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ECHIPA ROMÂNIEI Sl-A CONFIRMAT VALOAREAî
Șl A DOVEDIT RESURSE PENTRU NOI PROGRESE

clud'ent ilustrat de clasamentele 
pe puncte și medalii, astfel încît 
nu vom insista asupra acestei ie
rarhii. Vom face, în schimb, cîte
va referiri la alte probleme pe 
care le apreciem importante și în 
măsură să intereseze direct echipa 
țării noastre.

• S-a confirțnat 
desfășurării C.M. 
mai multe echipe
adoptat o orientare prioi 
probele olimpice.

a A fost 
toate echipele 
rios proces de 
lor. La Tampere 
— cu nouă debu 
pe toată 
eficiența 
chiar în 
avind i 
camp

com pe

zimbește

la

lvan
prestigiu in arena internațională

în tot timpul 
faptul că cele 
și Echipaje au 

:ară spre

obținut la Tampere un nou succes de
Telefoto ; A.P.-AGERPRES

evident că aproape 
au început un se- 
întinerire a loturi- 

Ungariei 
convins 

tatea și 
începută 

la Munchen), 
Csapo — triplu 

: Demeș Rat- 
de va-

iion iiionlUiâi --  Șl
reprezenitânți extr

erei generi
Problemele selecție

TAMPERE, 30 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

S-au liniștit apele lacului Kau- 
kajărvi, s-au risipit emoțiile în
cercate de sportivi și antrenori în 
cele 88 de curse, mai ales în cele 
finale, .ale ediției a 11-a a 
de caiac-canoe. în schimb, 
ceput - acum ora reflecțiilor 
comentariilor, a încercărilor 
desprinde particularitățile și 
țămintele întrecerilor de la 
pere. în ceea ce ne 
considerăm ca importante în aten
ția specialiștilor noștri (nu numai 
a acelora din cadrul lotului națio-

concluzii generale, și 
care ne propunem să 
în acest prim comen- 

C.M.

C.M. 
a In

și a 
de a 
învă- 
Tam- 

privește.

nai) cîteva 
direcții pe 
le amintim 
tariu după

Ca și în ultimii ani, ierarhia va
lorică a 
U.R.S.S.,

eehipelor fruntașe — 
Ungaria și România 

— a fost păstrată, acestea cuce
rind la Tampere marea majori
tate a titlurilor și medaliilor. în 
mare progres ni s-au părut, de a- 
semenea, unele echipaje din R.D. 
Germană. Polonia, R.F. Germa
nia și Belgia. De altfel, rap 
de forțe existent în momente 
față este îndeajuns de bine și

rti
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ccka dav,s TREI ZILE P1NA LA START
IN FINALA EUROPEANĂ ROMÂNIA - U.R.S.S

„CUPA MARII NEGRE“
LA BASCHET FEMININ

• Sosiți dimineața, 
tenismenii sovietici 
au făcut primul an
trenament la Pro
gresul © La Istan
bul o nouă victorie 
a lui llie Năstase I
• Toma Ovici se 
întoarce de la Bra
tislava cu rezultate 
frumoase

itru o 
amploare 
complexe • 

de la o echipă 
espre echipa 

alții, a re- 
canoist Ta

că la această 
mai apărut pe 
nici alți mari 

Lewe (R.F. Germania). 
Covaliov (Român ia), Pe- 

• teri .a). Hansen (Danemar- 
i (România), Re- 
trmania) etc. Este 
de înlocuit cu 
asemenea valoa- 
îigur, ne-am re- 
îrvi cu destul 
și canoiști care, 
u continuat să

Serght 
tersen 
ca>. Aurel Vemescu 
na’.e Breuer (R.F. Ge

de

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Oaspeții sovie
tici, la cîteva mi
nute clupă ateri
zare (de la stin
gă la dreapta): 
T. Kakulia. S. 
Lihaciov, E. Kree 
(antrenor), S. Tar- 
piscev, A. Metre- 
veli, S. Andreev 
(căpitanul echi
pei).
Foto : Theo

MACARSCHI

Programul de azi:
ora 18

CEHOSLOVACIA — CANADA 
ora 19,30 ?

ROMÂNIA — POLONIA

III SPORTIVE DE MASAACT

de nori Întinsă 
deasupra Bucu- 
a afecta prea

Simbată și duminică,
pe stadionul 23 August 
DEMONSTRAȚII SPORTIVE 

DE MARE ATRACȚIE
Consiliul municipal București 

pentru educație fizică și spori 
organizează în zilele de simbă- 
tă 4 si duminică 5 august un 
interesant și atractiv program 
polisportiv. întrecerile se vor 
desfășura pe stadionul „23 Au
gust".

SÎMBAtA, începînd de la 
ora 17,30, vor avea loc de
monstrații de lupte și box, de
monstrații de oină, judo și un 
concurs eliminatoriu individual 
de ciclism. La aceste manifes
tări de masă își vor da con; 
cursul sportivi de performanță 
de la Dinamo, Steaua, Progre
sul, Rapid, Constructorul, O- 
limpia, Voința, Școala sportivă 
nr. 1 și Școala sportivă nr. 3. 
Demonstrațiile de judo, vor fi 
susținute de sportivi de la Ra
pid, Dinamo, Olimpia, I.O.R., 
Energia și FI. Roșie. Capul de 
afiș îl vor deține, firește, în 
ziua de 4 august, întîlnirile din 
cadrul „Cupei municipiului 
București", dintre Steagul roșu 
Brașov’ — deținătoarea Cupei 
— și Sportul Studențesc (de 
la ora 18) și Steaua — Rapid 
(ora 19.50). .

DUMINICA, programul va 
începe, de asemenea, de la ora 

> 17.30 cu demonstrații de hal
tere și culturism, gimnastică 
acrobatică, călărie-obstacole, 
aero și racheto-modele. La ora 
18,45 va sosi pe stadion „Șta
feta Eliberării", manifestare la 
care iau parte reprezentative 
ale celor 8 sectoare ale Capi
talei.

La ora 18 va începe meciul 
de fotbal pentru desemnarea 
locurilor III—IV în „Cupa mu
nicipiului București", iar la ora 
19.50 se va disputa partida din
tre echipele pretendente la 
locurile I—II.

Imensa umbrelă 
de ieri dimineață 
reștiului nu pare 
mult pregătirile ce se fac în ve
derea apropiatei întîlniri dintre 
tenismenii României și cei ai Uni
unii Sovietice. Avioanele aducînd 
pe jucătorii celor două echipe au 
străbătut-o cu ușurință, depunîn- 
du-i în siguranță pe pista aero
portului Otopeni. Primul a fost 
uriașul TU 34 al Aeroflotului, so
sit în ore de dimineață cu AJek 
Metreveli și echipa sa, la bord.

Intîmpinăm pe oaspeții sovietici 
cu ștrîngeri de mină și urări de 
bun sosit. Pe unii dintre ei i-am 
mai întîlnit în competițiile din a- 
ceastă primăvară, pe alții îi re
vedem doar de la Tbilisi, unde 
anul trecut echipa noastră se ca
lifica pentru faza inter-zone, smul- 
gînd acel prețios 3—2. Prima între
bare a căpitanului nejucător, ve
chea noastră cunoștință Serghei 
Andreev: „Cum e vremea, aci la 
București ?...“ Iar la răspunsul nos
tru, inspirat de ultimele buletine 
meteorologice, continuă: „Sintem

obișnuiți cu aversele. Cu francezii, 
am jucat la Moscova mai bine de 
o săptămână, printre rafale de 
ploaie. Sper insă că, de data a- 
ceasta, vom. avea parte de vreme 
frumoasă. Cit privește meciul, sM 
sigur, va fi '

Iată-1 și 
Kakulia, cel 
victoriei în 
privim brațul drept pe care-1 știm 
— încă de la Roland Garros —• 
purtînd semnele unul traumatism 
adînc. „E complet vindecat — ne 
mărturisește Kakulia. Nu mai simt 
nimic. Iar cu Proisy am jucat cu 
toată forța și — 
Nr. 1, campionul 
laconic: ,,Nu știu 
meci... Am jucat 
la Moscova, sper si job și mai bine 
la București".

La prînz sosește 
avionul de Praga. 
de semifinala 
care a jucat-o 
tisek Pala în 
naționale ale 
înainte de a

la înălțime!"
pe bravul Timureaz 
care a adus -punctul 
meciul cu Franța. îi

Știți... — 3—0!“. 
Alek, este foarte 
nimic, înainte de 
bine cu Jauffret,

Toma
Bine 

cinci

Ovici. cu 
„încălzit" 
seturi pe 
lui Fran-

în
împotriva 
campionatele inter-
Cehoslovaciei. Dar 

ieși din concurs la

al doilea jucător cehoslovac, Ovici 
a scos și el din luptă cîteva ra
chete „grele" ale turneului de la 
Bratislava. Notăm, în cifre: 6—1, 
6—1 cu Sevcik; 6—4. 6—1 cu No
wicki !

Lămuriri suplimentare le aflăm 
prin amabilitatea unui martor ocu
lar competent, colonelul llie Turcu, 
președintele Tenis-Clubului bucu- 
reștean, care l-a însoțit pe jucăto
rul nostru nr. 2 la Bratislava. Ia- 
tă-le, într-un scurt rezumat: „Ovici 
s-a situat de la început în centrul 
atenției, desigur prin recomandarea 
ce i-o făcea rezultatul obținut în 
cadrul echipei române, cu cîteva 
zile în urmă, în fața neo-zeelande- 
zului Fairlie. Apoi, cînd spectatorii 
din tribunele stadionului Slovan 
l-au putut vedea învingîndu-l atît 
de net pe polonezul Nowicki, unul 
din favorița concursului, cota sa 
de simpatie a crescut enorm. Cu 
Pala a făcut un meci excepțional,

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a}

In cadrul marii acțiuni 
„înotul pentru toți", noi 

“““ eșaloane de copii devin 
prieteni ai apei. Centrele 

de învățare a înotului iși desfă
șoară cu eficiență activitatea.

NUMEROASE MANIFESTĂRI 
SPORTIVE ÎN PROGRAMUL 

„SERBĂRILOR MĂRII"

„CUPA MINERULUI* LA 
ȘUNCUIUȘ

ORADEA, 30 (prin telefon). Co
misia sport-turism a Consiliului ju
dețean Bihor al sindicatelor, a or
ganizat duminică. in localitatea 
Șuncuiuș. finala competiției sportive 
dotate cu ..Cupa minerului". La a- 
ceastă tradițională manifestare, a- 
junsă la a Vl-a ediție, au fost pre- 
zenți mineri din Șuncuiuș. Voievozi 
și Suplac. întrecerile s-au disputat 
la 5 discipline sportive: atletism, 
fotbal, volei, handbal si popice. Cei 
240 de sportivi prezenp la etapa fi
nală au fost aplaudați de numeroși 
spectatori veniți la locurile dispu
telor nu numai pentru a fi martori 
la întreceri, dar și pentru a se des
tinde o zi în mijlocul naturii.

Evoluind foarte 
ciplinele. minerii 
acumulat 165 de 
meniul general, s 
pe primul loc.

Vasile DER.ȘIDAN — coresp.

Ajunse la a IV-a ediție, „Serbă
rile mării" vor oferi si în acest 
an spectatorilor români și străini o 
multitudine de manifestări cultu
rale și artistice, precum și un bogat 
program de acțiuni sportive desfă
șurate pe litoral.

în cele 7 zile de carnaval, pe di
ferite baze sportive constănțene și 
pe altele vor avea loc raliuri auto
mobilistice «Mamaia — Constan 'a — 
Eforie — Mangalia și retur). „Cupa 

cimp, concursuri 
iri și concursuri 
fachtmg. coîKTjrs 
se pe rotile etc.

Mări- 1; 
pioniere? 
întemsțr 
rsDubkc*

Dm bc

ie

F.

♦ ,

1 NU

bine la toate dis- 
din Șuncuiuș au 
puncte în clasa- 

ituîndu-se, astfel. at va ci 
Mâni-.

I. G.

EDIȚIA A PATRA A PRILEJUIT
CELE MAI BUNE REZULTATE

ALE BALCANIADEI ATLETICE OE JUNIORI
G

sport a .co
de 

osferică. ana- 
iecărei compe- 
. felul de co- 

asupra nivelului unei pro- 
a alteia, asupra nivelului 
al unei competiții, cu re- 

destul de exacte la altele 
de același fel. Așa se tace că ci
frele ne ajută să stabilim cu preci
zie valoarea acestei a patra Balca
niade de atletism a ’unionlor, fată 
de nivelul precedentelor sale edi
ții. în contextul acestui sezon com- 
petițional dominat de ..europenele" 
de la Duisburg (R.F. Germania).

,n,

S..

Din capul locului trebuie arătat 
că nivelul general al întrecerilor, 
găzduite de Stadionul Republicii, 
a fost net superior celor de la 
Izmir, din anul trecut. Nu este 
lipsit de interes faptul că o bună 
parte dintre ciștigătorii ediției an
terioare, cn rezultatele de la Izmir, 
și-ar fi găsit cu greutate un loc pe 
podium, acum la București. Din 
păcate, pină la această oră la ju- 

încă nu se ține o evidență 
balcanice.

Reporterii noștri pe teren, in mijlocul preocupărilor pentru aplicarea prevederilor Hotăririi Pienarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie-2 martie a. c.

TINEREJEA SPORTIVA A BĂTRÎNULUI CARANSEBEȘ
® Noua uzină și șantierele ei * Entuziasm, inițiativă 

organizare printre elevi * La ordinea zilei — 
„Cupa de vară"

lice din localitate. Surpriz 
care ne întîmpină, în caliiate de 
vicepreședinte al consiliului aso
ciației sportive, este o veche cu
noștință a noastră, Gheorghe Do
brescu, unul dintre primii cores
pondenți voluntari ai ziarului. A- 
preciat tehnician reșițean. Gheor
ghe Dobrescu a fost printre cei 
care au pus temeliile noii unități 
industriale din Caransebeș. El a 
adus cu dînsul de la Reșița nu nu
mai marea sa experiență ca me
seriaș. ci și pasiunea pentru sport. 
Iată de ce — bucurîndu-se și de 
sprijinul efectiv al conducerii u- 
zinei, și nu este lipsit de interes 
amănuntul că președintele tinerei 
asociații este însuși inginerul șef, 
Bruno Schtuler — într-un scurt 
interval de timp exercițiul fizic 
și sportul au intrat în viața de 
fiecare zi a tinerilor de aci (756 a 
din totalul salariaților), așa cum 
prevede Hotărîrea de partid.

Și dacă șantierul mai este pre
zent în vasta curte a uzinei, se 
putea ca în apropiere să nu fiin
țeze și șantierul bazei sportive a 
I.C.M. ? Destinîndu-i-se de către 
Consiliul popular orășenesc un te
ren în preajma uzinei, asociația a 
apelat, firesc, la munca voluntară 
a sutelor de tineri (numai la li
ceul industrial și școala profesio
nală de pe lingă I.C.M. învață 
școală și meserie circa 550 de ele-

ș»

la Reșița, itinerarul nostru 
județul Caraș-Severin a avut 
ca punct de oprire CARAN-

De 
prin 
apoi , 
SEBEȘUL. Vechea așezare bănă
țeană, deși nu se numără printre 
marile orașe ale țării — are in 
prezent mai puțin de 25 000 de lo
cuitori — s-a bucurat întotdeauna 
de faima hărniciei acestora care, 
în anii noștri, a început să aibă 
și suportul de oțel al industriali
zării socialiste. Numai cu dci ani 
în urmă, la Caransebeș a intrat 
în producție întreprinderea de 
Construcții Metalice, o uzină în 
plină dezvoltare, care va produce 
în faza sa finală utilaje de înaltă 
tehnicitate.

La 8 mai 1971 — cinstind' ast
fel glorioasa aniversare a creării 
Partidului Comunist Român — a 
avut loc inaugurarea I.C.M. Și la 
numai trei luni după acest eve
niment lua ființă în cadrul tine
rei unități industriale din Caran
sebeș, asociația sportivă. Un fapt 
grăitor pentru pasiunea și intere
sul cu care este practicat și răs- 
pîndit sportul pe aceste meleaguri.

ÎNTÎLNIRE PESTE ANI

însoțiți de prim-vicepreședintele 
Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport Caransebeș, 
Petru Săvulescu, ajungem la în
treprinderea de Construcții Meta-

niori 
oficială a recordurilor 
în mod neoficial cifrele totuși cir
culă și în 
afirma că 
majoritate 
Uzate cele 
aie competiției.

Așa cum am mai spus, cele mai 
multe titluri au revenit reprezen
tanților Bulgariei, în evident pro
gres față de un trecut nu prea în
depărtat. Și nu este vorba numai 
de numărul titlurilor cîștigate. ci 
de veritabila „explozie" de perfor
manțe și de performeri pentru 
vîrsta junioratului.

lumina acestora se poate 
la București, în marea 
a probelor, au fost rea- 
mai bune performanțe

1 ■
U i

1
Numeroase trofee pentru cei mai merituoși concurenți ai întrecerilor 

sportive școlare
vi) și, cu ajutorul organizației de 
tineret, se va realiza aci, încă în 
cursul acestui an, un teren de fot
bal gazcnat, un teren de handbal 
bituminizat. Etapa următoare — 
după cum ne-a spus Gh. Dobrescu 
— va consemna un micro-complex 
sportiv care va pune la dispoziția 
salariaților „dreptunghiuri11 de te
nis și volei, săli de popice, tenis 
de masă, șah (acestea, ca și vesti
arele aflate sub tribună).

Paul SLĂVESCU 
Traian IOANIȚESCU

\ (Continuare în pag. a 2-a)

CONSTANȚA, 30 (prin telefon). 
Ediția a XII-a a „Cupei Mării Ne
gre" la baschet feminin a înce
put astăzi (n.r. ieri) în Sala sportu
rilor din localitate cu partida din
tre reprezentativele Poloniei și Ce
hoslovaciei, considerate printre 
fruntașele din Europa ale acestui 
sport. întrecerea, fără a se ridica 
la un nivel tehnic bun, a plăcut 
datorită dîrzeniei cu care s-a lup
tat și evoluției scorului. Baschetba
listele poloneze, folosind la înce
put presingul temporar, au inter
ceptat deseori și au condus cu 
17—6. în min. 8. Formația ceho
slovacă a ripostat trecînd din apăra
rea om la om la cea în zonă. Drept 
urmare, meciul a devenit mai echi
librat și în min. 22 tabela indica 
scor egal: 25—25. De aici, întîlni- 
rea a fost extrem de disputată, 
scorul a alternat, dar spre final 
echipa poloneză și-a asigurat suc
cesul. Scor final 47—43 (24—23).

Prezentă pentru prima dată în. 
țara .noastră, selecționata Canadei 
a constituit o plăcută, surpriză în 
întîlnirea Cu reprezentativa Româ
niei. Tehnica, nu complexă, dar 
curat și sigur însușită, acțiunile po
ziționale bine fructificate de sub 
coș sau de la semidistanță, mobili
tatea „zonei" și rapiditatea con
traatacurilor, au fost atuuri pentru 
oaspete. Salvatoare au fost a- 
gresivitatea în apărare, intercepțiile 
și contraatacurile care au decis, 
între minutele 30—40, victoria echi
pei României cu scorul de 65—47 
(33—23). Pentru România au în
scris: Szabadoș 17, Gugiu 16, Savu 
12, Goian 6, Tita 5, Demetrescu 4, 
Szabo 3, Suliman 2. Au arbitrat 
Rysavy (Cehoslovacia) și, Chrzar- 
nowrky (Polonia).

D. STANCULE5CU

'.'rt '

Gheorghe Megelea 
ciștigat pentru a doua 
oară titlul de cam

pion balcanic 
Foto : I. MIHĂICÂ

în ceea ce-i privește 
români trebuie arătat că 
de vedere al rezultatelor 
situat la o cotă valorică 
țională corespunzătoare la 
probe. Dar în timp ce _ _
lor a fost, ca să spunem așa. în 
progresie aritmetică, cel al bulga-

pe atleții 
din punct 

ei s-au 
interna- 

multe 
progresul

rilor s-a aflat în progresie geome
trică ! Ar trebui ca antrenorii care 
se ocupă de pregătirea speranțelor

Romeo VILARA 
S. PAUL

(Continuare în pag. a 2-a)

PLENARA CLUBULUI SPORTIV STEAUA
Ieri dimineață a avut loc plenara 

clubului sportiv al armatei, Steaua, 
care a analizat — în lumina preve
derilor Hotăririi Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului, 
precum și a documentelor activului 
de partid al armatei — activitatea și 
rezultatele obținute de sportivii a- 
cestui club.

La lucrările plenarei au luat par
te general maior Constantin Opriță, 
adjunct al ministrului Apărării Na
ționale și secretar al Consiliului po
litic superior al armatei, general lo
cotenent Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai federațiilor sportive, mem
brii biroului consiliului de conduce-

SEZONUL INTERNAȚIONAL DE HOCHEI
A ÎNCEPUT LA

Aseară, pe patinoarul artificial a- 
coperit din Miercurea Ciuc, selecțio
nata de hochei pe gheață a României 
a susținut prima partidă internațio
nală a sezonului, întîlnind puternica 
echipă Vestra Frblunda, din prima 
ligă a campionatului suedez. La ca
pătul unui meci frumos și foarte ani
mat, urmărit de peste 3000 de spec-

MIERCUREA CIUC
tatori, oaspeții au ciștigat cu scorul 
de 5—3 (0—1, 4—0, 1—2), valorificînd 
„căderea" din repriza a 2-a a forma
ției noastre.

Au marcat : Hedlund (2), Herikson, 
Linden și Lind, respectiv, Axinte, 
Costea și Pană.

Astăzi are loc partida revanșă.

re al clubului, antrenori și tehnici
eni, sportivi, ziariști.

In raportul prezentat 
tele clubului, colonel 
Pândele, ca și în luările 
au urmat, âu fost evidențiate suc
cesele unor echipe și sportivi de la 
Steaua în competițiile interne și in
ternaționale din acest an (cele mai 
proaspete dintre ele fiind obținute 
la campionatele mondiale de caiac- 
canoe încheiate duminică în Finlan
da), analizîndu-se, totodată, pe larg, 
cu exigență sporită, într-un pronun
țat spirit critic și autocritic, cauzele 
unor deficiențe și neajunsuri din ac
tivitatea clubului, care au împiedicai 
realizarea de performanțe și mai va
loroase, pe măsura cerințelor și con
dițiilor existente, ba chiar — în ca
zul anumitor secții pe ramură dv 
sport — au dus la înregistrarea de 
rezultate nesatisfăcătoare.

împărtășind ideile și concluziile 
exprimate, apreciind grija pe care 
conducerea Ministerului Apărării Na
ționale o manifestă față de activita 
tea clubului Steaua, sprijinul perma 
nent și neprecupețit acordat pentri 
creșterea continuă a nivelului călită 
tiv al acestei activități, participanții 
Ia plenară s-au angajat să depună 
eforturi sporite în procesul de in
struire, să muncească cu pasiune și 
dăruire pentru o afirmare și mai 
puternică a culorilor sportive ale ar
matei noastre, atît în competițiile cu 
caracter republican, cît și în cele in
ternaționale.

Inminînd, în continuare, președin-

de președin-
Maximilian 

de cuvînt ce

telui clubului, Maximilian Pândele, 
Diploma C.N.E.F.S. si o Cupă de 
cristal (cărora li se adaugă un pre
miu de 100.000 lei), pentru locul II 
pe care — ca urmare a bunelor re
zultate obținute — Steaua s-a clasat 
în întrecerea dintre cluburile sporti
ve în anul trecut, general lt. Marin 
Dragnea a adresat — în numele Bi
roului executiv al Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 

calde felicitări sportivilor, antre
norilor și cadrelor de conducere ale 
clubului, precum și îndemnul pentru 
îndeplinirea cu maximă eficiență a 
sarcinilor de înaltă răspundere ce le 
revin din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., pentru reprezentarea cu cinste 
a țării la marile competiții interna
ționale, îndeosebi la Jocurile Olimpi
ce de la Montreal.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul general maior Constan
tin Opriță, care a subliniat rolul im
portant și sarcinile de răspundere ce 
revin clubului Steaua ca unitate spor
tivă reprezentativă a armatei noastre 
și pilon de bază al sportului de per
formanță din țara noastră. Vorbitorul 
s-a referit pe larg la necesitatea ri
dicării pe o treaptă superioară a ac
tivității de instruire și educație, a 
muncii politice în cadrul clubului, în 
vederea obținerii de performanțe 
măsura cerințelor sporite puse 
conducerea de partid și de stat 
fața mișcării noastre sportive,

pe 
de 
în

„ j
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SE PROFILEAZĂ „7“-le REPREZENTATIV
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL DE POLO

Pregătirea poloiștilor români în 
vederea primului campionat mon
dial (Belgrad 31 august — 9 sep
tembrie) a intrat într-o fază finală. 
Ulti.ma verificare oficială a sporti
vilor ce candidează la un loc in 
„7"-le reprezentativ a avut loc 
zilele trecute, la Volgograd, made 
tricolorii au obținut 4 victorii în 
tot atîtea partide susținute în fața 
naționalei Bulgare (cîștigătoare a 
turneului de calificare pentru 
C. M. de la Hvar) si a selecționa
tei R.S.F.S. Ruse.

Mulțumit de evoluția formației 
noastre la acest ultim turneu, an
trenorul principal al reprezenta
tivei române. Anatol Grințescu, 
ne-a declarat : ..Echipa începe să 
se rodeze. Partidele de la Volgo
grad, in ciuda diferențelor destul 
de clare la care le-am ciștigat, 
ne-au ridicat cîteva probleme le
gate in special de momentele de 
inferioritate numerică. Băieții au 
acționat însă cu mult calm și au 
trecut cu bine peste majoritatea 
lor. Va trebui, însă, să mai insis
tăm asupra antrenării zonei în 
aceste situații pentru că în meciu- 
rile-cheie, cine scapă cu fața cu
rată din momentele respective, are 
cele mai mari șanse de a cîștiga.

Mă mulțumește de asemenea fap
tul că jucătorii incep să folosească 
cu curaj arma contraatacului, cele 
mai multe din golurile noastre 
fiind înscrise din acțiuni în care 
poloiștii au înotat rapid spre poar
ta adversă, creîndu-și superiorități 
concretizate cu promptitudine".

echipa cu 
la mon-

Se profilează 
vom7 
linii
mod

participa
Huber vamari, da.

sigur cascheta cu 
de portar vom 

Frățilă și FI. 
se

să ne pregătim în liniște. Efortu
rile insă nu vor scădea din inten
sitate. Apoi, avem prevăzută o 
săptămînă de pregătire și jocuri 
de verificare, la Roma, în 
panta „Squadrei azzurra". 
așa am procedat și înaintea 
feului Jadran" (1971) 
s-a dovedit fericită, 
la București 
apoi ne vom 
grad pentru

— Din

cont
rol 

„Tro- 
și experiența 
Vom reveni 

cîteva zile șl 
direct la Bel-

care 
diale 

— In
purta în
nr. 1. Ca rezervă
avea de ales Intre 
Slăvei dacă acesta din urmă 
va reface rapid după accidentul 
suferit. Zamfirescu și Nastasiu vor 
alcătui perechea de fundași iar 
celalte posturi vor fi ocupate de 
Cornel Rusa, Viorel Ru.i, Dinu 
Popescu și Radu Lazăr (in accen
tuată revenire de formă). Pentru 
celelalte trei locuri — un singur 
nume cert : Adrian Scherwan. Și 
pentru completare va trebui să 
alegem dintre Ilie Slăvei, Liviu 
Răducanu (care a jucat mai slab 
la Volgograd) și Claudiu Rusu.

— Care este programul de 
pregătire în ermtinuare ?

— Ne vom deplasa pentru cîteva 
zile în orașul Victoria, unde putem

pentru 
deplasa 
C. M.
cîte am 

vom participa la 
(25—27 august) cil ] 
tră reprezentativă ?

— Ne-am gindit serios înainte 
de a lua o hotărîre și am deci.", 
ca anul acesta să fim reprezentați 
in
ret.
ne-au convenit de la început . „
joc tare cu Iugoslavia (echipă, pe 
care am Inintis-o in cele două 
partide de la Pescara și Utrecht) 
pe propriul ei teren, chiar în 
preajma startului în C. M., nu este 
deloc recomandabil.
pot agita, pot 
cidente și nu 
avem nevoie 
supreme. (a.

înțeles nu
Balcaniadă 

prima noas-

competiție de echipa de tine- 
Datele ei de desfășurare nu 

un

Spiritele se 
surveni chiar și ac

ele asemenea situații 
înaintea competiției 
v.»

A IX-A EDIȚIE A TURNEULUI
PRIETENIA44 LA BOX
Intre 6 și 11 august la Galafi

Sîntem în plină vară. Vacanțele și 
concediile se mențin la ordinea zilei. 
Pentru pugiliștii noștri fruntași a- 
ceastă perioadă a fost mai scurtă 
si, de mai multă vreme, ei se află 
în febra unor întreceri de amploare. 
După pasionantele dispute cu repre
zentativa de tineret a S.U.A.. după 
tunsele întreprinse în Cuba și Un
garia, unde au înregistrat rezultate 
remarcabile, iată, pentru iubitorii 
boxului din Galați, se anunță o nouă 
competiție deosebit de interesantă, in 
c~re vor fi angrenați boxerL din. 11 
țâr’. Este vorba despre trainționalul 
turneu internațional, rezervat boxe
rilor pînă la 19 ani. denumit „Prie- 
teniar‘. Aflată la a IX-a ediție, în
trecerea a stîrnit de fiecare dată un 
interes major în rîndul specialiștilor 
din țările participante, care au avut 
prilejul să vadă la lucru, într-o com
panie deosebit de valoroasă, tot ce 
este mai bun în tara respectivă în 
materie de box. La Galați vor fi 
p-ezenți cei mai buni boxeri tineri 
din țările socialiste (în care pugilis- 
mul are o clasă foarte ridicată la 
cota valorii internaționale), care se 
pregătesc în vederea viitoarelor mari 
confruntări cum sînt C.E. de tineret, 
J.O. etc.

Pe ringul instalat Ta arena Du
nărea vor putea fi urmăriți între 6 și 
11 august, sportivi din Cuba. U.R.S.S. 
Polonia, Ungaria, Bulgaria. Republica 
Democrată Germană. Cehoslovacia, 
Republica Populară Mongolă. Repu-

Democrată Coreeană,bliea Populară
România și, pentru prima dată Ța 
această confruntare. Iugoslavia, 
organizatoare, țara noastră va 
zenta 2 echipe complete.

Datorită numărului mare de __
ticipanți, în zilele de li, 7 țj 8 au
gust se vor disputa rite două reu
niuni. La 9 august vor avea loc se
mifinalele, după care urmează o zi 
de pauză, iar la 11 august finalele 
turneului „Prietenia".

După cele 3 partide ca selecțio
nata S.U.A., colectivul 
condus de antrenorul _ 
Alexandru A ladar, a selecționat pen
tru întrecerile de la Galați un lot 
de 25 de sportivi din care vor fi 
alcătuite rele două formații. In por
tul dunăreen, urmează în aceste zile 
un riguros program de pregătire ur
mătorii boxeri : Paul Dragu. Rușit 
Turan, Niță Robu, Viorel Bobe. A- 
lexandru Barbu, Eugen Chiricuță, 
Florian Ghiță. Viorel Soroceanu. Ca
rol Haina). Nicolae Turcitu, Virgil 
Sîrbu. Nicolae Nichitov, Nicolae Ni- 
colaev. Ion Truță, Damian Cimpoe- 
șu. Ion Dimache, Anghel Papuc. Pa
vel Istrate, Ion Răducu, Mircea 
Săndulescu. Dorin Bubă. Mircea Si
mon, Gheorghe Matache, Dumitru 
Căpățină și Costică Dafinoiu.

Primele delegații care vor sosi la 
locul disputelor sînt cele ale Cu
bei (1 august) ș! U.R.S.S. (2 august).

Ca 
pre-

par-

de specialiști 
federal prof.

Paul IOVAN

Nr. 7490

LA VICTORIE

După încheierea Raliului Dunării

NU NUMAI AȘII
AU DREPTUL

Cu peste două săptămîni In urmă, cînd 
cei trei piloți italieni de notorietate in
ternațională — Plnto, Munarl și Barbasio 
— au venit în România să recunoască 
traseul Raliului Dunării și să se antre
neze, i-au întrebat pe salariații serviciu
lui de competiții al Automobil Clubului 
Român : „Nu cumva l-ați văzut pe aid, 
pe un oarecare Walter Rfihrl ? Este un 
tânăr alergător vest-german și 
că va concura și el“...

Li s-a răspuns că da, Rohrl 
scris în. cursă și se găsește undeva prin 
Transilvania, unde „bate" cu deamănun
tul traseul probelor speciale de viteză. 
La auzul acestei vești, automobiliștii ita
lieni n-au fost prea îneîntați, așa cum 
n-au fost nibi după încheierea raliului, 
chid Rohrl a sosit la București în frun
tea clasamentului general individual, cu 
un avans de 76 puncte față de „urmă
ritorul- său, Sergio Barbasid.

L-am văzut pe acest tinăr de 26 de 
ani, înalt și blond, cu un zîmbet nepă
sător în colțul gurii, după ce s-a dat jos 
din mașină în Piața Scânteii. Urmele ne
somnului erau destul de clare pe fața 
lui, dar el nu lăsa să se înțeleagă că 
este obosit. Prietenii și mecanicii care 
l-au însoțit în România și-au făcut loc 
cu greu printre bucureștenii aflați la 
sosire și au spart o sticlă de șampanie, 
după buna tradiție a curselor de auto
mobile, făcindu-i Iul Rohrl un prim 
„duș", după cei peste 2 400 km de drum 
și aproape 3o ere de nesomn. învingăto
rul, urcat 
cut mina 
s-a uitat 
aplauze și 
să spună, 
personaj antic : 
Asta e !

se pare

s-a în-

pe capota mașinii, și-a tre- 
peste fruntea răcorită, apoi 

la public, mulțumind pentru 
făcînd o mină care parcă voia 
așa cum a spus c-îndva un 

,.Vcni, vidi, viei"...

După „Trofeul Tomis"

Ca și în anii treeuți. turneul internațio
nal de volei ai României — dotat cu 
..Trofeul Tomis44 — a demonstrat că se 
înscrie printre competițiile de anvergură, 
menite a oferi criterii de apreciere asu
pra stadiului de pregătire al echipelor 
înaintea unor confruntări de importanță 
deosebită. în 1973, pentru vc’elul femi
nin. principa'.e’e întreceri sint cele pro
gramate în cadrul Universiadei — care 
vor avea loc in luna august la Moscova 
— și campionatele europene de juniori, 
ce se vor desfășura la începutul lunii 
septembrie. în Olanda.

în consecință, la Constanța — subli
niem cu acest prilej buna organizare a 
turneului — s-au aflat ia start formații 
al căror obiectiv principal îl constituie 
ceie două competiții amintite, evoluția 
lor permițind specialiștilor să remarce 
o serie dâ elemewte de perspectivă, care, 
cu siguf*an-5. Vo* face parte din sexte
tele de bază ale echipelor ce vor lua 
parte în anii următori la confruntările 
de la mondiale, europene și Olimpiadă. 
De la această „regulă’ nu a făcut excep
ție nici una dintre cele patru forma.ii 
oaspete (Japonia. Cehoslovacia. Polon-a, 
Ungaria) și. bineînțeles, nici Romănia-

Din acest punct de vedere rameuî și-a 
atins scopul, deși, poate, publicul cocts- 
tfctean. present în r. .~măr mare fet fi*- 
csre â ce eoorsrs. ar ff dom sâ vadă

INTIMPLARI REGRETABILE PE STADIONUL OLIMPIA

NU ACEASTA ESTE DE DORIT

evoluind garniturile complete ale țărilor 
participante. Firește, nu se poate ocoli 
faptul că, prezența, unor jucătoare eu 
mai puțină experiență a impietat asu
pra calității jocurilor, dar nici nu se 
poate tăgădui faptul că au existat multe 
momente de volei de clasă.

în acest context, reprezentativa Româ
niei (la turneu a participat și echipa de 
tineret) a avut o prezență onorabilă. Ex- 
ceptîr.d regretabila infringere din meciul 
cu Cehoslovacia (explicația constînd 
doar in insuficienta pregătire psiholo
gică — o mai veche carență a forma
țiilor noastre de volei — și nu în supe
rioritatea pe plan tehnic și tactic a ad
versarelor). jucătcareie noastre au evo
luat. in general, bine, demonstrind, mai 
ales in meciul cu sextetul nipon, o pu
tere de luptă și posibilități certe pentru 
a obține în continuare bune rezultate.

Co-.'.parir.d evoluția de Ia Constanța, 
cu cea de la Timișoara, din timpul Bal- 
car.iacz Se poate constata o îmbunătă
țire a procedeelor telmlee — cu deose- 
b:re a — și a tacticii de joc
in -r.ec-.ul cu Japorua, tocmai aceasta a

dar și o scădere a omogenității. Atacul 
a funcționat F^fr*****0*,, cea mai con
stantă f-utd Constanța Bălășoiu (care a 
prtnut «â rr*'. u. penxru cea mai com- 
ptetft JaeAtMM. atttort de ea sMdta- 

GaSrfeia Popa. Mariana Ionescu, 
Venera $. Victoria Camnda,
Atacantelor neosse nu li se poate trece, 
ia A. vederea, pripeala in finalizarea
unor acțianL lipsa de orientare, ceea ce 
a dus la iros-rea unor combinații favo
rabile la fileu. în apărare, ele au dove
di: mai multă si<uran*ă ca in întilnirile 
eare au prececa: arest turneu, cu deo
sebire li preluarea din serviciu și din 
mc dar au lăsa:, nepermis de mult, 
dkrtS nbere Ii mijlocul terenului, per- 
srrr'rd adversarelor sâ ..pună" mingea 
peste Maeaj. Dirijarea atacului a revenit, 
ca pr - misiune, Eugeniei Rebac
rtte z - * aiînenorii au adoptat tactica 

dere tocmai calitățile 
care s-a achitat foarte 
mnată și cea mai bună

DE LA O ÎNTRECERE SPORTIVA

.Moment de tensiune 
trecerea de trintă 
Constantin Staneiu (c 
la categoria 55 kg) fi 
Vătășoaia. Ce bine ar fi f 
dacă succesul înregistrat 
aceasta disciplină sportivă ar 
fi fost consemnat și la fot

bal sau atletism... 
Foto : Paul RONÎOȘAX

performanța garniturii se- 
noastre. care a reușit sâ 
tuos loc IV. înaintea Po
lei. sâ ne oprim pe scurt 

voleibaliste : Doina Bo- 
mdiscutabile calități de co- 
dar ii lipsește încă sobrie- 
Carmen Puiu ș: Constanța 

două trăgătoare cu perspec- 
>ase. cărora le* mai trebuie 
ă forța și jocul în linia a 

De altfel, in privința acestora ar 
trebui sâ se stabilească precis din ce lot 
far parte, deoarece prezența lor conco- 
reiLeatâ si la senioare și Ia tineret nu 
este de natură sâ contribuie eficient ia 
desâvÂrsîrea lor. Mai trebuie menționate 
Emilia Cernega. Eodica Cilibiu, Petruța 

Be. de ia tineret, precum și Paula 
aagîu. Maria Antonescu de ia seni

le au inoâ de muncit pentru in- 
r deficiențe ce se mai ma
ul lor.
Lr.că o dată, utilitatea tur- 
iuî că el a oferit tehnicie- 
uificiențe date asupra po- 
tipcL bâ «perâm ci antre

norii rw găsi cele mai bun* mijloace 
pentru a prezenta atit la Universiadă, 
cit și la europenele de juniori, o gar- 
mtură capabilă sâ facă fată actu2ieior 
exigence ale voleiului mondial. Și acest 
lucru nu este imposibil date fiind ele
mente)* de care el di»pua la ora actuală.

Emanuel FĂNTÂNEANU

ce

Ne aflăm în plină desfășurare a 
etapelor pe centre de comună ale 
„Cupei tineretului de la sate”, re
zervată sporturilor de vară. După 
fazele pe sate și comune, care au 
avut rolul de a angrena în practi
carea diferitelor discipline sporti
ve un număr cît mai mare de ti
neri cooperatori sau de cetățeni ce 
locuiesc în mediul rural, etapele pe 
centre de comună au acum darul 
de a-i desemna pe cel mai bine 
pregătiți dintre sportivii satelor 
noastre și a le da dreptul de a se 
prezenta la etapele superioare, cele 
pe județ și, de aici mal departe, 
pe țară (la disciplinele care au în 
program astfel de întreceri). Este 
vorba, așadar, despre întreceri deo
sebit de importante, către care tre
buie să se îndrepte întreaga aten
ție a forurilor organizatoare. în 
special a organizațiilor U.T.C. lo
cale și a organelor pentru educa
ție fizică și sport. De fapt, toată 
lumea este de acord că acestea sînt 
etapele de maximă eficiență, care 
contribuie în cea mai mare măsură 
la transpunerea în practică a im
portantelor prevederi ale Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a.c.

Iată-ne, așadar, prezenți duminică 
pe stadionul bucureștean Olimpia, 
gazda întrecerilor pe centru de comu
nă, ale „Cupei tineretului de la 
sate”, manifestare sportivă care a-

vea să reunească pe amatorii de 
sport din comunele subordonate 
Municipiului București. Eram infor
mați că, începînd de luni, 23 iulie, 
stadionul Olimpia, împreună cu toa
te accesoriile sale, a fost pus la 
dispoziția organizatorilor, că Con
siliul pentru educație fizică și sport 
al sectorului IV a asigurat cadrele 
tehnice necesare, arbitri, cronome- 
trori și starteri, și că la ora vizitei 
noastre se vor desfășura întâlnirile 
finale la handbal, volei, l'otbal, trîn- 
tă și atletism. Intr-adevăr, am a- 
sistat la interesante partide de 
handbal masculin (comuna Dobro- 
ești — comuna Otopeni 23—12). vo
lei masculin (Otopeni — Glina 3—0), 
trîntă (cîștigători, în ordinea cate
goriilor : C. Staneiu — Dobroești, 
St. Stancu — Otopeni, G. Petre — 
Popești Leordeni, I. Garian — Po
pești Leordeni). L-am cunoscut cu 
această ocazie și pe profesorul Fi
lip Flavian, șeful sectorului sport 
din Comitetul municipal U.T.C., un 
om foarte activ și deosebit de in
teresat în bunul mers al lucrurilor.

Din păcate, însă, am fost mar
torii unor situații pe care nu le-am 
fi dorit să se petreacă pe un te
ren de sport, cu atât mai mult cu 
cît a fost vorba despre o compe
tiție de masă, pe ăl cărei prim- 
plan trebuie să se situeze întrecerea 
sportivă între cei mai bun', selec
ționați din marea masă a tuturor

e- 
lo- 
to- 
de

celor ce s-au aliniat la startul 
tapelor inițiale, de la nivelul 
calităților. Prima surpriză, cu 
tul neplăcută, ne-a fost oferită 
întreruperea partidei de fotbal din
tre finalistele Popești Leordeni (a- 
parținînd de sectorul V) și Otopeni 
(sectorul I), din cauza unor inci
dente la care au contribuit aîit ju
cătorii celor două formații, cit și 
spectatorii, fiind necesară. în ultimă 
instanță, intervenția organelor de 
ordine. Astfel că meciul n-a mai 
putut continua, fiind amînat pen
tru marți. Fără discuție, o astfel 
de întîmplare. inadmisibilă pe un 
teren xle sport, nu vine cu nimic 
în intîmpinarea a ceea ce dorim 
noi, cu toții, de la o competiție, 
mai ales de masă. Au mai existat 
și alte deficiențe vizibile duminică 
pe stadionul Olimpia. cUm ar fi, de 
pildă, neprezentarea unor formații 
la terenul de joc (exemplu : echipa 
de handbal feminin din Otopeni) 
sau la startul unor întreceri (atle
tism) și participarea la probele de 
cros a sportivilor care s-au între
cut și la alte discipline. (Mențio
năm că disciplinele atletice au fost 
cele ce s-au transformat în... cros, 
din aceeași lipsă de concurenți).

Iată pentru ce nu putem fi de 
acord cu acest mod de desfășurare 
a unor întreceri sportive de masă, 
a căror funcție principală este de 
a-i educa pe narticipanți în spiri
tul întrecerii sportive loiale.

C. HAREA

Pe Raffacle Pinto nu l-am mal întilnu 
la București. După abandonul de sim- 
bătă după-masă, al doilea tn ultimele 
săptămîni, el a luat urgent avionul șl a 
plecat acasă. Sandro Munari a venit du
minică la prlnz In București destul de 
marcat de efortul depus șl cu regretu: 
că el, învingătorul din Raliul Monte- 
Carîo, ediția 1972, a fost nevoit să ce
deze unul pilot necunoscut, precum și 
compatriotului său Sergio Barbasio oare, 
oricum, este un alergător bun, dar nu 
chiar Intr-atît înclt să-1 treacă în față. 
Dar iată câ. totuși, Barbasio a avut 
această „îndrăzneală", ajutat în acțiune;, 
sa de un calm desăvirșit și de o .grijă 
mai mare față de mecanica mașinii pe 
care o conduce. După ce șf-a luaț din 
automobil termosul gol și s-a îndepărtat 
de Fiatul său alb de praf șl noroi, l-am 
întrebat cum 1 s-a părut raliul. Iar el 
a răspuns eu o propoziție de sinteză ; 
,,Dur, prea dur !".

Am înțeles, deci din declarația unui 
pilot experimentat — care știe ce este, 
spre exemplu, un Safari — câ cea de-a 
9-a ediție a Raliului Dunării i-a pus 
la grea încercare pe concurenți. șj nici 
nu se putea altfel, avînd in vedere că 
întrecerea organizată atît de bine de Au
tomobil Clubul Român face parte, după 
cum se știe, din campionatul european 
al piloțilo'r de raliuri.

Am scris în scurta noastră i-elatarc 
de ieri că alergătorii români au obținut 
rezultate meritorii în acest raliu. La o 
analiză mai profundă, calificativul ,,me- 
ritorlu" ne pare cam palid. De ce 7 Pen
tru că un loc 1 în clasamentul generai, 
obținut de frațiF Ionescu-Cristea, Intr-o 
atît de valoroasă companie internațională 
și cu un material de concurs încă nesa
tisfăcător, se transformă pe loc intr-o 
performanță de valoare, să nu uităm, 
de asemenea, că frații Ionescu-Cristea 
au ocupat primul loc în clasamentul pen
tru Cupa țărilor socialiste, în luptă 
strînsă cu valorosul echipaj bulgar To- 
plodolski-lliev și cu uit alt cuplu „de 
familie", acela format din frații Motoc.

Au fost in această ediție a Raliului 
Dunării și cîțiva sportivi români cu ma
șini proprii, nepregătite special și fără 
o elementară asistență tehnica. Totuși, 
el s-au comportat excelent. Ne gindim 
in acest sens la Constantin Pescarii șl 
Blircea Popescu, care au adus pe locul

al 9-lea în clasamentul general o Dacie 
1 300, depășind toate echipajele Urinei 
din Pitești, precum și cîțiva piloți valo
roși din Polonia. Bulgaria și Danemarca. 
Ne Vine In minte, In același timp, în
drăzneață tentativă a clujeanului Lau- 
rențiu Moldovan, plecat in cursă eu o 
mașină modest pregătită, dar clasat în 
cîteva probe speciale — plnă in momen
tul abandonului — pe locuri foarte bune.

Walter Rohrl — un tinăr înzestrat cu talent și îndrăzneală
Foto : C. BEREȘTEANU

Piloțil și navigatorii români au făcut șl 
de această dată dovada talentului, rezis
tenței și voinței Jor de a reprezenta cu 
cinste culorile sportului eu motor româ
nesc in confruntările internaționale. Din 
acest motiv, el merită cu prisosință mai 
mult sprijin, o dotare corespunzătoare.

Dumitru ȘOMUZ

BALCANIADA ATLETICĂ DE JUNIORI
(O'rmare din pag. 1)

atletismului românesc, ca și fede
rația noastră de specialitate, să 
aibă în vedere această situație 
(mai ales că ea este caracteristică 
și pentru seniori) și din compara
ția sau comparațiile cu atletismul 
altor țări să tragă cele mai cores
punzătoare concluzii, urmate, inpunzătoare concluzii, urmate, 
special, de măsuri practice.

PerSormerli
se 
de 
și 

oră, 
redutabili

Dacă de la Gheorghe Ghipu 
aștepta să-și reediteze succesele 
la Izmir, în cursele de 800 m 
1500 m, el fiind, la această 
unul dintre cei mai 
semifondiști europeni, de la Dorel 
Cristudor, accidentat o bună parte 
din sezonul actual în aer liber nu 
speram prea mult. Și totuși sprin
terul din Cîmpulung a demonstrat 
cu prisosință calitățile sale, reali- 
zînd atît la 100 m cît și La 200 m 
noi recorduri republicane de ju
niori, ambele de o foarte bună 
valoare internațională. Cu 10,2 pe 
100 m el se situează pe locul trei, 
la egalitate cu Kuratt (R.D.G.) și 
Petrov (Bulgaria), iar la 200 m cu 
21.1 deține a doua performanță 
continentală după același Kuratt 
(20,8). Aceste rezultate ne bucură 
și-l acreditează pe Cristudor pen
tru apropiatele „europene". Dar, 
considerăm, că pregătirea lui, 
după atîtea luni de pauză, va trebui 
urmărită cu toată atenția și din 
toate punctele de vedere (medical, 
metodic, fizic etc.). în așa fel ca 
între 24—-26 august, la Duisburg, 
nivelul formei sale sportive să 
atingă parametrii maximi.

O adevărată revelație a fost să
ritorul în înălțime Constantin 
Cîrstea, campion balcanic cu 2,12 
m (a patra performantă de juniori 
din Europa). Accidental și el, ma
joritatea timpului în sezonul 1972, 
Cîrstea a găsit tăria morală să re
intre în activitate și rezultatele 
se văd.

Revelațiile
Recentul concurs de pe „Repu

blicii’ a prilejuit afirmarea sau 
consacrarea pentru uh lot destul 
de numeros de juniori români. în- 

aceștia se cuvin laude sâritoa- 
în lungime Doina Spinu, a că- 
constanțâ peste 6 metri o apro- 
de ..metronomul’4 Vioricăi Vis- 

idînd-o ca o 
>â a acesteia. Sîmbătă, 

toate săritu- 
dintre care 
de 6.18 m și 
drept ea a

Ir»

tre 
rei 
rei 
pie
copoleanu. rec; 
cemnă ui
Doina Spinu a avut 
rile peste 6 metri, 
două de 6.17 m. una 
una de 6.20 m. Este

nevoită să încline steagul în 
celei mai bune atlete a com-

Ludmila Panaiotova, un

fost 
fața 
petiției, 
talent cu totul deosebit.

Băimăreanca Elisabeta Bakalar 
nu are la activul ei decît două se
zoane de concursuri, în care a luat 
startul doar de cinci ori în cursa 
de 800 m. Ușurința cu care alear
gă, viteza sa, fezi stența bună sînt 
calități care, atunci cînd vor fi în
tregite și de o bună experiență a 
probei, vor face din eleva profesoa
rei ludit Fodor, o alergătoare re
dutabilă. Ea a realizat acum cu 
2:08,8 un nou record al junioarelor 
de cat. a II-a. De altfel, juniorii 
„doi" au avut cîțiva reprezentanți 
cu reale perspective, dovedite, în- 
tr-un fel, prin comportarea la Bal
caniadă. Niculina Lungu a cîștigat 
clar proba de 400 m și a contribuit 
decisiv la victoria formației româ
ne în ștafeta de 4 *400 m ; Maria 
Musteață (născută 1958) din Ca
ransebeș a avut, pînă la sfîrșitul 
săptămînii trecute, cele mai bune 
rezultate 12,4 s pe 100 m și 25,7 s 
pe 200 m. Acum, ea a realizat 12,0 
și, respectiv, 24,9 ! Creșteri frumoa
se de rezultate au mai înregistrat 
sprinterii Emil Smuda (Brașov), 
Dan Știrbu (Pitești) și Marian 
Slav (Iași) : 10,6 secunde de la
10,8 s. Un măre talent este și sări
torul în lungime Tudorel Vasile 
(născut 1956. 190 cm înălțime), de 
la Viitorul București. El a sărit 
7,39 m, record al juniorilor „doi", 
și a pierdut titlul balcanic deși a 
avut același rezultat cu învingăto-

rul... O situație absolut identică s-a 
mai petrecut și la aruncarea greu
tății, Paul Neagu avînd același re
zultat (15,90 m) cu al învingător^ 
lui ! Craioveanul Doru Frincu*i 
irumpt la triplu, îmbunătătindu-și 
recordul personal cu 52 cm. El a 
fost la un pas să producă o veri
tabilă surpriză conducînd pînă la 

.a șasea încercare.
Remarcabile, comportările Viori

ca» Neagu, din Roman, campioană 
balcanică la 1500 m 
Giurgiu, din Oradea, 
la săritura în înălțime.

și Măriei 
cîștigătoare

★

Gheorghe Megelea, campion bal
canic la suliță și în 1972, și-a îm
bunătățit rezultatul de la Izmir cu 
aproape nouă metri. Din păcate, 
el a fost singurul reprezentant al 
aruncătorilor români care a reali
zat un titlu balcanic și o perfor
manță notabilă. în mod normal, 
pe baza performanțelor anterioare, 
cele două discobole, Mariana Nan 
și Florența Ionescu, ar fi trebuit 
să se impună pe primele locuri. Ca 
și la Erfurt. însă, ele au evoluat 
slab. Tot slab au mai concurat și 
alți juniori români între care Vir
gil Miloiu la 400 m, Ștefan Ionițft 
la 10 km marș, aruncătoarele de 
suliță, săritoarele în lungime, 
sprinterele și încă alții. Unii din
tre atlet! au demonstrat o slabă 
capacitate de mobilizare pentru 
concurs fapt care a impietat asu
pra evoluției și rezultatelor lor.

TOATE SPORTURILE
TENIS La Cluj, pe terenurile din 

parcul orașului s-a încheiat cea de-a 
26-a ediție a „Cupei Transilvaniei". Buna 
desfășurare a competiției a fost pertur
bată uneori de — - ... .
pe organizatori 
rea probei de 
de simplu s-au 
puțin scontate, 
apare ca surprinzător succesul Verei 
Dudaș (Mureșul Tg. Mureș) care, după 
ce in semifinală a dispus de Felicia 
Bucur (Dinan-.o Brașov) cu 6—0, 6—l a 
ciștigat și finala. învingind cu 6—3, 6—3 
pe jucătoarea cehoslovacă Jarmila Dvo- 
rakova (V.S.S. Kosice). La băieți. L. 
Bolder (Politehnica Cluj) a reușit să În
trerupă șirul victoriilor din această com
petiție ai lui I. Kerekeș (Dinamo Brașov), 
ciștigătorui ultimelor patru ediții. învih- 
gindu-i cu 6—3, 7—5. Finală dublu băr
bați : M. Ambros (V.S.S. Kosice), I. Ke
rekeș (Dinamo Brașov) — L. Bolder. G. 
Komoroczi (Poli. Cluj) 3—6, 6—1, 
Dublu tete : - •
Felicia Bucur 
(Mureșul Tg.
ÎNCHEIAT șt

ploaie, fapt care a făcut 
să renunțe la desfășura- 
dublu masculin. Probele 
încheiat cu victorii mai 
în special la fete unde

, 6—2. 
Lucia Suciu (Poli. Cluj), 
— Vera Dudaș, Ana Breda 
Mureș) 6—3, 7—5. • S-AU 
întrecerile pentru juniori

TINEREȚEA SPORTIVĂ A BĂTRiNULUI CARANSEBEȘ
(Urmare din pag. 1)

Dar pînă Ia inaugurarea bazei 
proprii, asociația sportiva așteap
tă ? Nu ! Recent. „Cupa construc
torului de mașini*4 a reunit la fot
bal. handbal și volei. 8 echipe de 
ateliere, cu aproape 200 de parti
cipant!. Lupta cea mare se dâ în 
prezent pentru atragerea elemen
tului feminin pe terenul de sport. 
Afișele din halele uzinei invită 
tinerele la volei și baschet, dar 
concurența este mare pentru că 
echipele artistice au și ele punc
tele lor de atracție...

UN SPORTIV ÎN CENTRUL 
ATENȚIEI : ELEVUL

Se poate afirma, fără teama 
greși, că activitatea sportivă

de 
îna 

rîndul tineretului școlar din Ca
ransebeș cunoaște o reală eferves
cență. Fermentul se numește EN
TUZIASM. reacția — INIȚIATIVA 
și cimpul de manifestare — UN 
CADRU ORGANIZATORIC ADEC
VAT.

Astfel, „Cupa școlii fruntașe" 
urmărește și realizează antrenarea 
elevilor la 8 ramuri sportive pe 
întregul parcurs al anului școlar. 
Baschetul, fotbalul, handbalul, vo
leiul, șahul, tenisul de masă și o- 
rientarea turistică în ultima vre
me, adăugindu-se gimnastica) au, 
pe rînd, cîte o lună de „vîrf", în 
timp ce atletismul este în actuali-

tale permanent. Această amplă 
competiție prilejuiește 7 con
cursuri : crosurile de toamnă și 
primăvară. „Cupa Școlarul", cam
pionatul națienal școlar, tetratlonul 
și pentatlonul școlar, „Cupa Zeno 
Dragomir". Debutând cu etapa inter- 
clase și încheindu-se cu cea oră
șenească, întrecerile constituie nu 
numai un mijloc de confruntare 
sportivă, ci și o acțiune de îmbo
gățire a bazei materiale a sportu
lui, la punctajul general care sta
bilește ciștigătorui trofeului), con
tribuind și cel obținut prin noi a- 
menajări și dotări cu echipament.

La încheierea anului de invățâ- 
mînt 1972—73. cea de a doua e- 
diție a „Cupei șcelii fruntașe" a 
revenit Liceului nr. 2 (director- 
Cornel Gherga). Un fapt demn de 
relevat: cei 180 de arbitri-elevi
contribuie direct la organizarea și 
buna desfășurare a concursurilor, 
prin comisiile orășenești de elevi 
pe ramuri. Și nu de puține ori, 
micii oficiali dau ajutor colegilor 
lor maturi din comisiile de spe
cialitate. Eugenia Popa (Liceul Pe
dagogic — atletism), Ion Vlad (Lie. l 
1 — 
Ped. 
Ped. 
(Lie. 
2 — 
tenis
va dintre acești tineri și entuziaști 
animatori ai sportului printre co
legii lor. ,

baschet). Ion Petrișor (Lie.
— fotbal), Elena Hiciu (Lie.
— hand'bal), Margareta Liuba 
2 — volei). Ion Ighișan (Lie. 
șah), Mariana Ilio (Lie. 2 — 
de masă) — iată numai eîți-

„TROFEUL UNITĂȚII 
FRUNTAȘE"

Surata competiției destinată șco
larilor este „Trofeul unității frun
tașe". rezervată salariaților din in
stituții și întreprinderi. Eșalonate 
pe două anotimpuri atletismul, fot
balul, turismul și voleiul (vara) și 
șah, tenis de masă, popice și schi 
(iarna), aceste discipline angrenea
ză aproximativ 5 000 de oameni ai 
muncii de diverse vîrste și pro
fesii.

tn prezent, după cum ne-a spus 
tev. Petru Săvulescu, se desfășoa
ră „Cupa de vară", la care parti
cipă 12 echipe de fotbal și 16 de 
volei, printre care cele de la C.F.R., 
Tehnolemn, 
I.C.M.

Semenieul, I.F.E.T.,

★

Și tocmai 
încheiem 
la redacție, am primit o corespon
dență de la prof. Nicolae Magda 
din Caransebeș, prin care ne in
formează că asociația sportivă Fo- 
resta, din cadrul Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului, a or
ganizat o reușită manifestare cul
tural-sporti vă. Iată, deci, că acțiu
nile inspirate din planul de mă
suri al C.N.E.F.S. privind aplica
rea 
prind viață.

cînd' ne pregăteam să 
reportajul, abia întorși

recentei Hotărîri de partid,

șl copii, dotate cu ,.Cupa Dr. Petru 
za", desfășurate la Oradea. Trofeul a re
venit sportivilor de la Progresul Bucu
rești cu 31,75 puncte, urmați de Cute
zătorii București 23,25 p, Sănătatea Ora
dea 22,50 p, Dinamo București 14.50 P, 
Constructorul Hunedoara 10 p. Tată în
vingătorii din finalele celor cinci cate
gorii, la băieți : cat. 17—18 ani : S. oră- 
șanu (Constr. Hunedoara) — A. Dărâbăn 
(Dinamo Brașov) 6—3. 6—1 ; 15—16 : s. 
Orășanu — L. Țiței (Șc. sp. 2 Constan
ța) 5—7. 6—4, 6—3 : 13—14 : Ed. Pană
(Cutezătorii) — A. Dirzu (Progresul) 6—1, 
«—3 : H—12 : Fi Segârceanu (Dinamo
Buc.) — I. Mireș (Dunărea Galați) 6—2, 
6—1 ; 8—U) : R. Ocneanu (Sănătatea) — 
R. Indoleanu (Poli. Cluj) 6—1, 6—2. La 
fete : 17—18 : Mariana Hadgiu (Progre
sul) — Dorina Brăștin (U.T.A.) 6—3, 6—0; 
15—16 : Elena Jecu (Sănătatea) — Do
rina Brăștin 6—3. 3—6. 6—4 ; 13—14 : Lu
cia Romanov (Cutezătorii) — ioana Ni- 
chita (Progresul) 6—5, 6—3 ; 11—12 : c<>s- 
m na Popescu (Cutezătorii) — Gabriela 
Szoke (Dinamo Buc.) w~o ; 8—10 :
Nicoieta iordache (Dinamo Buc.) — irina 
Cristefecu (Progresul) 7—5, 6—1.

LUPTE La Miami (statul Florida
— S.U.A.) au început ieri întrecerile 
campionatelor mondiale de lupte greco- 
romane, ce vor continua pîhă în seara 
zilei de 1 august, după care își vor în
cerca șansele juniorii de la libere (2—4 
august). La această competiție, aflată la 
a doua ediție, participă, pentru prima 
dată, și juniori români, iată lotul tării 
noastre : Constantin Alexandru (cat'. 48 
kg), Nicu Gingă (cat. 52 kg), Ion Dulicâ 
cat. 57 kg), Arcadie Pantelimon (cat. 62 
kg). Gheorghe Ciobotaru (cat. 74 kg) și 
Victor Prențiu (cat. 82 kg) la greeo-ro- 
mane, Aurel Neagu (cat. 48 kg), Tiberiu. 
Seregely (cat. 74 kg) și Aurel Bălăianu 
(cat. 82 kg). Juniorii noștri sînt însoțiți 
de antrenorii Ion Corneanu și ion Cer
nea • LA ODORHEI, selecționata de 
lupte libere a juniorilor americani (echi
pa statului Nebraska) va susține astăzi 
o nouă confruntare cu sportivii români, 
întîlnind selecționata locală. Iată lotul 
luptătorilor oaspeți : Kevin Anderson și 
Byron Anderson (cat. 43 kg), Denny 
Stroh (cat. 52 kg). Dale Marshassed (cat. 
56 kg), Kevin Erkson și Rick Norval 
(cat. 60 kg), Darell Barnes, Mike Rice și 
Oliver Roye (cat. 65 kg), Oliver Marshall 
(cat. 73 kg), Dan Brust, Ed Gable și 
Henry Harmoney (cat. 4. 87 kg) a LA 
ULAN BATOR (R. P. Mongolă), vor avea 
loc, vineri, sâmbătă și duminică, tradi
ționalele confruntări ale „Cupei Prie
tenia" la lupte libere. Din tara noastră, 
vpr participa, printre alții, Nicolae Ere- 
mia (cat. 52 kg), Anghel Gigei (cat. 56 
kg). Nicolae Dorobanțu (cat. 65 kg), Ti
beriu Arseno (cat. 81 kg) și Valentin Mi- 
hăilă (cat. 87 kg) • O MARE COMPE
TIȚIE de lupte libere se va desfășura^ la 
sfîrșitui acestei săptămîni (3—5 august), 
în capitala Ungariei — „Cupa Eliberării". 
La aceste întreceri vor participa și cîțiva 
dintre luptătorii noștri fruntași, printre 
care Ion Arapu (cat. 48 kg), Petre Co- 
man (cat. 62 kg) și Vasile Iorga (cat. 
82 kg).

PENTATLON MODERN clubul sportiv 
Universitatea Timișoara organizează iin 
concurs internațional de oentatlon mo
dern. la care participă echipa clubului 
Csepel (Budapesta), Olimpia II București, 
Universitatea Timișoara si o comfeinâiă 
formată din sportivi de ia Csepel Buda
pesta și Universitatea. Duminică a avut 
loc prima probă (scrima). Iată-i pe pri
mii clasați ia individual : 1 Francisc 
Rolik (Universitatea) 1117 p. 2. Gydr 
Miklosvary (Csepel) 1078 p, 3. Lai os D«by 
(Csepel) 961 p, 4. Anton Kim (Universi
tatea) 844 p. Clasament pe echipe : 1. 
Universitatea Timișoara 2766 p, 2. csepej 
Budapesta 2532 p, 3. Combinata Universi- 
tatea-i-Csenei 9.376 n.



Nr. 7490 Pag. a 3-a

La ordinea zilei
Cupa Municipiului București

DUBLA OBLIGAȚIE A „ALCĂTUIRII
ni

Zilele acestea echipele celor 
trei eșaloane ale fotbalului nos
tru îșt definitivează loturile cu 
care vor ataca noua stagiune. 
Modificata formulă, la toate ni
velele performanței, intervine 
și cu o lărgită posibilitate pen
tru jucătorii tineri și foarte ti
neri de a juca în Divizia A, B 
sau C. Paralel a intervenit și o 
reglementare a diferitelor gru
pe de virste ce pot fi utilizate 
de fiecare ecljipS din cele trei 
categorii de competiție, 
dacă dispozițiile F.R.F. au 
voie de unele retușări — 
care practica le va impune, 
asta sîntem siguri — sensul 
lăudabil rămîne acela de a 

competiție a 
de 
utilă,
un 
marile lui

ne-

ențâ. Cer
• pa, ne- 

înțelegerea 
UailllUl. 

cînd cel imediat 
de situația res-

ULTIMELE ANTRENAMENTE
ALE PARTICIPANTELOR

EDIȚIA 1973-1974 SERIA A
ETAPA I. 12

Chiar 
nc- 
pe 
de 
lor 
fa-

această 
vrem 

subiect

această po- 
fiindcă asta

câtor înseamnă o ba 
se pune în mod cu 
drept și' negîndit in 
promovării, fiindcă 
pînă la urmă, trebu 
zeze nu numai com- 
și reflecții îndelt
cesitâ și altruism, 
interesului general al fotbi 
mai cu seamă 
este satisfăcut 
pectivului lot.

Nu se pot 
asemenea cazuri nu ajung 
lumină, cîți posibili internațio
nali am pierdut dintr-un ego
ism al 
rai să 
numai 
echipă, 
foarte bine că nu 
de el. Asemenea 
foarte tineri 
„momentul 1 
refuzat din

numâra. fiir-di

Pe parcursul a 28 de ore, de sîm- 
bâtă și pînă duminică, vom vedea 
— oferite de „Cupa Municipiului 
București", — 360 de minute de fot
bal care se anunță de o bună cali
tate. date fiind „distribuțiile" a- 
nunțate. 
vedetă) 
Steagul 
re), iată 
va avea

voriza intrarea în 
tineretului. Tocmai 
idee, generoasă și 
să ne ocupăm. Ca 
de actualitate prin 
perspective.

E vorba, deci, de 
litică de promovare
o cere nu numai reglementarea 
federației, dar însuși sistemul 
de competiție pe care îl inau
gurăm peste mai puțin de două 
săptămîni. Avem atîtea exem
ple de ratări ale unor talente 
din motive care i-au privit mai 
mult pe dotați! dar ușuraticii 
tineri. Dar nu ne lipsesc și ca
zurile în care jucători cu posi
bilități de a deveni fotbaliști 
de prima categorie nici nu au 
ajuns în formații de A pentru 
că modul cum au fost utili
zați, modul cum s-a desfășurat 
promovarea a favorizat ratarea 
sau uitarea.

Principalul pentru un tînăr 
jucător, este să joace ; deci con
ducerile și antrenorii formații
lor noastre trebuie să se gîn- 
dească foarte bine și atunci 
cînd promovează un junior și 
atunci cînd transferă un 
tor foarte tînăr. A îngroșa 
ca rezervelor 
au fost aduse 
formațiile de 
altă categorie 
figura în lot reprezintă un du
blu deserviciu : respectiva sec
ție va avea un om inutilizabil 
pe tușă, care adeseori devine 
element de discordie, de minare 
a unității sufletești; pentru ju-

jucă- 
ban- 
care 
din 
de

cu elemente 
sau ridicate 
juniori sau 
numai pentru a

unei secții care a prefe- 
țină juniorul pe tușă, 
ca să nu plece la altă 
deși iși dădea seama 

are nevoie 
juniori sau 

jucători. cărora 
lansării** le-a fost 

considerente mes
chine, râmin pentru totdeauna 
la subsolul performanței și înțe
legem bine că — de data 
asta — nu din vina lor. Iată de 
ce, acum, cînd trecem ultimele 
ceasuri ale „definit: 
buțiilor" pentru 
1973 1974. vrem să 
tehnicienilor și 
de cluburi și asociații că dato
ria lor e egală în a-și alcătui 
loturi complete, cu aceea de a 
lăsa cale liberă elementelor de 
care nu au nevoie dar are ne
voie — în schimb — fotbalul 
nostru.

Politica de creștere a elemen
telor beneficiază, cum spuneam, 
de coordonate noi, optimiste, 
încurajatoare. Ea nu Iși 
arăta roadele dacă punerea 
practică nu va renunța 
egoism, la interesele imediate, 
nu tocmai lăudabile, de echipă, 
de club, de asociație. Adminis
trarea cit mai eficace a fondu
lui de talente ale fotbalului 
nostru — și solicitările sînt 
acum duble față de trecut — 
nu se 
tile de 
Și din 
ral al 
se ridică peste 
sau urgența rezultatului 
duminica viitoare".

Eftimie IONESCU

fiind „distribuțiile’
Steaua — Rapid (în meci 

și Sportul studențesc — 
roșu (partida de deschide- 
programul de sîmbătă care 
lovitura de începere la ora 

Organizatorul întrecerii, 
C.M.B.E.FS., a anunțat și arbitrii 
care vor conduce jocurile. Sîmbătă ; 
Gheorghe Rctetan (Steaua — Ra- 

;dl și Chiriac Manușaride (Spor
ii studențesc — Steagul reșu). Du- 
tinică : jocul pentru locurile 3—1 
a fi arbitrat de Romeo Stîncan, 
ir finala competiției va fi condu- 
â de Ghearghe Micloș.
Echipele efectuează ultimele pre- 

arative. Repetițiile de duminică au 
arătat buna dispoziție de joc a Ra-

t

pidului, învingătoare la Pitești, 
Steagului roșu, Sportului studențesc 
(victorioasă ia Constanța) și Stelei. 
Prof. Traian Tomescu, șeful secției 
fotbal din cadrul C.M.B.E.F.S., ne 
spunea că......întrecerile dintre cele
patru formații fruntașe ale fotbalu
lui nostru sînt și un examen edifi
cator. Supuse unor teste în compania 
unor adversari de aceeași categorie 
și pe distanța a 24 de ore, jucătorii 
iși vor măsura capacitatea de efort, 
iar antrenorii au 
verificări decisive 
tuirii formațiilor 
campionatului".

Vă mai informăm, că în cadrul 
celor două cuplaje de sîmbătă și 
duminică, ambele găzduite de sta
dionul „23 August", se vor desfă
șura variate și interesante programe 
polisportive inițiate de C.M.B.E.F.S.

posibilitatea unor 
în vederea alcă- 
pentru startul

In „Cupa U. E. F. A.‘k

C.F.R. Craiova 
Pandurii Tg. Jiu 
C.LL. Dr. Tr. Severin 
Progresul Strehaia 
Metalul Topleț 
Metalurgistul Sndn 
Victoria Cal an 
F. O. Balș

'ETAPA A
Dunărea Calafat 
Cimentul Tg. Jiu 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Armata Craiova 
Steagul r. Plenița 
Minerul Lupeni 
Știința Petroșani 
Minerul Rovinari

ETAPA A
Progresul Strehaia 
Pandurii Tg. Jiu 
Victoria Călân 
F. O. Balș 
C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Metalurgistul Sadu 
Dunărea Calafat 
C.F.R. Craiova

ETAPA A
C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Metalurgistul Sadu 
Steagul roșu Plenița 
Metalul Topleț 
C.F.R. Craiova
F. O. Balș 
Victoria Cftian 
Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A
Minerul Lupeni 
Armata Craiova 
Progresul Strehaia 
Cimentul Tg. Jiu 
Metalul Topleț 
Minerul Rovinari 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Știința Petroșani

ETAPA A
Minerul Rovinari 
C.I.L. Dr. Tr. Severtn 
Victoria Căian 
Dunărea Calafat 
Minerul Lupeni 
F. O. Balș 
Pandurii Tg. Jiu 
C.F.R. Craiova

ETAPA A
Metalul Topleț
Steagul roșu Pienlța 
Știința Petroșani 
Progresul Strehaia 
Armata Craiova 
Metalurgistul Sadu 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu

ETAPA A VIII-A, 14 OCTOMBRIE
Victoria Căian — Metalurgistul Sadu
Metalul Topleț — Armata crâiova
C.F.R, Craiova — Pandurii Tg. Jiu

AUGUST
— Steagul 
— Dunărea 
— Minerul 
— Știința Petroșani 
— Minerul Rovinari— Meva Dr. Tr, Severin 
— Cimentul Tg. Jiu
— Armata Craiova

19 AUGUST
— Metalul Topleț
— C.F.R. Craiova

— Pandurii Tg. jiu
— C.I.L. Dr. Tr. Severin 
— Progresul Strehaia
— F. O. Balș
— Metalurgistul Sadu
— Victoria Căian

26 AUGUST
— Armata Craiova
— Steagul roșu Plenița
— Știința Petroșani
— MEVA. Dr. Tr. Severin 
— Cimentul Tg. Jiu
— Minerul Rovinari
— Minerul Lupeni
— Metalul Topleț

1V-A, 9 SEPTEMBRIE
— MEVA Dr. Tr. Severin
— Minerul Lupeni 
•— Minerul Rovinari 
— Știința Petroșani 
— Armata Craiova 
— Dunărea Calafat 
— Progresul Strehaia 
— Cimentul Tg. Jiu

16 SEPTEMBRIE
— C.F.R. Craiova
— Victoria Căian
— Metalurgistul Sadu
— F. O. Bals
— Pandurii Tg. Jiu
— C.T.L. Dr. Tr. Severin
— Dunărea Calafat
— Steagul roșu Plenița

VI-A, 30 SEPTEMBRIE
— Cimentul Tg. Jiu
— Metalul Topleț
— Steagul roșu Plenița
— Metalurgistul Sadu
— Știința Petroșani
— Progresul Strehaia
— Armata Craiova
— MEVA Dr. Tr. Severln

VH-A, 7 OCTOMBRIE
— Minerul Lupeni
— F. O. Balș
— Dunărea Ca’afat 
— Minerul Rovinari 
— Cimentul Tg, Jiu 
— C.F.R. Craiova 
— Victoria Căian 
— C.I.L. Dr. Tr.

roșu Plenița 
Calafat 

Lupeni

C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Dunărea Calafat 
Cimentul Tg. Jiu 
Minerul 
Minerul

Rovinari
Lupeni

ETAPA A
Calafat

IX-A,

HA,

III-A,

Dunărea______
MEVA Dr. Tr. Severin 
F. O. Balș
Cimentul Tg. Jiu 
Armata Craiova 
Steagul roșu pleniț* 
Minerul Lupeni 
Metalurgistul Sadu

ETAPA A
MEVA Dr. Tr, Severin 
Pandurii Tg. Jiu 
Progresul Strehaia 
știința Petroșani 
C.F.R. Craiova 
Metalurgistul Sadu 
Victoria 
Steagul

Căian 
roșu Plenița

ETAPA A
Topleț

X-A,

l

V-A,

irii distri- 
stagiunea 

reamintim 
conducătorilor

poate face dacă 
valoare 
unghiul 
acestui

va 
în 
la

nu vor fi făcute 
interesului gene
sport, cele care 
culori de echipă 

„de

SPORTIVII AU ASALTAT
CETATEA UNIVERSITARA

Liderii stadioanelor au fost fruntași și in cursa grea a

Și F.C. ARGEȘ SUSȚINE PRIMUL JOC IN DEPLASARE
O comunicare sosită de la 

U.E.F.A. precizează că și echipa 
F. C. Argeș va juca primul meci- în 
deplasare, la Istanbul, cu Fener
bahce. în consecință, programul de
finitiv al reprezentantelor noastre 
în primul tur al competițiilor euro
pene, este următori

CRUSADERS Uri
DINAMO BUCUREȘTI

CHIMIA RM. V1LCEA — GLEN- 
TORAN BELFAST (Irlanda de 
Nord)

FIORENTINA (Italia) 
VERSITATEA CRAIOVA

ida de Nord)

UNt-

Gh. DRAGHIESCU — ANTRENOR 
LA PROGRESUL BRĂILA

Jucătoni echipei Progresul Brăila 
se pregătesc cu seriozitate, hotăriți 
să șteargă impresia neplăcută 
tă de ei în campionatul trecut, 
comportarea nesatisfăcătoare, 
trenamentele sînt conduse de 
Drăghiescu, revenit în orașul 
natal.

lăsa- 
prin 
An- 
Gh. 
său

N. COSTIN — coresp.

CU SUCCES
CLUJEANA!
examenului de admitere

FENERBAHCE (Turcia)
ARGEȘ

Așa cum se știe, aceste partide 
vor avea loc în ziua de 19 septem
brie.

Din 14 iulie, cînd s-au dat pri
mele rezultate la scris, pînă in 24 
iulie cînd „Medicina generală" a 
IMF Cluj a comunicat numele ce
lor reușiți, am patrulat de la o fa
cultate la alta, urmărind evoluția in 
concurs a candidaților pe care-i 
cunoșteam din arena sportivă.

Acum, cînd avem listele admi
șilor în mină și facem reflecții asu
pra hărniciei și capacității compel.- 
tive a sportivilor care au bătut la 
ușile Cetății universitare de pe So- 
moș, simțim nevoia comunicării ți
nui fapt ce se detașează deosebi’ : 
CINCI DINTRE SPORTIVII CLU
JENI CARE AU DAT ADMITEREA 
au intrat pe primul loc la 
FACULTĂȚILE UNDE AU CONCU
RAT, devenind astfel liderii „bobo
cilor" din anii de studii 1973—1974 
sau, cazul băieților, 1974—1975.

Acești „șefi de promoție" sînt : 
maestra sportului Eva Zorgo (locui 
II la suliță în recentele campionate 
ale seniorilor, competiție pe care 
Eva a abordat-o la patru zile după 
strălucitorul succes), admisă cu 9.33 
la Psihologie, sprinterii Valentin 
Ciurea (component al ștafetei de 
4 x 100 m, campioană balcanică în 
1972), reușit eu 9,38 la Secția dru
muri, poduri și căi ferate a Facul
tății de construcții, Doina Cornea 
(componentă a ștafetei de 4 x 100 
m a Universității Cluj), cea mai... 
sprintenă candidată (8,81), de 
Facultatea de educație fizică, 
Elek Benko, capul de coloană (9.50: 
al admișilor de la Istorie, și baschet
balistul Andrei Roth Ganea (căpita
nul cvintetului Școlii sportive Cluj, 
de două ori vice-campioană la „na
ționalele" de juniori), șeful (9.93! 
celor mai tineri discipoli ai Iui Hi- 
pocrat.

Pe ,'.ngă această prestigioasă co
loană a admișilor cu brio, trebuie 
amintită și dubla campioană balca
nică de juniori la 100 m.g. și ștafetă, 
Mariana Nedelcu aflată pe locul 
al 9-lea la medicină generală, dar 
cu o medie ce reclamă o înaltă 
pregătire : 9,71.

Și lista admișilor cu note bune 
ar putea, desigur, continua. Ne o-

prim, însă, la cazurile excepționale, 
cele care vin să confirme :

1) „Primii in sport, primii la în
vățătură” nu este nicidecum • uto
pie — cum încearcă să aseflkeae 
unii — ei un fapt rraJrraWl petru 
cei care muncesc epaștiinnas. ca 
pasiune ;

2) Că acolu unde există eaasai- 
eare intre școali. antrenae
căm eă E. Zoreu. M. Xedde-z. Cfe- 
rea și Benko sint elevi ai aatre— 
rulai Nagbi Peter. D. Caeiaea al fac
torului Arniiil. iar Gaaea al profe
sorului Vasile Muresan) și părinți 
— deci, unde „triunghiul* este tea
metric așezat — reraltaieie pat fi 
pe măsura celor subliniate mai sa» ;

31 Că Seaala sportivă teu nter<u 
lui Ciurea care activează la CSM 
toți ceilalți au fast elevi ai Seatei 
sportivei nu . mănincă* din tănpc! 
invățâturti — după rum cred nafi

ales băniei 
e rational

«-
distribuit

*
e-a

— dări

aflâ citii

-«hlatie pentru

Mușc DEM1AN

NOU! IN CURIND

TRAGEREA EXTRAORDINARA A VACANȚEI

BILETE PENTRU
MECIUL DE TENIS

ROMANIA

la 
Și

LA PRONOEXPRES

MARI AVANTAJE PENTRU PARTICIPANT!’

U. R. S. S.
Biletele de intrare la me

ciul de tenis ROMANIA — 
U.R.S.S. din cadrul finalei zo
nei europene a Cupel Davis, 
se pun în vînzare începînd de 
azi 31.VII.1973 la casele de 
bilete de la terenul Progresul 
și sediul C.N.E.F.S.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOEXPRES DIN 25 IULIE 1973 :
7,55 

2.821,65
Extragerea I : Cat. 2 ; 2 variante 100/o a 31.811 lei ; a 3-a : 

8.427 lei ; a 4-a : 26,55 a 2.396 lei ; a 5-a : 75,45 a 843 lei ; a 6-a : 
a 40 lei ;

REPORT CATEGORIA 1 : 466.956 lei.
Extragerea a D-a : Cat. A : 2 variante lO°/o

3.993 lei ; C : 51,30 a 1.280 lei ; D : 1.785,75 a 60
F : 2.192,60 a 40 lei.

a

16,45 aa 32.838 lei ; B : 
lei ; E : 101,35 a 200 lei;

Rubrică redactată de LOIO-PRONOSPORT

— F. O. Balș
— Progresul Strehaia
— MEVA Dr. Tr. Severin
— Știința Petroșani
— Steagul roșu Plenița

OCTOMBRIE
— C.F.R. Craiova
— Știința Petroșani
— Victoria Căian
— Progresul Strehaia
— Minerul Rovinari
— C.I.L. Dr. Tr. Severin
— Pandurii Tg. Jiu
— Metalul Topleț

OCTOMBRIE
— Armata Craiova
— Minerul Rovinari
— Minerul Lupeni
— C.I.L, Dr. Tr. Severin
~ F. O. Balș
— Cimentul Tg. Jiu
— Metalul Topleț
— Dunărea Calafat

NOIEMBRIE
— Steagul roșu Plenița 
—• Știința Petroșani
— Pandurii Tg. Jiu
— Minerul Lupeni
— MEVA Dr. Tr. Severin
— Victoria Căian
— C.F.R. Craiova
— Metalurgistul Sadu

11 NOIEMBRIE
— Victoria Căian
— MEVA Dr. Tr. SuVeril
— Cimentul Tg. Jiu
— Metalurgistul Sadu
— Armata Craiova
— Progresul Strehaia
— Metalul Tdpleț
— Dunărea Calafat

18 NOIEMBRIE
— F. O. Balș
— Steagul roșu Plenița
— Minerul Lupeni
— C.F.R. Craiova 
■— Pandurii Tg. Jiu 
— Minerul Rovinari
— C.I.L. Dr. Tr. Severin
— Metalul Topleț

25 NOIEMBRIE
— Cimentul Tg. Jiu
— MEVA Dr. Tr. Severin
— Progresul Strehaia
— Metalurgistui Sadu
— Minerul Rovinari
— Știința Petroșani
— Armata Craiova
— Victoria Căian

2 DECEMBRIE
— C.F.R. Craiova
— Dunărea Calafat
— F. O. Balș
— Steagul roșu Plenița
— Metalul Topleț
— Minerul Lupeni
— C.I.L. Dr. Tr. Sever n
— Pandurii Tg. Jiu

21

28

Xl-A, 4
Metalul 
Cimentul Tg. Jiu 
F. O. Balș 
Minerul Rovinari 
Progresul Strehaia 
Dunărea Calafat 
C.I.L. Dr. Tr. severln 
Armata Craiova

ETAPA A
Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Lupeni 
Steagul . roșu Plenița ( 
C.I.L. Dr. Tr. Severin 
Știința Petroșani 
C.F.R. craiova 
F. O. Balș 
Minerul Rovinari

ETAPA A Xlll-A,
Știința Petroșani 
Metalurgistul Sadu 
Armata Craiova 
Victoria Căian 
Progresul Strehaia 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Dunărea 
Cimentul

Xll-A,

Calafat
Tg. Jiu

ETAPA A XIV-A,
CalafatDunărea

Minerul Topleț 
C.I.L. Dr. Tr. Severin
Pandurii Tg. Jiu
F. O. Bals
C.F.R. Craiova
Steagul
Minerul

O.F.K. BEOGRAD

elita fotbalului iugoslav, 
cucerit niciodată titlul de 
O.F.K. a intrat In pose- 

Iugoslaviei" de patru ori > 
1962 și 1966. O.F.K. Beo-

bază a lui O.F.K. în cam- 
din acest an : Giorgevici 

— Popadici, Vukașinovici, 
Gugleta — Stepanovici, 

Turudija, Zeț, Santraci.

roșu Flenița 
Lupeni

ETAPA A XV-A,
Rovinari 
CpalovaF. C.

C.

Minerul
Armata 
Metalurgistul Sadu 
MEVA Dr. Tr. Severin 
Progresul Strehaia 
Cimentul Tg. Jiu 
Victoria Căian
Știința Petroșani

Participanți la turneul

Șl PLEIADA SA DE INTERNAȚIONALI
Una din echipele participante la 

turneul organizat de clubul F. 
Argeș — cu ocazia sărbătoririi a 20 
de ani de existență va fi și cunoscu
ta echipă iugoslavă O.F.K.-Beograd. 
Fotbaliștii iugoslavi sînt vechi cu
noștințe ale iubitorilor de fotbal din 
România pentru că au evoluat de 
mal multe ori în București, pentru 
că au întllnit de două ori pe Rapid 
în „Cupa U.E.F.A.".

Continuatoare a celebrei Beogradski, 
O.F.K.-Beograd ia ființă imediat după 
război (1945), iar din 1948 promovea
ză in prima ligă a fotbalului din țara 
vecină și de atunci n-a mai părăsit 
niciodată 
Deși nu a 
campioană, 
sia „Cupei 
1953, 1955, 
grad este printre protagonistele cam
pionatului cucerind In ultimii trei ani 
de tot atîtea ori locul III cu dreptul 
de participare In Cupa U.E.F.A, A- 
nul acesta O.F.K. Beograd reușește 
din nou aceeași ispravă, clasindu-se 
la sfirșitul maratonului fotbalistic, 
înaintea puternicelor Partizan. Dina
mo, Hajdatt, Zelezmcear. „Rnmy’i- 
cii* — asa sînt denumiți de susțină
torii lor — se pot minări ea cochetul 
stadion Juurnarnu* a cunoscut și 
in atest an o mare afluență la joev- 

iat, O.FJC. fiir.d nn- 
b:Lanț pozitiv la ca
ri—. Faptul se dat?— 

i-pst: de sche- 
fotaal ofensiv, 

ru multe (atari. De altfel. In atacul 
echipei 1: *re SMmdaa Saatraci. gcl- 
g-teml acs?*3t al fotbalului iugoslav, 
care și acu! acesta a cucerit — ală- 
aari ie Lazarvrici — titlul de golge-

o mare
iran

ter cu 25 de goluri marcate. Tn ec hi
pă mai joacă internaționalii Petko- 
vicț și Stepanovici, iar Giorgevici. 
Zeț și Lukici sînt in vederile selec
ționerului Boșkov. Iată de altfel e- 
chipa de * ’ * ‘ -
pionatul 
(Borota) 
Mitrovici, 
lukici - 
Petkovici.

Palmaresul internațional al echi
pei în ultimii ani este impresionant, 
O.F.K. Beograd reușind în partidele 
amicale și oficiale rezultate de pres
tigiu. Participînd în ediția de anul 
trecut a Cupei U.E.F.A. O.F.K. a 
ajuns în sferturile de finală eîimi- 
nîp.d puternicele cluburi Dukla Praga 
(3—3, 2—1). Feyenoord (3—4. 2—1), 
Beroe Stara Zagora (I—1, 3—1 .

Cînd apar a-es4e rinduri, O.F.K. 
se află In pregătire per.tru noul se
zon In cunoscuta localitate balneară 
Ada. Noul antrenor ai „piavilor", fos
tul internațional Milutin Soskici. are 
la dispoziție toți jucătorii și speră 
ca In bou! sezon echipa să reușească 
aceeași comportare meritorie. „Ani 
acceptat cu plăcere să participăm la 
turneul organiut de F. C. Argeș cu 
care ae-am mai intilnit acum doi ani 
la Krusevaț. Cu toate atuurile gazde
lor și valoarea celorlalte adversare. 
O.F K. este și ea favorită in lupta 
peatni cucerirea primului loc” 
declarat Milutin Soskici.

Indiferent dacă pronosticul 
Soskici se va adeveri sau nH iubitorii 
de fotbai din București și Pitești vor 
admira la lucru reprezentanta unui 
fotbal de clasă.

DUȘAN BUGARIN

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR DIVIZIONARI A

ABSOLVENȚI „IN BLOC“ LA TESTUL PREGĂTIRII
Șl AL SERIOZITĂȚII

Sfirșitul săptăminii trecute a mar
cat, In viața fotbalului nostru, uquI 
dintre acele evenimente devenite, în 
ultima vreme, tradiționale: Consfă
tuirea de lu. ru precompetițională a 
arbitrilor divizionari A. Programată 
pe parcursul a trei zile (27, 28 și 29 
iulie) și Insumlnd un total de apro
ximativ 20 de ore de pregătire efec
tivă, recenta reuniune a celor mai 
buni cavaleri ai fluierului s-a bucu
rat de o organizare fără cusur, de o 
participare aproape integrală și de 
un cadru de desfășurare, caracterizat 
prin seriozitate și interes, prin parti
cipare activă si conștientă la acțiunea 
de reîmprospătare a cunoștințelor și 
de elucidare — in spiritul regula
mentului — a multiplelor probleme 
legate de conducerea în teren a jocu
rilor de fotbal.

A fost — incercind acum o apreci
ere de ansamblu a acestui veritabil 
colocviu profesional al arbitrilor di
vizionari — o activitate foarte utilă
— prin conținutul său, în principal
— și in același timp o incontestabilă 
reușită, la care și-au adus contribu
ția, In egală, măsură membrii birou
lui Colegiului central (ing. A. Radu
lescu, G. Gherghe, FI. Țenescu, VI. 
Grosu), grupul de lectori (C. Nițescu, 
O. Comșa, I. Berdilă) și întregul corp 
de arbitri-eursanți, în rîndurile că
rora am remarcat numeroase prezen
țe prestigioase, nume care s-au afir
mat pe plan intern și internațional 
ca Gh. I.imnna, C. Petrea. N. Pctri- 
ceanu, Gh. Popovici, N. Cursaru, A. 
Bentu, N. Rainea, M. Rotaru, I. Dră- 
ghici, I Cîmpeanu, T. Lecca, 
Vlaiculescu, V. Pădureănu, M. Bică, 
I. Rus, C. Ghiță, Tr. Moarcăș, O. An
derco. Em. Păunescu, AI. Pîrvu, C. 
Manușaride, C. Dinulescu, R. Stîncan, 
Z. Szecsei și alții.

Dincolo însă de asemenea conside
rente, pe care de altfel am mai avut 
prilejul să le mai consemnăm și cu 
alte împrejurări dincolo de satis
facția generată de nivelul general, 
la care s-a ridicat recenta consfătuire 
a 'arbitrilor — ne referim atît la te
matică, cit și la discuțiile purtate — 
se cuvine, credem, a scoate în evi
dență cu această ocazie, un fapt de o 
semnificație cu totul deosebită. Este 
vorba de punerea In aplicare, pentru

Em.

primă oară în țara noastră a unor 
teste, consttnd în trecerea cîtorva 
probe fizice (4X25 metri în 22 secun
de; 75 metri în 12 secunde și aler
gare variată de 6 000 metri în cel 
mult 34 de minute) și a unei probe 
teoretice cu zece întrebări de subti
litate, din practica conducerii jocului, 
rezolvabile în timp de 30 de minute.

Rezultatul acestei prime încercări ? 
Mai mult decît satisfăcător, dacă ți
nem seama că testul în ansamblul 
său a fost trecut de către toți cursan- 
ții, chiar șl de aceia care se apro
pie de limita superioară de vîrstă, 
prevăzută pentru Divizia A. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că au fost 
arbitri (R. Stîncan, N. Rainea, M. Ro
taru, O. Anderco, Al. Pîrvu, C. Ghiță, 
Tr. Moarcăș, Em. PăuneScii) care au 
realizat, în probele fizice, veritabile 
performanțe sportive.

Pe de altă parte, rezultatele primei 
încercări de testare a cavalerilor flu
ierului ne oferă imaginea unei ma
jore responsabilități și a seriozității 
în pregătire, de care au dat dovadă 
recent arbitrii divizionari A, mulți 
dintre ei folosind din zilele conce
diului de odihnă pentru antrenamen
te individuale. O asemenea atitudine 
față de performanță ni se pare pil
duitoare și pentru mulți dintre jucă
torii noștri fruntași care acuză une
ori dificultățile actualului test Co
oper.

Mai mult decit orice însă frumoasa 
comportare a arbitrilor divizionari, 
în zilele consfătuirii lor de lucru de 
săptămîna trecută, 
angajării acestora 
loroase comportări 
itoare.

este un indiciu al 
pe linia unor va- 
competiționale vi-
Ion MIHAIESCU

VIITORUL VASLUI S-A
Viitorul Vaslui s-a antrenat cu a- 

siduitate la Florești, localitate si
tuată la 20 de kilometri de Vaslui, 
sub conducerea antrenorului Ion 
Ștefănescu. De miercuri, Viitorul a 
revenit în orașul de reședință, un
de urmează să susțină cîteva par-.

Vukașinovici. Giorgevici fi Gugleta — apărarea imediată a echipei 
iugoslave

TURNEE INTERNATIONALE
CELE TREI MECIURI ALE LUI 

F. C. KARL MARX STADT

In organizarea lui F. C. Argeș, 
formația F. C. Karl Marx Stadt, 
clasată pe locul al V-lea în cam
pionatul R.D. Germane, va susține 
trei partide în țara noastră. Iată 
programul : la 2 august cu C.S.M. 
Sibiu, la 5 august cu C.S.M. Re
șița, iar la 8 august cu Universi
tatea Craiova.

gramul, încă nedefinitivat ; miercuri 
1 august cu echipa de tineret Di
namo ; duminică 5 august la Pe
troșani, cu Jiul ; marți 7 august la 
Slatina, cu echipa locală Dinamo, 
urmînd ca joi 9 sau vineri 10 au
gust formația oaspe să mai susți
nă încă un meci în Capitală.

DINAMO IN TURCIA

F.C. SLOBODA TUZLA (IUGOSLAVIA) 
VA SUSȚINE DOUA JOCURI 

ÎN ȚARA NOASTRĂ

O 
tua 
tara 
chipa de primă divizie F. C. Slo
boda Tuzla, care va întîlni la 2 au
gust pe U. T, Arad, iar la 
pe C.F.R. Timișoara.

altă echipă iugoslavă va efec- 
un turneu de două jocuri în 
noastră. Este vorba despre e-

Miine va pleca la Istanbul pen
tru un turneu de două jocuri, echi
pa campioană IJinamo 
Formația antrenată de 
weiller va întîlni la 3 
cunoscuta Fenerbahce, 
zile mal tîrziu, pe stadionul 
hat Pașa", va juca în compania 
campioanei Turcidi, Galatasaray.

București. 
Ion Nun- 
august pe 

iar două 
,Mit-

NE VIZITEAZĂ AMROKAN

4 august

PHENIAN

în cursul zilei de azi 
să sosească în Capitală 
Amrokan din Phenian, una dintre 
cele mai puternice formații din 
R.P.D. Coreeană. După cum ni s-a 
comunicat de la clubul Dinamo, 
organizatorul turneului, oaspeții vor 
susține patru partide. Iată pro-

urmează 
formația

Miine la Reșița, o mare
,CAP DE AFIȘ1* i MECIUL C.S.M.
Miine, pe stadionul Valea 

nului, va avea loc o mare serbare 
cultural-sportivă, dedicată întăririi 
relațiilor de prietenie dintre clubu
rile bănățene C. S. M. Reșița și Po
litehnica Timișoara. Capul de afiș

Dorna-

ANTRENAT LA FLOREȘTI
tide de verificare, printre care me
ciuri din cadrul competiției „Cupa 
orașului Vaslui", la care vor parti
cipa încă trei divizionare B. în lot 
au fost promovați o serie de ju
cători de la echipele județene.

M. FLOREA — coresp.

ULTIMELE MECIURI 
ALE SELECȚIONATELOR

Șl ALEXANDRIEI
CUBEI

Selecționatele Cubei și 
Alexandria (R. A. Egipt) 
ține săptămîna aceasta 
meciuri ale turneelor în țara noas
tră. Formația Cubei Va evolua mîi- 
ne, la Rm. Vîleea, în compania 
Chimiei, iar echipa egipteană vă 
juca joi, la Galați, cu revelația se
zonului trecut, divizionara B, Con
structorul.

orașului 
vor sus- 
ultimele

serbare cultural-sportivă
REȘIJA- POLITEHNICA «OARA 
al programului : meciul de fotbal 
între echipele divizionare A ale ce
lor două cluburi.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
VĂ INVITĂ!

Miercuri și duminică, pe stadio
nul din str. dr. Staicovici, Progresul 
București susține două meciuri ami
cale. Miercuri adversara va fi Uni
rea Tricolor București (ora 17 U 
iar duminică „albaștrii" vor intilnt 
pe Metalul București (ora 937



lume
.INTERZONALUL*’ DE ȘAH INVINGINO CO 3-1 P£ J. GISBERT IN FINALA DE 11 ISTANBUL'

ILIE NĂSTASE CUCEREȘTE
7

PHIIRU FLORIN GHFORGHIII

0 NOUĂ VICTORIE
A HANDBALIȘTILOR
NOȘTRI IN franța
Selecționatele masculine de hand

bal ale Franței și României s-au 
întilnit într-un nou joc desfășurat 
la Deauville și încheiat cu scorul 
de 19—15 in favoarea echipei 
României. în primul meci disputat 
la Caen, handbaliștii români cîsti- 
gaseră cu 19—9.

AMSTERDAM, 30 (Agerpres). — 
Cea de-a 21-a ediție a „Marelui pre
miu automobilistic al Olandei" desfă
șurată pe circuitul de la Zandvoort 
a revenit scoțianului Jackie Stewart. 
Pilotînd o mașină „Tyrell", Ștewart a 
acoperit 304_km în Ih 39:12,45 (medie 
orară 184,025 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Francois Cevert 
(Franța), care a avut o întirziere de 
numai 16 sec și englezul James 
^unt lh 40:15,46. In timpul desfășu
rării scursei s-a accidentat mortal 
automobilistul englez Roger William
son, a cărui mașină s-a răsturnat la 
un viraj și a luat foc. Celebrul pilot 
brazilian, Emerson Fittipaldi, a aban
donat după primul tur, resimțindu-se 
în urma accidentului suferit la an
trenamente.

Aceasta a fost cea de-a 10-a probă 
din cadrul campionatului mondial de 
formula I. In clasamentul general, 
pe primul loc se află Jackie Stewart 
(Scoția) — 51 p. urmat de Emerson 
Fittipaldi (Brazilia) — 41 p și Francois 
Cevert (Franța) — 39 p. ' Viitoarea 
competiție din cadrul campionatului 
mondial va avea loc la 5 august, pe 
circuitul de la Niirburgring (R. F, 
Germania).

TELEX
în orașul italian Sumonte s-au desfă
șurat meciurile semifinale din cadrul 
Campionatului european masculin de 
baschet pentru juniori. Echipa U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 62—58 echipa 
Iugoslaviei. Baschetbaliștii sovietici 
vor întîlni în finală echipa Spaniei, 
rare a dispus cu 63—59 de reprezenta- 

. ti va Italiei.

- Tn apropierea localității Kuiderbach s-a 
disputat campionatul de ciclism (fond) 
al R. F. Germania pentru amatori. 

.Titlul a fost ciștigat de rutierul Bre- . lî8a parcurs•.mer Burkhard, care
, 4 h 12:35

După consumarea a 
neul de șah de la 
•polonezul Bednarski, 
•tidâ întreruptă _ __
(U.R.S.S.) — 412 p și Sydor (Polonia) 
— 4 p. Rezultate din runda a 8-a : 
Saidy (S.U.A.) — Kapengut (U.R.S.S.) 
remiză ; Dobinskl (Polonia) — Nicevski 
(Iugoslavia) 1—0 ; Sydor (Polonia) — 
Pytel (Polonia) remiză.

in tur- 
conduce

* runde, 
Lublln
cu 5 p și o par- 

urmat de Kapengut

Tn finala celei de-a 13-a ediții a Cam
pionatului european de golf pentru 
juniori, la Copenhaga, se vor Întîlni 
echipele Franței și suediei. In semi
finale, Franța a eliminat cu 5—2 El
veția, iar Suedia a dispus cu același 
scor de Italia.

Trei victorii obținute de canotorii
români la Duisburg

MtlNCHEN 30 (Agerpres). — în 
cadrul competiției internaționale 
de canotaj academic „Regata Duis- 

vîslașii din România s-au 
obținînd trei 

fără cîr-

burg" 
comportat excelent 
victorii. In proba de 2 
maci echipajul Ilie Oanță—Dumitru 
Grumezescu s-a clasat pe primul 
loc cu timpul de 7:28,05. Proba 
de 2 plus 1 a fost cîștigată de Ște
fan Tudor—Petre Ceapura (cîrmaci 
Gh. Gheorghiu) cu timpul de 
7:39,98. Al treilea succes al culo-

rilor sportive românești a fost rea
lizat de echipajul feminin în pro
ba de 4 plus 1 vîsle. Sportivele ro
mânce Teodora Voicu, Maria Sîn- 
georzan. Stana Botez, Elisabeta La- 
zăr (cîrmaci Maria Gață) au obți 
nut timpul de 3:34,80, întrecînd 
în ordine echipajele R.F. Germa
nia, Olandei și Franței. Echipajul 
feminin al României la schif 4 
plus 1 rame s-a situat pe locul trei.

RIO DE JANEIRO 30 (Agerpres), — 
După consumarea a 5 runde în turneul 
interzonal de șah de Ia Petropolis 
(Brazilia) marele maestru iugoslav 
Liubomir Liubojevici se menține lider 
al clasamentului cu 31.? p și o partidă 
întreruptă, urmat de Polugaevski 
(U.R.S.S.) — 3V2 P. Gheller și Bron-s-* _ - • . _ — ... —
ria) — 21/a / 'i;, 
nia). Reslîevsky ’(S.U.A.) 7 
(Brazilia). Savon și Smislov 
— cite 2’2 p.

în runda a 5-a Bronstein 
în 33 de mutări pe Smîslov ________ ,,
iar Polugaevski a cîștigat. la mutarea 
a 41-a. partida cu Paul Keres. Remiză 
s-au terminat partidele 
Gheorghiu, Tan — Hug 
Gheller.

e în Turneul final al 
mondial de șah pentru 
continuă la Thornaby on 
conduce -
5 P-. . _ _ . .
Miles (Anglia) — 3V2 (1) p. Șahistul
român Ion Biriescu ocupă locul 9 cu 
V2 puncte și o partidă întreruptă.

urmat
3*/j P. .- ____

stein (U.R.S.S.) — 3 p. Portisch (Ungă- 
■'--.) —_ 2’ , p (i), Gheorghiu (Româ- 

Mecking
(U.R.S^j.)

l-a învins
(U.R.S.S.),

Resheysky 
și Savori

Campionatului 
juniori, care 
Tees (Anglia) 

Marianovici (Iugoslavia) cu 
urmat de Beliavski (U.R.S.S) și 
(Anglia) ' ■ - - - - -

A 12-a VICTORIE DE TURNEU

LA VOLEI: ROMANIA- 
R.D. GERMANĂ 3-1

DKESDA 30 (Agerpres). — La Dres- 
da s-a disputat întîlnirea amicală de 
volei dintre echipele masculine ale 
României și R.D. Germane. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 (15—9, 
15—11, 6L-15, 15—8) în favoarea volei
baliștilor români.

S-AU ÎNCHEIAT jocurile mondiale tăcute
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 

Cea de-a 12-a ediție a Jocurilor 
Mondiale tăcute (surdo-muți) a 
luat sfîrșit în orașul suedez Mal
mo. In finala turneului de fotbal 
echipa U.R.S.S. a învins cu 4—2 
(2—1) selecționata Suediei. Pe lo
cul trei s-a clasat echipa Iugo-

slaviei, urmată de reprezentativele 
României. R.F. Germania. Angliei, 
Olandei și Argentinei.

In ultima zi a concursului atletic 
finlandezul Karvonen a cîștigat 
proba de 1 500 m plat obținînd cea 
mai bună performanță a compe
tiției. El a parcurs această distanță 
în 3:54,6.

13 medalii la C.M. de caiac-canoe
(Urmare din pag. 1)

ne-a

rămînă titulari de bază: Pinaeva 
(U.R.S.S.), Wichman și Hesz (Un- 
garia), Lindelof și Seidlitz (Suedia), 
Esser și Pepingege (R.F. Germa
nia). Așadar, păstrarea și folosirea 
sportivilor consacrați — o proble
mă care pare a fi peste tot de 
actualitate, studiată și rezolvată 
cu grijă și mare atenție.

• Această ediție a C.M.
dovedit că unii sportivi sînt capa
bili de mari progrese, așa 
trebuie renunțat la id'eea reperului 
clasic — compararea rezultatelor 
doar cu cele ale campionilor și la- 
ureaților la competițiile anterioare. 
Surpriza furnizată de canoistul 
maghiar Mikloș Darvaș, învingător 
în finala de C 1 — 500 m, în care 
șansa locului 1 aparținea în mod 
normal doar lui Patzaichin 
dulov, este de natură să 
pe viitor, atenția asupra 
adversarilor.

• în concluzie, la acest i 
o ediție puternic marcată 
ceputul unui nou ciclu olimpic, de 
o insistentă preocupare generală 
pentru întinerirea echipelor, cu 
perspective și obiective precise de 
selecție în continuare, dar în ace
lași timp o ediție care a prilejuit

îneît

și Fe- 
extindă 
tuturor

capitol : 
de în-

*

o confruntare extrem 
toate finalele, în cele 
fond o parte dintre

în 
Și

de dîrză 
de viteză 

sportivi fiind 
pregătiți în mod special pentru a- 
ceste distanțe. Cum poate fi apre
ciată în acest context evoluția
chipei României la C.M. ? Răs-

c-

PROBA OBIECTIVE REALIZAT

C 1—1000 IR 1—3 1
C 1—500 m 1—3 3
C 2—1G00 m 1—3 1
c 2—500 m 1-3 2
c î—ioooo m 2—4 2
c 2—10000 m 2—4 2
K 1—1000 m 6—7 4
K 2—1000 m 3—4 2
K 4—1000 ni 1—3 4
K 1—500 m 3—4 9
K 2—500 ni 3—4 3
K 1—4x500 ni 2—3 3
K 1—10 OOO m 4—5 5
K 2—10 000 m 3-4 2
K 4—10 000 m 1—3 3
K 1—500 m fete 4—5 3
K 2—500 m fete 2—3 5
K 4—500 m fete 2—3 3

în aprecierea acestor rezultate îl 
constituie, bineînțeles, cucerirea a 
două titluri în probele olimpice, 
performanță realizată la canoe 
simplu și dublu. Ne face plăcere 
să repetăm și de această dată fe
licitările pe deplin meritate, adre
sate tuturor celor care au urcat 
pe podiumul de onoare de la Tam
pere, și antrenorilor care i-au pre
gătit, 
titluri

Tot 
cuvine

îlpunsul cel mai exact 
gur. cele 13 medalii (2 
gint, 6 bronz) cucerite de sportivii 
noștri în cele 18 finale, un bilanț 
evident superior, numeric 
tativ, celui înregistrat la 
C.M. disputate în 1971, la 
Un important punct de

dau, desi- 
aur, 5 ar

și cali- 
ultimele 
Belgrad, 
referință

ION GANEA ÎN CONCURSUL DE LA BOLZANO
ROMA 30 (Agerpres). — Proba 

de platformă din cadrul concursu
lui internațional d'e sărituri în apă 
de la Bolzano a fost cîștigată de 
cunoscutul campion italian Klaus

Dibiasi cu 569,76 p. Sportivul ro
mân Ion Ganea a ocupat locul 7 
cu 389,16 p. în proba combinată 
cîștigată de asemenea d'e Dibiasi, 
Ion Ganea s-a clasat pe locul 6.

ANCA GROZA PERFORMERA ACTUALEI EDIȚII
A NAȚIONALELOR DE iNOT

A doua reuniune a finalelor cam
pionatelor naționale de înot a avut 
un prolog pe care sinceri să fim 
îl așteptam cu toții : modificarea 
clasamentului final al cursei de 
100 m liber. După cum se știe, în 
ziua precedentă, Zeno Oprițescu și 
Ion Miclăuș terminaseră cele două 
lungimi în același timp. Cei trei ju
decători de sosire îl văzuseră cîști- 
gător pe Oprițescu ; arbitrul gene-

• Dinamovista a

2:26,3 • Slavic s-a revanșat la

primul titlu la
noștri vor putea alinia o ștafetă de 
4 x 200 m capabilă să coboare cu 
mult sub 8:10,0, cifră de valoare in
ternațională.

înregistrat ieri un nou record la 200 m delfin:

Eugen Aimer pentru prima 

ral a modificat decizia lor, anun- 
țînd cîștigător pe Ion Miclăuș. La 
încheierea întrecerilor, luînd în con
siderare contestația depusă de an
trenorul clujean O. Mladin, juriul a 
revenit asupra hotărîrii, atribuind 
titlul și medalia de campion ambi
lor înotători. Așadar, clasamentul 
final al probei : 1—2. Miclăuș și 
Oprițescu 54,9, 3. Slavic 55,0.

Slavic s-a revanșat la —200 m
Prima finală de ieri a adus la 

start pe crauliști pentru întrecerea 
pe distanța de 200 m. Afectat de 
.înfrângerea suferită duminică, Ma
rian Slavic nu a lăsat nici o spe
ranță adversarilor săi, cîștigînd cu 
ușurință în 2:00,7. Performanța sa 
nu este deosebită și ea ne arată că 
- : ec -tain al țări i nu a
atins ir.că vîrful formei sportive. 
P. - timpii următorilor cla-
s Oprițescu 2:03,3 și Vițelariu 
21H.0. Dacă vom ține cont că de la 
aceasta finală au lipsit Aimer și
Miciăa* (angrenați în alte dispute 
ale reuniunii), ambii cu posibilități 
de a înota dmanța in 2.-02.0—2:03,0, 
se vom da seama că antrenorii

oară campion al delfinilor.
Foto : I. MIHÂICA

Cursa și recordul pentru Anca Groza
Tînăra reprezentantă a clubului 

Dinamo este pînă la această oră 
performera nr. 1 a actualei ediții. 
Aflată în formă bună, confirmînd 
progresul marcat în acest sezon, 
Anca Groza cîștigă cu ușurință in 
orice probă la care ia startul și spre 
satisfacția susținătorilor săi, de fie
care dată o încheie cu un nou re
cord național. Ieri după-amiază, 
Anca a luat startul mai întîi în 
cursa de 200 m delfin. Cu 20 de zile 
înainte, ea realizase la Syracusa 
(Italia) un nou record, ițiergînd pe 
următorul grafic : 32,6 — 1.09,6 — 
1:47,0 — 2:26.4. De această dată ea 
a plecat puțin mai încet (32,6 la 50 
m și 1:09,8 la 100 m). Chiar și la 
150 m ea se afla sub graficul recor
dului (1:48,0). Dovedind însă resurse 
superioare. Groza a înotat ultimii 
50 de metri în .38,3 și a îmbunătățit 
cifra din tabelă exact cu o zecime 
de secundă : 2:26,3. Meritorii rezul
tatele Minolei Vasiliade 2:39,6 (re
cord de fete categ. A) și al Mihaelci 
Georgescu 2:42,6.

La mai puțin de jumătate de oră, 
Anca Groza a luat un nou start, de 
această dată în dificila probă a

200 m liber O Eugen Almet —

200 m delfin
tetratlonului (400 m). Fără o con
curență serioasă ea a obținut al 
treilea succes consecutiv, dar efor
turile depuse anterior au împiedi
cat-o de această dată să-și îmbună
tățească performanța optimă (5:34,1 
față de 5:32,0).

Aimer pentru prima oară 
campion al delfinilor

Deși de mai multă vreme Eugen 
Aimer deținea recordul țârii în pro
ba de 200 m delfin (2:13,9), nu am 
avut niciodată prilejul, pînă ieri 
după-amiază, de a-1 vedea concu- 
rînd și într-o competiție oficială. 
Dorind să înlăture orice dubiu asu
pra valorii sale și în această specia
litate, noul coechipier al înotători
lor de la Steaua a parcurs distanța 
în 2:14.2, sosind cu mulți metri îna
intea adversarilor săi.

Eugenia Cristescu (200 m liber), 
Octavian Resler (100 m bras). Anca 
Georgescu (100 m bras) au fost cei
lalți ciștigat ori ai reuniunii, dar re
zultatele lor nu reprezintă cifre de 
valoare.

întrecerile actualei ediții a cam
pionatelor naționale se încheie as
tăzi la bazinul Dinamo cu serii de 
la ora 9,30 și finale de la ora 18.

REZULTATE TEHNICE SM m liberi (O : 
1. EUGENIA cristescu (Dmamo) 
10:26.6. 2. Cătălina Pănuiescu (Petrolul) 
10:36.0. 3. Ediko Horvath (Crișu!) 10:44-0. 
4. Mihaela Costea (CSS) 10:50.7 : 200 m
liber (b) : 1. MARIAN SLAVIC (Steaua) 
2:00.8. 2. Z. Oprițescu (CSM Cluj) 2:03.3 
(r.p.). 3. A. Vițelariu (Din.) 2:04.0 (r.P-): 
200 m liber (f) : 1. EUGENIA CRISTES
CU (Din.) 2:22,0. 2. Daniela Georgescu 
(Din.) 2:23,7. 3. Iidiko Horvath (Crișu’) 
2:28.2 : 2Oo m delfin (b) : 1. EUGEN 
ALMER (Steaua) 2:14 2. 2. I. Miclăuș
(Din.) 2:22.1* 3. A. Petele: (Mureșul) 
2:23.2, 4. Z. Casian (CSM Cluj) 2:28.5 
(r.p.). 5. T. Furtunescu (Steaua) 2:32.0 
(r.p.) : 200 m delfin (f) : 1. ANCA GRO
ZA (Din.) 2:26,3 — record. 2. Minola Va
siliade (Rapid) 2:39.6 — rec. fete categ. A, 
3. Mihaela Georgescu (Petrolul) 2:42.6 
(r.p.), 4. Siegrid Slecian (Șc. sp. Reș.) 
2:46.7 : 400 ni mixt (b) : 1. DIETMAR 
WETTERNECK (Șc. sp. Reșița) 4:52.9. 2. 
D. Naghi (Mureșul) 5:12,0. 3. Al. Barany- 
(Șc. sp. Reșița) 5:18.3 (r.p.). 4. L. Cop- 
cealău (Din.) 5:22.7; 400 m mixt (f) : 
1. ANCA GROZA (Din.) 5:34.1. 2. Cătă
lina Pănuleșcu (Petrolul) 5:51,3, 3. A- 
driana Pupăzan (Din.) 6:03.1 : 100 m 
bras (b) : 1. OCTAVIAN RESLER (Stea
ua) 1:10.5. 2. E. Hempel (Steaua) 1:12.4. 
3. L. So-ptereanu (Șc. sp. 1) 1:14,3 : 100 zn 
bras (f) : 1. ANCA GEORGESCU (Dina
mo) i :22,5, 2. Camelia Hoțescu (Șc. sp. 
Ploiești) 1:23,3, 3. Adelina Hidos (Din.) 
1:24,1, 4. Domnică Dumitru (Prahova)
1:26,4.

Adrian VASILIU

înlesnindu-le drumul spre 
și medalii.
ca o apreciere generală se 

a fi amintită îndeplinirea 
și, în unele cazuri, depășirea obiec
tivelor la 15 probe, cu toate că, 
după cum relatam în corespon
dențele anterioare, și echipa Româ
niei a prezentat la aceste C.M. o 
serie de debutanți — Vasile Ser- 
ghei, Gherasim Munteanu, Maria 
Cosma — precum și unele formule 
noi. experimentale, de alcătuire a 
echipajelor. Tabelul pe care-1 pre
zentăm oferă — credem — citito
rilor imaginea precisă a contribuției 
fiecărui echipaj și fiecărui sportiv 
în parte la îndeplinirea obiectivelor, 
care s-au dovedit a fi stabilite pe 
baze exigente dar realiste. Vom 
evidenția, totuși, dintre aceste con
tribuții pa cele aduse de echipa
jele de canoe simplu și dublu, de 
K 1 — 1 000 m, K 2 — 1 000 m, 
K 2 — 500 m. K 2 — 10 000 m 
băieți și K 1 500 m fete. Compa
rarea obiectivelor cu rezultatele 
obținute arată, însă, că unele din
tre prevederi au fost realizate la 
limita lor inferioară și trebuie să 
spunem că 
acest lucru să 
la C 1 — 500 m și K 4 — 500 m. 
Cu atît mai 
arătăm că la 
1000 m, K 1 — 500 m și K 2 — 
500 m fete) obiectivele nu au fost 
îndeplinite, rezultatele înregistrate, 
mai ales cel de la K 1 500 m. 
situindu-se sub posibilitățile și va
loarea reprezentanților noștri. Fi
rește, cauzele au fost diferite și 
ne propunem a Ie analiza intr-un 
comentariu viitor, dar este cert 
că se putea realiza mai mult în 
aceste probe, două dintre ele fă- 
cînd parte, după cum se vede, din 
programul J.O. și prezentind deci 
o importanță sporită. Credem, di", 
această cauză, că pe lingă <: afir
mare de prestigiu și îmbogățirea 
considerabilă a colecție: de titluri 
și medalii, participarea echipe; 
noastre reprezentative ia CM de 
la Tampere a prilejuit, totodată, 
posibilitatea unei evaluări 
lucide, a potențialului ex 
perspectivelor pentru 
1974 și, mai ales, pentru 
1976. arătind antrenorilor 
tivilcr direcțiile activităț 
itoare pentru ca sportul 
și canoei să-și consolideze pozițiile 
cucerite in arena internațională.

existau posibilități ca 
fie evitat, îndeosebi

mult se cuvine să 
trei probe (K 4 —

exacte, 
tent, a 

CM din 
i J.O. din 
• și spor
ii lor vi- 

caiacului

-

si O

ISTANBUL. 30 (prin telex). — A- 
mînată cu 24 de ore din cauza în
treruperilor cauzate de ploaie, care 
au perturbat întreg programul tur
neului internațional de tenis de la 
Istanbul, finala probei de simplu 
s-a disputat luni după amiază, 
opunînd pe primii doi capi de se
rie, românul Ilie Năstase și spa
niolul Juan Gisbert. Incomodat 
doar în setul doi de o puternică 
revenire a adversarului său, cam
pionul român a demonstrat o netă 
superioritate în aproape toate sta
diile partidei, adjudeeîndu-și o vic
torie categorică. Scor final : 6—2, 
3—6, 6—3, 6—1 pentru Năstase.

Este a 12-a victorie de turneu 
pe care primul tenisman al Româ-

palmaresul săuniei și-o înscrie în 
din actualul sezon.

★
WASHINGTON. — In 

americanul de culoare 
învins cu 6—4. 6—2 pe olandezul Tom 
Okker. La dublu : Case, Masters (ambii 
Australia) •— Pattison (R.S.A.), Crealy 
(Australia) 2—6. 6—1, 1Î--4.

BRETTON WOODS : Victoria a revenit 
în mod surprinzător jucătorului indian 
Vijay Amritraj (19 ani), care l-a învins 
în finală cu 7—5. 2—6, 7—5 pe america
nul Jimmy Connors.

BRATISLAVA. — Finala probei 
simplu feminin, a fost cîștigată 
australianca Evonne Golagong. Ea 
învins-o cu 6—3, 6—3 pe
Renata Tomanova.

MtlNCHEN. — Tenismanui american 
Alex Mayer învinge în finală cu 6—4, 

'6—3, 6—3 pe vest-germanul Harald El- 
schenbroich. Proba de dublu a revenit 
jucătorilor pohmann și Elschenbroich 
(R.F.G.). învingători cu 7—5. 7—5 în fața 
americanilor Mayer și Fiseher.

finala de simplu, 
Arthur Ashe, l-a

de 
de

_ - a
cehoslovaca

ILIE NĂSTASE

ției
S-au încheiat semifinalele competi- 

y._. de tenis ..Cupa Galea“, rezervată 
echipelor de tineret. Pentru turneul final 
ce se va desfășura la Vichy (2—7 au
gust) s-au calificat selecționatele Spaniei, 
Cehoslovaciei, L'__T~+-’ 
ultimele rezultate : l 
4—1 ; Cehoslovacia — 
xic — Australia 3—2 
Germania 3—2.

Li.Cai ScTC-vȚiUlldbci’e Oz/umcs 
Mexicului si Angliei. Iată

Spania — Ungaria 
- n-an ța 4—1 ; Me- 
l ; Anglia — R. F.

Ciștigătoare a Cupei „Principesa Sofia" la prima ediție

ECHIPA DE TENIS A

Autoarele victoriei românești de anul trecut : Mariana Simionescu, Flo
rența Mihai, Monica Nunweiller, Mariana Hadgiu, Virginia Ruzici și 

antrenorul Aurel Segărceanu

Anul trecut, spre sfîrșitul lunii 
august, cinci jucătoare românce de 
tenis : Virginia Ruzici. Mariana Si
mionescu, Florența Mihai, Monica 
Nunweiller și Mariana Hadgiu, a- 
vîndu-1 ca antrenor pe profesorul 
Aurel Segărceanu, aduceau Ia Bucu
rești un trofeu cîștigat în urma u- 
nor aprige dispute cu cele mai 
bune echipe feminine de tenis din 
Europa : Cupa „Principesa Sofia". 
Competiția — un veritabil campio
nat al continentului nostru, rezervat 
jucătoarelor pînă la 18 ani — se 
afla ia prima sa ediție, organizată 
sub auspiciile Federației Internațio
nale de Tenis (F.I.L.T.).

în semifinale româncele învin
geau cu 3—2 redutabila formație a 
Franței, cîștigînd cu același scor 
intilnirea finală cu echipa R. F. Ger- • 
mania O victorie frumoasă, care 
s-a bucurat de mult răsunet în lu
mea tenisului. Aceasta este, de alt- 
fel, $i ra;umea pentru care federa-

Cbz-

< A»

(de la dreapta la stingă)
Foto : Theo MACARSCHI

ția internațională de resort a sta
bilit ca una din întîlnirile zonale 
ale ediției 1973 a Cupei „Principesa 
Sofia" să aibă ca loc de desfășu
rare România.

De cîteva zile, jucătoarele noastre, 
îndrumate de același antrenor care 
le-a condus la victoria de anul tre
cut — Aurel Segărceanu — se află 
la Brașov, localitate unde vor avea 
loc, de altfel, întrecerile zonale. 
Discutînd prin telefon cu antrenorul 
echipei României, am aflat că tine
rele noastre jucătoare Virginia Ru
zici. Mariana Simionescu, Florența 
Mihai și Monica Nunweiller fac in
tense pregătiri, fără a-și precupeți 
eforturile. Au loc antrenamente pen
tru menținerea condiției fizice, dar 
cel mai mult se joacă tenis pe te
renurile bazei „Olimpia" din orașul 
de sub Tîmpa. „Noi știm că avem 
de apărat un prestigiu și jucătoa
rele sînt hotărîte să facă totul pen
tru a-1 apăra. Meciurile pentru e- 
tapa de zonă nu vor fi deloc ușoare 
— cum, de altfel, nici un meci de 
tenis pe echipe nu este lesne de 
susținut — atît formațiile Elveției 
și Mexicului, dar în mod special 
reprezentativa Cehoslovaciei fiind 
adversare dificile. Sperăm, însă, să 
ne calificăm, și să jucăm din nou 
în finală, în Spania, probabil tot Ia 
Malaga" — ne-a declarat antrenorul 
Segărceanu.

După ședința tehnică ce va avea 
loc miercuri, de joi va începe între
cerea. Conform regulamentului, fie
care echipă va avea de susținut 4 
întâlniri de simplu și o partidă de 
dublu. Echipa României are ca ad
versară reprezentativa Elveției, cea
laltă întîlnire urmînd a se disputa 
între Mexic și Cehoslovacia. Echi
pele învingătoare din cele două con
fruntări se vor întîlni între ele 
pentru desemnarea formației cîști- 
gătoare a etapei de zonă, iar în
vinsele vor juca pentru locurile 
III—IV.

De la începutul săptămînii se 
află la Brașov toate echipele parti
cipante la competiție. Deocamdată 
sîntem, însă, în măsură să comuni
căm doar numele jucătoarelor ceho
slovace : Navratilova, Marsika, Bra- 
zakova și Hradea.

întrecerile se încheie în ziua de 
duminică, atunci cînd vom cunoaște 
și echipa calificată în faza finală.

Ion GAVRILESCU

(Urmare din pag. 1)

adevărată finală a turneului, cum 
aveau să scrie ulterior ziarele lo
cale. Ovici a avut un set și 5—I 
în al doilea... Părea sigur cîști
gător, dar — din păcate — cîteva 
momente de nervozitate l-au fă
cut să dea din mînă avantajul. 
Pînă la urmă, Pala a cîștigat in 
al cincilea 
sebit. Tot 
turneului^.
lei: Pala 
Benyik cu
6—1. Iar Toma Ovici completează, 
convins: „Cu Benyik, n-aveam 
bleme__“

Ploaia căzută la jumătatea zilei 
r.-a descuraja: pe echipierii 
două team-uri. După amiază,

e: erau p.-eze-.t: la an
trenament: românii pe terenul nr. 
1; sovieticii pe „central". Ai noș
tri, bineînțeles, fără Ilie Năstase, 
reținut de ploaie și lauri noi, cu
ceriți pe malurile Bosforului. Fa
cem calcule, cu orarul legăturilor

set, după un efort deo- 
el a ciștigat și finala 
Notăm rezultatul fina- 

invinge pe maghiarul
8—6. a—7, 4—6. 6—3,

pro-

celor 
la

Portarii echipelor sovietice s-au 
afirmat in ultimele decenii. 
După Homici și Iașin au apă- 
rut reprezentanții generației ti- 
nere in frunte cu Rudakov (pe 
care-l vedeți în fotografie) Pil

gui ș.a.

PORTARII SOVIETICI SE REMARCĂ IN APĂRAREA PENALTY-URILOR
A

DAVIS"
aeriene în mînă și-l așteptăm, pro- 
babil, pentru marți la prînz, Dacă 
totul va merge strună...

în lipsa primelor două rachete, 
„maestrul" Tache Caralulis tri
mite în teren două dubluri ad-hoc: 
Sântei — Marcu și Hărădău — So- 
tiriu. Ultimii adăugați lotului Da- 
vis-cupmanilor în pregătire, își 
aduc aminte că sînt campioni nați
onali la dublu și fac zile grele ti
tularilor. Așa cum cere tradiția.

Iar la oaspeți, de asemenea, no
tăm două cupluri inedite: Metre- 
veli ia 
echipă 
pentru 
tornice 
tener de dublu, Lihaciov. -asociat 
sprințarului Kakulia. Desigur, nu 
e de făcut nici o deducție pripită 
pentru viitoarea formație 
din ziua 
Dar,

Mai privim 
Avem în față 
gătire, după 
lalte trei, de 
Mai e puțin !

alături pe debutantul în 
Tarpiscev, înalt și mobil, 
a bombarda cu mingi pu
pe tradiționalul său par-

de
sovietică 
sîmbătă.dublului, 

cine știe ?...
o dată pe 
încă trei zile de pre
care urmează cele- 
adevărată întrecere.

Calendar.

Se știe cite discuții a generat hotărirea 
Federației de fotbal a U.R.S.S. în legă
tură cu desființarea meciurilor egale din 
campionat, lăsind ca. in situație nede- 
cisă. soarta unei partide să fie decisă de 
executarea unei serii de cite 5 lovituri 
de la 11 m. repetate aP°i in continuare, 
dacă este cazul pînă la desemnarea unui 
cîștigător. întrucît majoritatea comenta
riilor iscate de această măsură au fost 
negative, revista sovietică „Fotbal-Ho- 
chei“ face un scurt bilanț la încheierea 
primului tur, din care reiese că măsura 
a fost totuși folositoare. O primă consta
tare este aceea că meciurile nule au 
fost mai puține în acest an. Astfel, dacă 
anul trecut, după 90 minute de aprigă 
dispută, arbitrii au consemnat rezultate 
de egalitate în 37 de partide. în acest 
an s-au înregistrat doar 30 de meciuri 
egale (bineînțeles înainte de începerea 
loviturilor de penalty). Echipele au în
ceput să se ferească de decizia (uneori 
norocoasă) a loviturilor de la 11 nt și 
luptă aprig (mai ales către sfîrșitul me
ciurilor) pentru a obține victoria". In opt 
meciuri de campionat din primul tur 
s-au înregistrat goluri decisive, marcate

în ultimul minut de joc. De a’.tlel. și cel 
de-al 258-lea gol al turului a fost marcat 
de dinamoviștil din Moscova echipei 
Zarea Voroșil’ovgrad. in ultimul minut, 
fiind in aceiași timp și golul care a în
cheiat bilanțul primei părți a campio
natului sovietic.

Pentru desemnarea învingătorului au 
fost necesare 334 lovituri de la 11 m, 
in timp ce penalty-uri de joc au fost 
dictate doar 30. O primă constatare este 
aceea că nici o echipă nu a realizat pro
centul de 100% în transformarea lovitu
rilor de pedeapsă, această datorită fap
tului că portarii s-au evidențiat în mod 
deosebit. Astfel Goghia de la Dinamo 
Tbilisi a apărat nouă lovituri de la 11 nil 
SVu mai remarcat, aducind puncte pre
țioase formației lor. portarii Abramian 
(Ararat). Degtiarev (Șahtior), Pilgui (Di
namo Moscova). Deși portarul Tkacenko 
de la Zarea a apărat trei lovituri de la 
11 m. totuși, el nu a putut aduce nici o 
victorie echipei sale. O adevărată per
formanță a realizat portarul echipei pah- 
takor, care, jucînd la Leningrad contra 
echipei Zenit din localitate a apărat trei 
lovituri trase de atacantul Saldirin, soco
tit un „bombardier" de mare precizie și

forță. Nici căpitanul echipei Zarea, Ju- 
raviev, nu a fost mai norocos, deoarece 
toate cele trei penalty-uri ce i-au fost 
încredințate au fost ratate.

Returul campionatului sovietic este aș
teptat cu mult interes, deoarece el va 
aduce și golul jubiliar, al 20 000-lea din. 
istoria campionatelor. în cele 34 ediții 
ale campionatului U.R.S.S. au fost în
scrise pînă acum, 19 717 goluri, la care 
dacă adăugăm cele 258 înscrise în actualul 
tur obținem totalul de 19 975, ceea ce ne 
dă dreptul să credem că golul jubiliar va 
fi obținut chiar în prima etapă a returu
lui. Cine va fi marcatorul celui. de-al 
20 000-lea gol ?

Deși, în ultima vreme, au circulat 
mai multe zvonuri .asupra unei e- 
ventuale demiteri a antrenorului 
federal, dr. Frantisek Fadrhonc de 
la cîrma echipei reprezentative o- 
landeze, federația din „țara lale
lelor" s-a decis, să prelungească 
mandatul acestuia, pe o durată încă 
nedeterminată. în același timp, însă, 
s-a aflat că antrenorul echipe': 
AZ’67, Cor van den Hart, a fost 
chemat pentru a colabora cu d-, 
Fadrhonc în vederea unei pregătiri 
cit mai minuțioase pentru califica
rea în turneul final al C.M. Par
tizan foarte convins al antrenamen
tului intensiv, Cor van den Ha:-, se 
va ocupa în mod special de direc
ția tehnică a echipei naționale o- 
landeze, în colaborare cu dr. F~- 
drhonc, care are în continuare res
ponsabilitatea tuturor echipelor re
prezentative ale Olandei.

CUPA DE VARA
Competiția internațională „Cupa 

de vară" a programat alte meciuri, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Slavia Praga — F. C. Nancy 2—1 ; 
Standard Liege — Schalke (R.F.G.)

3—1 ; Lugano — Rybnik P 1
0—4 ; Wacker Innsbruck — WU’a 
Cracovia 1—0 : Austria Sztlsbu.e — 
Polonia Bytom •—1 : Winterthur 
(Elveția) — F. C. Haga 1—1
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