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SE APROPIE STARTUL
FINALEI EUROPENE ROMANIA U.R.S.S.

llie Năstase, pe „Central0, ia numai 80 de minute după aterizare

MITINGUL PRIETENIEI Șl SOLIDARITĂȚII
ROMANO-VIETNAMEZE

Cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie pe care o face în țara noastră 
delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Democrate 
marți. seara în Capitală, în 
Palatului, a avut loc 
teniei și solidarității
meze.

Mitingul a reunit 
oameni ai muncii din 
și instituțiile capitalei, 
ale vieții științifice și culturale, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții, centrale si organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori. In sală 
se aflau, de asemenea, membri ai 

al P.C.R., ai Consiliului dc 
si ai guvernului.
miting au asistat șefi ai mlsiu- 
diplomatice acreditați în țara

Vietnam, 
Sala 

mitingul prie- 
româno-vietna-

peste 3 000 de 
întreprinderile 

personalități

Ziua de ieri, dominată pînă spre 
prînz de antrenamentele jucători
lor români și sovietici, care .,și-au 
pasat" terenul Central cu o preci
zie de cronometru, alternindu-și 
rolurile de actori și spectatori, pă
lea să se încheie, pentru reporter.

ca o zi obișnuită, o zi de lucru în 
așteptarea marii finale europene.

Iată, însă, că,. pe neașteptate, 
cursul liniștit al ultimei zile de iu
lie a fost frînt de llie Năstase. La 
orele 14 nu știam dacă llie mai 
poate sosi „pe lumina". Epuizasem

HOCHEI LA MIERCUREA CIUC

SELECȚIONATA ROMÂNĂ

Ilte Năstase din nou acasă, pentru „Cupa Davis“

VESTRA FROLUNDA (Suedia) 1-1
MIERCUREA CIUC, 31 (prin te

lefon, de la corespondentul nostru, 
Z. Morvay). — în cea de a doua 
partidă disputată în localitate în
tre Selecționata română și Vestra 
Frolunda (Suedia) tabela de marcaj 
a consemnat un rezultat de egali
tate: 1—1 (1—0, 0—1, 0—0). Au în
scris : Costea (min. 5) și Henriks- 
son (min. 32). Meciul a fost echi
librat -și dinamic. Hocheiștii noștri 
au dominat în prima repriză, des-

chizînd scorul. Repriza secundă a 
fost dominată de oaspeți care au 
reușit să egaleze. Totuși, Pană a 
ratat în min. 38 o bună ocazie de 
gol, la capătul unei acțiuni spec
taculoase. Deși repriza a treia a 
fost cea mai frumoasă, hocheiștii 
celor două echipe n-au mai înscris 
nici un gol. Din formația- noastră 
s-au remarcat Dumitraș și Tureanu. 
Au arbitrat Gh. Mureșanu și Kjell 
Ionsson.

întîmpinat cu puternice aplauze s 
luat cuvîntul tovarășul Ion Gheorghs 
Maurer.

A vorbit apoi tovarășul Fam 
Dong, care a fost salutat cu 
aplauze.

în -încheierea cuvîntării sale, 
mul ministru vietnamez a înmînat 
tovarășului Ion Gheorghe Maurer un 
steag roșu, purtînd inscripția: „Tră
iască în veci prietenia frățească și 
solidaritatea militantă dintre poporul 
vietnamez și poporul român!".

Cei doi șefi de guverne îți string 
cu căldură mîinile, se îmbrățișează.

Mitingul ia sfîrșit într-o 
ferâ însuflețită, 
iși .manifestă și 
tisfacția pentru 
a relațiilor de 
dintre Partidul 
Partidul Celor ce Muncesc 
nam, dintre Republica Socialistă Ro
mânia ȘÎ Republica Democrată Viet
nam, spre binele comun a! celor 
două țări și popoare, al unității ță; 
rilor socialiste. în interesul cauzei 
păcii șt progresului în lume.

Iul scenei. în limbile română și 
vietnameză era înscrisă urarea : 
„Trăiască prietenia frățească, alian
ța și colaborarea dintre 
Socialistă România și 
Democrată Vietnam'*.

în aplauzele asistenței, 
zidiu iau loc tovarășii Ion 
Maurer, membru al 
Executiv, al 7__ ’
ai C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al Guvernu
lui R. D. Vietnam.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Vietnam și 
Republicii Socialiste România.

Mitingul a fost deschis de tovară
șul Gheorghe Cioară, prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R, primarul general al Ca
pitalei.

Au luat cuvîntul Ștefan Boțea de 
la Uzinele „23 August", studenta 

. Mihaela Dumitru si ing. Gheorghe
Bujgoi care au adresat oaspeților un 
fierbinte salut.

Republica 
Republica

Van 
vii

în pre-
Gheorghe 

Comitetului 
Prezidiului Permanent

pri-

atmos- 
prezenți 

prilej sa- 
dezvoltare 
colaborare 
Român și 
din Viet-

C.C.
Stat

La 
nilor 
noastră, precum și membri ai Amba
sadei R. D. Vietnam și ai Ambasadei 
Republicii Vietnamului de sud la 
București.

încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări, stemele Republicii 
Socialiste România și Republicii De
mocrate Vietnam împodobeau funda-

Toți cei 
cu acest 
continua 

strînsă 
Comunist

la a avea surpriza de a-1 revedea 
pe llie Năstase la orele 16,45 (!) pe 
terenul Central de Ia Progresul 
este ceva mai mult.

llie Năstase a apărut pe teren cu 
o poftă de joc definitorie pentru 
dragostea lui față de tenis. Deloc 
obosit, llie Năstase a început în 
forță seturile de simplu cu Ovici, 
reușind mingi aplaudate de mai 
lînărul sau partener si de o tribună 
care a reușit să se populeze cu un 
instinct special, ceea ce ne face 
să bănuim că un telefon fără fir 
reușește să stabilească legături mi
raculoase printre suporterii tenis- 
menilor noștri.

Antrenamentul de ieri a fost o 
frumoasă galopadă. llie Năstase a 
forțat, a jonglat, a alergat cu pre
țul ultimelor puteri, a cules toate 
stopurile, a înlocuit simplul — 
dintr-un foc — cu dublul, a glu
mit. s-a întreținut, de la distanță, 
cu fratele său, Costică, pe care l-a

toate variantele, toate legăturile. 
Făcusem escale imaginare la Ro
ma, la Viena. Nu găseam un „cu
loar aerian" care să-l aducă pe 
llie, a doua zi după finala cîștiga- 
•tă împotriva lui Gisbert. Dar. la 
orele 15,30, Năstase cobora dezin- 
v olt dintr-un avion reperat cu re
cunoscuta lui abilitate. Campionul 
nostru, hotărît să-și tină cuvîntul, 
a găsit o soluție mai complicată, e 
adevărat, dar care s-a dovedit, 
pînă la urmă, realizabilă. El a plu
tii mai întîi de la Istanbul spre 
Atena, a „simțit" legătura cu So
fia. iar din capitala Bulgariei s-a 
lansat într-o a treia etapă, spre 
București.

Pînă aici, nimic deosebit. Un re
porter e obligat, la urma urmelor, 
să intuiască 
neașteptate, 
ba de un 
cum joacă, 
canoanelor.

PUNCTE PENTRU MARELE PREMIU-FILTJ

toate aceste soluții 
atunci cind este vor- 

sportiv care joacă așa 
adică în afara tuturor 
De aici, insă, și pînă

După o săptămînă dc pauză, 
llie Năstase reintră în întrecerile 
pentru Marele Premiu — FILT, 
în cadrul finalei zonale din „Cu
pa Davis". Tncepînd cu acest an, 
se acordă haremuri importante de 
puncte pentru competiția supre
mă pe echipe. In meciul România 
— U.R.S.S., două victorii la sim
plu valorează 40 p: una singură — 
30 p: dublu — cile 10 p (simpla 
participare la meci acordă un to
tal de 25 p). Deci maximum posi
bil este 50 puncte !

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Ultima săptămînă de întreceri 
pentru circuitul FILT 
de la Washington și 
Woods)' a adus importante modifi
cări în clasamentul primelor 
locuri. Continuă să conducă llie 
Năstase (România) cu 282 p, ur
mat de Jan Rodes (Cehoslovacia) 
160 p, Toni Okker (Olanda) 131 p, 
Aleksandr Mctreveli (U.R.S.S.) 
126 p, Karl Meiler (R.F.G.) 119 p, 
Roger Taylor (Anglia) 113 p, Ar
thur Ashe (S.U.A.) 108 p, Manuel 
Orantes (Spania) 103 p etc.

(turneele 
Bretton

IN ZONA DE SUD A CAPITALEI

SE CONSTRUIEȘTE CEA MAI MARE
SALA DE SPORT

Perspectiva viitoarei săli de sport văzută dinspre piața Piscului

• Gtu. . lillltiw
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• Capacitatea acestei moderne săli polivalente va fi de 6 000-8 000 de locuri
DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE • Condiții foarte bune pentru găzduirea unor competiții de anvergură, In 11

ramuri de sport • Noua sală va face parte dintr-un mare complex sportiv

TAMPERE, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

în continuarea comentariilor pri
lejuite de evoluția sportivilor ro
mâni Ia cea de a Xl-a ediție a C.M. 
de la Tampere vă propunem cîteva 
observații pe grupe de probe, aoor- 
dînd în numărul de astăzi o fireas
că prioritate întrecerilor cuprinse în 
programul J.O., întreceri care, de 
altfel, au stat în centrul atenției tu
turor celor 23 de echipe participan
te. Desigur, aceste notații nu au Și 
nu pot avea un caracter definitiv, 
acum aflîndu-ne abia în primul an 
post olimpic. Ele s-au desprins însă

din desfășurarea unei foarte 
tante etape de pregătire și 

’, de aceea, ne

impor- 
verifi- 

care și, de aceea, ' ne exprimăm 
convingerea că studierea lor de că
tre factorii de resort poate fi utilă 
și eficientă.

K 1—1 030 m (C.M. 1971 locul 7 ; 
J.O, 1972 necalificare în finală). Se
lecționarea lui Cuprian Macarcnco 
s-a dovedit, fără îndoială, cea mai 
bună soluție pentru această probă 
în care de mulți ani rezultatele au 
fost mediocre sau foarte slabe. Ca- 
iacistul nostru a întrecut aștep
tările depășind cu două locuri (4 
față de 6—7) obiectivul maxim pen
tru această probă. Bucuria rezultatu
lui nu trebuie să diminueze însă am
bițiile viitoare, mal ales că la a- 
ceastă probă, considerată de mulți 
nu numai ca cea mai grea, ci și ca 
un etalon valoric, există în prezent 
adversari cu performanțe deosebit 
de ridicate, fiind suficient să amin
tim printre aceștia pe Geza Csapo 
(Ungaria), A. Saporenko (U.R.Ș.S.), 
G. Sledjievski (Polonia) etc.

C 1— 1 090 m (C.M. 1971 locul 
8, J.O. 1972 locul 1). Titlul mon
dial, medalia de aur și recunoaște
rea unanimă a lui Ivan Patzaichin 
ca cel mai bun canoist din lume 
în proba olimpică. Finala ne-a adus 
nu numai o mare bucurie, ci și cer
titudinea că la această probă avem 
o acoperire valorică de natură să 
justifice optimismul pentru viii oa
rele Jocuri Olimpice din 1976. Spu
nem aceasta prețuind, desigur, ex
celentele calități ale tînărului ca- 
noist sovietic Vinojindis, ale excep
ționalului maghiar Tamaș Wichman 
sau ale cehoslovacului Ctvrtecka,

dar avem o mare încredere in ta
lentul, pregătirea și puterea de lup
tă ale lui Ivan Patzaichin.

K 1 — 500 m fete (C.M. 1971 lo
cul 5 : J.O. 1972 locul 5). Viorica 
Dumitru și-a dublat, de data a-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

De cîteva săptămîni, pe Șoseaua 
Olteniței din Capitală, în incinta 
bazei sportive „Constructorul**, s-a 
deschis un nou șantier. Aici, chiar 
pe fostul teren de rugby, au înce
put lucrările dc construcție a celei 
mai mari și mai moderne săli de 
sport din țară, a cărei necesitate 
devenise evidentă îndeosebi pentru 
organizarea la București a unor com
petiții de anvergură, vechea sală 
Floreasca fiind, din acest punct de 
vedere, depășită — atît în privința 
spațiului de joc, cît și a capacită
ții tribunelor.

La alegerea amplasamentului 
pentru construcția noii săli — care 
a avut în vedere și alte variante — 
au fost luate în seamă mai multe 
considerente. în primul rînd — și 
cel mai important — acela de a se 
realiza un echilibru între diferitele

zone ale orașului prin crearea și în 
partea sa sudică — lipsită, în ge
nere, pînă acum de asemenea con
strucții — a unui complex sportiv 
de mare capacitate. Apoi, satisface
rea cerinței ca sala să fie dispusă 
în apropierea unei artere de mare 
circulație, cum este la ora actuală 
Șoseaua Olteniței, dar mai ales în 
funcție de cum va arăta în viito
rul apropiat piața Piscului, care va 
deveni un foarte important nod de 
circulație (pe aici va trece inelul 
principal de circulație al orașului și 
tot aici va fi punctul de pornire ăl 
autostrăzii București — Giurgiu — 
Sofia — Istanbul). în sfîrșit, un alt

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
7 7

Ieri a avut loc ședința lunară a 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S. în 
cadrul căreia au fost dezbătute, re
zolvate și aprobate unele probleme, 
proiecte și măsuri actuale și de pers
pectivă ale mișcării sportive, în lu
mina -Hotărîrii C.C. al P.C.R. cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului și pe baza 
planului de măsuri al C.N.E.F.S. :

1. Proiectul Ansamblului de mij
loace pe grupe de vîrstă și ocupații 
pentru orientarea cetățenilor, asocia
țiilor sportive în alegerea formelor 
de practicare a exercițiilor fizice și 
sportului.

2. Măsuri pentru elaborarea planu
rilor de dezvoltare pe ramuri de 
sport pînă în anul 1980 și reașezarea 
unităților sportive de performanță.

3. Proiectul calendarului competiții
lor republicane pe anul 1974.

4. Proiectul de măsuri pentru îm
bunătățirea sistemului dc clasificare 
sportivă.

5. Planul tematic al ziarului „Spor
tul** și publicațiilor sportive.

6. Referat asupra pregătirii și com-

AL C.N.E.F.S
Turismul sucevean

cotelor reale de eficacitate rezultatelor spor-

observații

de 
dc

la nota 
compe- 
1974 și 
privind

C.N.E.F.S., a infor- 
Biroului Executiv

pe itinerarul

IN ACEST
Taberele de corturi, 
deț.ului Suceava, pot ji intilnite pe

MOLDOVA NOUA: TÎNĂR CENTRU URRAN
SPORTUL ÎNCEPEla care participă cu deosebit interes și plăcere cetățeni de 

turistice de pe aceste

portarii echipelor reprezentative 
scrimă la Campionatele mondiale 
la Goteborg (2—13.VII.1973).

7. Planul de activitate al Biroului 
Executiv 
al doilea

Biroul 
blul de 
alegerea 
educației 
hotărit difuzarea 
intr-un tiraj larg.

Au fost făcute ....... ...
de prezentare a calendarului 
tițiilor republicane pe anul 
au fost aduse îmbunătățiri 
corelări de date și perioade de com
petiții. Acest calendar urmează să 
fie definitivat și puulicat în presă.

S-a hotărit ca Proiectul de măsuri 
pentru îmbunătățirea sistemului de 
clasificare sportivă să fie publicat în 
presă și să fie definitivat pe baza pro
punerilor primite urmîrid să intre în 
vigoare la 1 ianuarie 1974.

Biroul Executiv a apreciat ca ne
satisfăcătoare rezultatele loturilor 
reprezentative de scrimă la recentele

al C.N.E.F.S. pe semestrul 
al anului
Executiv 
mijloace 
formelor 
fizice și

1973.
a aprobat Ansam- , 
orientative pentru 
de practicare a 
a sportului și a 

acestui material

campionate mondiale din Suedia și 
a respins referatul federației de spe
cialitate ca necorespunzător solicitînd 
o analiză completă, profundă, cu mă
suri corespunzătoare.

General lt. Marin Dragnea. prim* 
vicepreședinte al 
mat pe membrii 
despre rezolvarea unor probleme cu
rente și bilanțul __ 1___L. ___
tive din luna iulie a.c. și a prezen
tat planul de pregătire a lotului na
țional de tenis pentru apropiatul 
meci cu echipa U.R.S.S.

In încheierea lucrărilor ședinței Bi
roului Executiv a luat cuvîntul pre
ședintele C.N.E.F.S., Emil Drâgănescu, 
care a subliniat importanța documen
telor dezbătute și adoptate, precum și 
necesitatea aplicării întocmai a pre
vederilor acestora, a necesității per
manente de mobilizare a tuturor for
țelor din mișcarea sportivă pentru a 
îndeplini cît mai grabnic sarcinile 
care decurg din Hotărirea C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea spor
tului de masă și de performanță în 
țara noastră.

multe din traseele
toate virstele de pe cuprinsul ju- 
meleaguri.

Koto : C. ALEXA — Suceava

Oricine este de acord că, din 
punct de vedere turistic, județul Su
ceava beneficiază 
lente. Arareori o 
poate mîndri cu 
atractive pentru vizitatori, atît de 
variate (dacă aducem în discuție 
caracțerul lor istoric, natural, cul
tural sau industrial) și deci, atît de 
solicitate. Enumerînd vechi ctitorii 
voievodale ca Sucevița, Moldovița, 
Putna, Voroneț, Dragomirna, bise
rica Bogdana din Rădăuți, Cetatea 
de scaun, Hanul domnesc Și Com
binatul lemnului din Suceava, Ca
sele memoriale Ciprian Porumbescu 
și Nicolae Labiș, Strada scriitorilor 
și Dumbrava minunată, din Fălti
ceni, ineditul Muzeu al lemhului din 
Cîmpulung, cel de ceramică neagră 
din, Marginea. Salina Cacica, Pie
trele Doamnei, masivele muntoase 
și vestitele obcine bucovinene, nu 
facem nimic altceva decît să tre-

de condiții exce- 
regiune a țării se 
obiective atît de

revistă
depășit

obiective turistice 
de multă vreme,

cern în 
care au 
prin 'faimă, frumusețe și valoare,' 
granițele țării. Meleagurile suceve
ne găzduiesc oameni Veniți de la 
mii și — nu, arareori — zeci de mii 
de kilometri...

Pentru toate aceste- motive, iată- 
ne cit se poate de tentați să facem 
un tur de orizont prin activitatea 
turistică a unuia dintre cele mai 
favorizate, sub acest aspect, locuri 
din țară. Scopul : sint folosite ple
nar posibilitățile ce există aici pen
tru ca o masă cit mai mare de ce
tățeni, indiferent de vîrstă sau de 
ocupație, să poată beneficia de toa
te avantajele acestei activități deo
sebit de utile ? Și dacă da, prin ce 
mijloace se realizează aceasta, cum 
pot fi ele folosite și extinse Ia ni
velul altor unități administrative 
similare ? Pentru aceasta am pornit 
de la capitolul...

...AMENAJĂRI TURISTICE

Cabanele, campingurile, moteluri
le și hanurile sînt constituite într-o 
rețea care împînzește de-a lungul 
și de-a latul harta turistică a Su
cevei. Se mărește. în continuare ca
pacitatea de cazare și confortul 
locurilor de găzduire. Iată numai 
două exemple: pe Rarău se află în 
construcție o nouă și modernă ca
bană ce va fi terminată anul viitor, 
iar o alta, în masivul Giumalău, a 
și intrat în funcțiune. Pentru cei 
mai mici oaspeți — pionierii și e- 
levii din alte județe — nu mai pu
țin de 15 localități sucevene pot o- 
feri simultan 1610 locuri de cazare, 
iar in Vatra Dornei, Iacoboni,

Radu TIMOFTE 
Constantin ALEXA

(Continuare in pag. a 2-a)

• NU NUMAI DIVIZIONARA C ESTE DE VINĂ
• ISTORIA EDILITARĂ A ORAȘULUI 
Șl PAGINI SPORTIVE O MINERII,

CUPRINDE
SPORTUL

Șl DRUMEȚIA CU BAZA MATERIALĂ
Un nou popas în județul Caraș- 

Severin : de • această dată în- 
tr-unul din cele mai noi orașe bă
nățene, MOL.DOVA NOUĂ. Pînă 
în 1954 comună, vechea localitate 
de pe malul bătrînului Danubiu a 
intrat în circuitul industrializării 
socialiste a țării și, firesc, ampla 
dezvoltare economică și socială a 
propulsat-o în rîndul centrelor ur
bane. Astăzi, majoritatea celor a- 
proape 20 000 de locuitori ai așe
zării dunărene muncesc la între
prinderea minieră cupriferă, șan
tierele de construcții, fabrica de 
cherestea Și sectorul de exploatare 
forestieră, în portul comercial și 
industrial, la autobaza de trans
port, la C.A.P. sau S.M.A., învață

profesională saula liceu, în școala 
la cele 5 școli generale.

Moldova Nouă nu este numai un 
oraș nou, ci și un oraș al tinereții. 
La cea mai mare unitate 
mică a orașului, de pildă, 
prinderea minieră, 35% dintre,, s 
Iariați sînt tineri. Și unde este 
nerețea, sportul nu poate și 
trebuie să lipsească.

DE LA UN TEREN 
NEÎNGRĂDIT, 

LA UN COMPLEX SPORTIV

Cu doar doi ani în 
șoseaua națională ce 
Moldova Nouă se afla 
fotbal neîngrădit. Si

econo- 
între- 

sa- 
ti- 
nu

urmă, lîngă 
traversează 

un teren de 
nu numai

faptul că echipa locală Minerul a 
reușit să pătrundă în eșalonul per
formanței, promovînd în divizia C, 
a determinat organele locale să 
impulsioneze crearea unui complex 
sportiv. Ci convingerea acestora că 
miile de iubitori ai sportului din 
urbea lor (și cei care trebuiau să 
devi ă iubitori ai sportului '.) au 
nevoie de o bază sportivă cores
punzătoare. Și — de ce nu ? — 
chiar orgoliul de a avea și în acest 
sector de activitate o realizare pe 
măsura modernizării localității lor. 
Astfel, vechiul teren de sport a 
fost înconjurat de un gard de zid, 
dar și de o pistă atletică și sec
toare de sărituri și aruncări, de te
renuri de volei, tenis și, bineînțe-.

Ies, o tribună cu capacitate de 
1500 locuri. Și pentru ca terenul 
de fotbal să se simtă și mai... fla
tat, a fost gazonat. Chiar în ziua, 
vizitei noastre la Moldova Nouă sa 
lucra la o nouă suprafață de joc 
destinată antrenamentului fotbaliș
tii .r,

O RECENTA PREMIERA: 
BAZINELE DE ÎNOT

Doar cu o săptămînă în urmă, 
amatorii de înot (și sînt mulți aci, 
pe malul bănățean al Dunării) au

Paul SLAVESCU 
Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)



ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
După campionatele republicane de lupte libere

i-in

FESTIVAL SPORTIV DEDICAT 
OAMENILOR MUNCII VENIȚI 

LA ODIHNĂ
în orașul Slănicul Moldovei a 

avut loc un 
sportiv. De menționat faptul că 
această manifestare a 
larg ecou în rîndul 
muncii aflați la odihnă în fru
moasa stațiune. Organizat 
C.J.E.F.S. 
sa ediție, 
întreceri și demonstrații sportive 
la volei, 
popice, fotbal, lupte, haltere, judo, 
gimnastică, tenis de masă și șah.

■ Iar cei peste 500 de sportivi au 
fost de multe ori aplaudați sau... 
încurajați de aproximativ 2 000 
de spectatori. Voiiițn Bacău (m) și 
Voința Galați (f). la handbal. Ion 
7.arzu (Trotușul Or. Gh. Gh. Dej) 
Bogdan 
(A.S.A.

.... Bradul
Știința
Moinești (m), la volei, 
de copii ’1'9- Ocna la 
impus ca fiind cei 
gătiți. Contribuția tuturor 

: ...lor și organizațiilor locale și con- 
s jugarea eforturilor lor au dus la 
: ." organizarea și succesul întregii 

acțiuni.
NOi BAZE SPORTIVE 

SĂTEȘTI
Preocupările pentru 

rea activității sportive 
caracterizează munca 
județene pentru educație fizică și 
sport Satu Mare și Maramureș. Ele 
se materializează prin dotarea co
munelor cu noi baze sportive și 
modernizarea celor existente. Te
renuri de fotbal, handbal, volei, 
tenis de cîmp, popicării, au fost 
amenajate în localitățile Petrești, 

mare. 
Pomi, 
Mare, 
Mare

Pe

interesant Festival

găsit un 
oamenilor

stațiune. Organizat de 
Bacău, și aflat la prima 
Festivalul a programat

handbal, tenis de cîmp,

Nerfea și Cornelia Pascu 
Roman), la tenis de cîmp. 
Slănic (m+f), 
Bacău (f) și

la popice. 
Petrolistul 
și Centrul 

fotbal s-au 
mai bine pre- 

organe-

impulsiona- 
de masă 
Consiliilor

Moftinul mic, Moftinul 
Craidorolț, Sanislău, Bogdan, 
Aciș, Hodot, Viile Satu 
Păulești din județu] . Satu 
și Gîrdani, din Maramureș, 

. aceste baze, au loc în permanență.
numeroase acțiuni sportive la care 
participă tineri și vîrstnici. Fap- 

.. tul demonstrează noile poziții cîș- 
ligate de activitatea de educație 
fizică și sport în 
cele două județe

R. C.

mediul rural din 
ale țării

POP — coresp.

CONTINUĂ
DELFIN ’73

ACȚIUNEA

Odată cu încheierea anului șco- 
Iar, C.J.E.F.S. Galați, în colaborare 
cu Consiliul județean al pionierilor, 
a trecut la activizarea cursurilor de 
învățare a înotului din cadrul ac
țiunii,,Delfin'. Astfel, colectivul de 

' ' instructori, condus de Adalbert Ba- 
lint, desfășoară zilnic la bazinul 

. descoperit o lăudabilă activitate de 
inițiere. Cursurile se desfășoară pe 
grupe, iar durata unui ciclu de în
vățare este de 12 ședințe, atît pen
tru copiii care vin din proprie ini
țiativă cît și pentru cei planificați 
prin școlile generale. Legat de a- 
ceastă planificare, trebuie spus că 
— din păcate — nu toate conduce
rile școlilor din municipiul Galati 
manifestă preocupare și solicitudine 
față de această acțiune a cărei uti
litate nu mai este cazul s-o sub
liniem.

Totuși, într-un timp relativ scurt,
-.......-

CUM S-AU PREZENTAT ASPIRANȚII LA SELECȚIA
cei opt instructori au reușit să ini
țieze peste 350 de copii (cărora li se 
dau brevete), iar cei mai bine do
tați au fost îndrumați spre secțiile 
de performanță.

în perioada imediat următoare se 
preconizează deschiderea a încă u- 
nui curs la plaja Brateș, pentru co
piii din țară aflați în taberele gă- 
lățene.

T. SIRIOPOL ■— coresp. jud.

ÎNTRECERI ÎN CINSTEA ZILEI 
DE 23 AUGUST

la Lacul sărat (Brăila). Cei 680 
de copii au un bogat program care 
cuprinde concursuri de orientare 
turistică, întreceri la volei, hand
bal, tenis de masă și de cîmp, a- 
iergări, șah, fotbal între detașa
mente, excursii în 
pitorești ale acestei zone, 
sportivă 
cepe la

IN ECHIPA PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE?
• Plusuri și minusuri in comportarea sclccționaDililor • Timpul care a rămas trebuie folosit

Tinerii muncitori de la vîntreprin- 
derea „Granitul*1 din Capitală în- 
tîmpină ziua de 23 August' nu 
numai cu frumoase rezultate în în
trecerea pentru realizarea în patru 
ani și jumătate a planului cincinal, 
ci și luînd parte la atractive ma
nifestări sportive de masă : șah, te
nis de masă, atletism, fotbal, popi
ce, volei, tir și turism. Este de men
ționat și faptul că, sub conducerea 
organizației de partid, tinerii de la 
această întreprindere bucureșteană 
lucrează voluntar, în aceste zile, la 
amenajarea unui frumos complex 
sportiv pe care se vor afla două 
terenuri de fotbal, precum și te
renuri de tenis de cîmp, 
baschet, volei.

Octavian GUȚU —

SPORTUL, PRIETENUL 
AL COPIILOR

handbal,

coiesp.

ZiLNIC

Sportul constituie una din prin
cipalele activități ale pionierilor 
și școlarilor prezenți în tabăra de

PRIMELE

...dar sportivii

împrejurimile
Ziua 

a oaspeților taberei în- 
ore matinale, odată cu 

executarea programelor de învio
rare și se termină seara, 
toată lumea participă cu 
voioșie la diferitele jocuri și con
cursuri distractive.

din plin pentru a aduce corecturile necesare pregătirii luptătorilor fruntași

cînd 
mare

Traian ENACHE — coiesp.

CAMPIONATELE ASOCIAȚIEI 
LA VOINȚA SINAIA

Printre acțiunile sportive de masă 
inițiate de Consiliul asociației Voin
ța Sinaia, un loc important l-au ocu
pat și campionatele interne dispu
tate la patru discipline, la care au 
luat parte cooperatorii sportivi de 
la ..Prestarea" Sinaia, „Covorul 
popular" Comarnic și „Arta Cas
nică11 Breaza.

Iată numele laureaților acestei 
competiții, nume pe care ni le-a fur
nizat inimosul secretar al asociației, 
Emiiian lonescu : tenis de masă, fe
minin — Daniela "lonescu, masculin 
— Gh. Albu\ fotbal — Secția Cis- 
mari (Prestarea Sinaia) ; volei — 
Secția Croitori (Prestarea Sinaia) 
și handbal feminin — „Arta Cas
nică*1 Breaza.

D. NEGREA

Timp de trei zile, Sala sporturilor din 
Iași a fost gazda campionatelor republi
cane individuale, de lupte libere ale 
seniorilor. Cea mai mare competiție in
ternă a acestui stil a adunat în jurul 
saltelelor de concurs un număr de 185 
de participant!, aspiranți ia cele 10 ti
tluri de campioni naționali.

Apreciind nivelul tehnic și spectacular 
la care s-au disputat întrecerile campio
natelor, trebuie să precizăm că această 
ediție a marcat un plus de dinamism 
față de anii trecuți, procedeele tehnice 
de atac fiind mai numeroase și, firește, 
dublele descalificări mult mai rare. Am 
urmărit multe -partide echilibrate, spec
taculoase prin multitudinea acțiunilor de 
atac finalizate, fapt care ne îndreptă
țește să afirmăm că luptătorii noștri de 
libere s-au adaptat la noile cerințe ale 
regulamentului F.I.L.A. privind dinami
zarea luptei.

Un alt aspect care a ieșit în evidență 
a fost numărul mare de meciuri înche
iate cu victorii prin tuș. Au fost situații 
în care, dintre toate partidele din ca
drul unei categorii programate intr-un 
tur (10—12 la număr), numai una sau 
două dispute s-au terminat la sfârșitul 
celor nouă minute regulamentare de lup
tă. Această situație reflectă, pe de o 
parte, buna pregătire a unor concurenți 
ce și-au perfecționat cîteva procedee 
tehnice de atac cu ajutorul, cărora reu
șesc să finalizeze tușul,. Dar, pe de altă 
parte, aspectul evidențiat trădează și 
slaba pregătire a unui mare număr de 
participanți la cea mai importantă com
petiție internă a luptătorilor noștri -frun
tași.' Au fost numeroase situațiile în car© 
luptători, din păcate nu dintre cei apre- 
ciați ca lipsiți de valoare, au părăsit 
competiția după primele două meciuri

ca urmare a unor înfrîngeri prin tuș.
Dar, cum întrecerile de la Iași repre

zintă una dintre ultimele mari compe
tiții la care iau parte luptătorii compo
nent! ai lotului național înaintea parti
cipării la campionatele mondiale de la 
Teheran, în cele ce urmează ne propu
nem să facem o scurtă trecere în revistă 
asupra comportării principalilor preten- 
denți la selecția în echipa națională.

La categoria cea mal mică a devenit 
campion național Gheorghe Ștefan (Stea
ua). deși în ultimii ani antrenorii lotului 
și-au concentrat atenția asupra altor 
sportivi valoroși. Ion Arapu (Steaua) și 
lancu Vangheliei (Hidrotehnica constan
ța). Dar. cei doi mai vechi componențl 
ai lo-tului național au tratat cu dezinte
res posibilitatea verificării potențialului 
lor de luptă la greutatea la care inten
ționează să concureze și la Teheran. 
Amîndoi s-au prezentat la cintarul ofi
cial la categoria 52 kg, apreciind (pro
babil) că nu este cazul să mai slăbească 
citeva kilograme șl pentru campionatul 
național... Arapu a reușit să-și depă
șească toți adversarii și la această cate
gorie superioară, în timp ce Vangheliei 
părăsea concursul după primele două 
tururi. Nu este mai puțin adevărat că 
victoria sportivului de la Steaua s-a con
turat In condiții deosebit de favorabile.

echipa participantă Ia campionatele mon
diale este încă scăzut. Cu tot meritul de 
a fi cîștigat titlul de campion, Ștefan 
Enache (Nicolina Iași), nu poate emite 
pretenții la un loc fruntaș în ierarhia 
mondială a categoriei. Enache Panaite 
(Steaua), tinăr de la care se așteaptă 
progrese, n-a reușit să-l întreacă pe Ion 
Marton (Dinamo Brașov), deși îl învin
sese pe cel ce a devenit campion.

La categoria grea se pun mari spe
ranțe in Ladislau Șimon (Mureșul Tg. 
Mureș), care — in cele cîteva concursuri 
la care a luat parte _ j"""*’’p* *
selecția in echipa națională. Totuși. în 
meciul direct cu principalul său adver
sar, St. Stingu (Steaua), el a luptat 
exagerat de prudent, nereușind să-și va
lorifice posibilitățile.

De data la care vor începe campio
natele mondiale (5 sept.) ne mai des
parte mal mult de o lună. Timpul care 
a mai rămas, bineînțeles, nu permite 
sportivilor noștri salturi valorice spec
taculoase. dar este suficient pentru a se 
aduce corecturile necesare pregătirii 
selecționaților, pentru ca ei să se pre
zinte în cea mai bună formă.

Nu putem încheia înainte de a evi
denția meritul unor arbitri care s-au 
străduit să-i desemneze învingători pe 
cei mai buni dintre cel ce au , susținut

și-a justificat

PENTATLON MODERN Concursul inter
național organizat de clubul Universi
tatea Timișoara a programat în ziua & 
doua întrecerile probei de tir. La indi
vidual proba a fost cîștigată de A. K;m 
(Universitatea Timișoara) cu 194 p, pen
tru care a primit 1 000 puncte. în conti
nuare : 2. L. Doby (Csepel Budapesta) 
191 — 934 p, 3. K. Csabasz (Csepel) 190 
— 912 p, 4. D. Arpad (Csepel) — 189 ~“ 
890 p, 5. St. Cosma (Universitatea Timi
șoara) 186 — 824 p, 6. M. Buciuman 
(Universitatea Timișoara) — 185 — 802 p. 
Pe echipe : 1. Csepel Budapesta 2 736 p, 
2. Universitatea Timișoara 2 582 p, 3. O- 
llmpia II București 1 922 p. După doua 
zile. în clasamentul pe echipe conduce 
Universitatea Timișoara cu 5 348 p. ur
mată de Csepel Budapesta cu 5 229 p.

POPiCE Recent s-a desfășurat pe 
arena cu patru piste Voința din Tg. Mu
reș un concurs individual feminin de 
popice, la care au participat jucătoaie 
de la Fabrica de porțelan din Budapesta, 
C.F.R. și Dermagant din localitate. La 
capătul unor întreceri viu disputate, pri
mele trei locuri' în clasament au fost 
ocupate de : 1. Loszlone Kolczer (Buda
pesta) cu 416 p.d.. Szilveszterne Szabo 
(Budapesta) 407 p.d. și Elisabeta Balizs 
(Dermagant) 404 p.d.

DIN
din Galați,

condiții

în afara cluburilor 
Steaua, secțiile Școlilor 
București și Reșița au 
gularitate în ultimii ani 
contribuție la dezvoltarea 
din țara noastră. Chiar și edițiile 
precedente ale campionatelor rezer
vate acestor unități școlare au fost 
tot timpul dominate într-o manieră 
categorică de sportivii bucurcșteni și 
de cei reșițeni. Ultima ediție a aces
tor întreceri, recent încheiată în 
piscina de la Obor (un sincer BRAVO 
Organizatorilor care au demonstrat 
cum trebuie organizat un concurs de 
înot) a păstrat în fruntea ierarhiei 
pe reprezentanții secțiilor mai sus 
amintite, dar spre deosebire de anii 
precedenți, aceștia au fost îndeaproa
pe taionați de sportivi din Galați, 
Ploiești, Sibiu, Tg. Mureș și chiar 
Brăila.

Prima remarcă îmbucurătoare :e 
referă la lărgirea ariei centrelor de 
performanță. Constatăm cu satisfac
ție că astăzi disputa pentru titluri 
nu se mai rezumă la tradiționalul 
duel București — Reșița și că toi mai 
multe titluri iau drumul Tg. Mure
șului (oraș cu mai vechi tradiții'), 
Galațiului și Brăilei (după o acti
vitate mai susținută de nuTn.ti doi 
ani!), Sibiului sau Ploieștiului, centre 
unde s-au făcut eforturi mai mari 
în lărgirea bazei de masă.

E drept, în fișele de concurs nu

Dinamo și 
sportive din 
adus ct> re- 
o însemnată 

înotului

ȘCOLILE SPORTIVE..
9

Brâila, Sibiu, Tg. Mureș și Ploiești merită 
de pregătire mai bune

Ion Arapu (Steaua), pe

care-l vedeți efectuind

un procedeu de atac
fost înscrise exceptind cîtevaau

cifre ale lui Dietmar Wetterneck — 
rezultate deosebite. Nu trebuie omis 
faptul că sportivii se aflau abia la 
prima confruntare oficială din acest 
sezon și fără odihna necesară după 
intensele antrenamente efectuate în 
iunie și iulie. Dar la marea majo
ritate a probelor se constată o creș
tere valorică generală, fapt care a 
produs o reală efervescență în cele 
patru reuniuni finale, de cele mai 
multe ori învingătorii fiind deciși 
pe ultimii metri, la capătul unor, pa
sionante dispute.

Se pare, si am vrea să credem că 
nu ne 
petiții oficiale 
deplin ’ 
secțiile celor mai multe Școli soor- 
tiva s-au depus în acest an eforturi 
sporite. Tehnicienii încadrați la a- 
ceste unități în marea lor majori
tate tineri și dornici de afirmare, 
au înțeles, în fine, că singurul drum 
spre atingerea unor rezultate cît mai 
înalte este acela al unei oregâtiri 
intense oe o durată cit mai mare 

nului. Și in limitele tx> bFi’ăv- 
ei au încercat să efectue.-e 
eleni lor. mai ales ir. uîtimc!?

înșelăm — următoarele com- 
ne vor lămuri pe 

in această direcție — că în

lcr
cu
două luni, antrenamente ziln*c-?. cu 
una sau două ședințe. Ca urmare. In 
afara c! tom a sportivi e.a
erați (D. Weterneck. Lat inia Donia. 
H. Svetz, Camelia Uoțescu. A. Hor- 
vai, L. Șoptereanu) am maț avu:

’r

moldova nouă: ÎN ACEST TINAR CENTRU URBAN
(Urmare din pag 1)

asistat cu bucurie la inaugurarea a 
două bazine de înot. Situate în ve- 
citătatea „orașului nou“ (iată că 
Moldova Nouă a și început 
istorie edilitară, așezările 
comune devenind acum 
vechi**), cela două piscine 

' ■'■pentru adulți (50/22 m) și 
: pentru copii (22'11 m) — constituie 
t’o reală atracție pentru locuitorii 

orașului. Trebuie relevată preocu
parea primarului Moldovei Noi, 
Gheorghe Damian, pentru ca lu
crarea să fie dată în folosință încă 
în acest sezon, răspunzînd astfel, 
cu promptitudine, sarcinilor re
ieșite din Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind dezvoltarea con
tinuă a educației fizice 
lui

Bazinele de înot nu 
mijloacele de sport și 
puse la dispoziția cetățenilor. 
Iagodărie (cum spun localnicii) pe 
o sunrafață de aproape 30 de ha, 

■se află terenuri de fotbal volei, o 
estradă pentru manifestări cultu-

(iată 
să aibă 

vechii 
„orașul 
— una 
cealaltă

și sport u-

epuizează 
agrement

La

VOLEI. Cu prilejul competiției vo- 
leibalistice feminine internaționale, do
tată cu ..Trofeul Tomis“, care a avut 
loc săptămîna trecută la Constanța, s-a. 
desfășurat și cursul pentru candidații de 
arbitri internaționali. Cei patru cavaleri 
ai fluierului din țara noastră, Mugur 
Nicolau. Radu Farmuș. Vasile Dumitru 
și Mircea Marian, au demonstrat o bună 
pregătire teoretică și practică, absolvind 
cu calificativul foarte bine. Urmează ca 
Federația internațională să ratifice re
zultatele comisiei și să le înmâneze ecu
sonul de arbitru internațional. De altfel, 
cursul a fost absolvit cu bune rezultate 
și de ceilalți 12 candidați din Anglia, 
Austria. R.F. Germania, Iugoslavia, Sco
ția, Polonia, care au participat la 
al doiie-a curs organizat de țara noastră.

POLO. S-au încheiat întrecerile tu
rului II al campionatului național (gru
pa B). Au mai rămas de disputat res
tanțele Vagonul Arad — Crișul Oradea 
(5 august) și Vagonul Arad — Școlarul 
București (25 septembrie). lată și cla
samentul după cele două tururi :

OI
1. Școlarul Buc.
2. Crișul Oradea
3. Vagonul Arad
4. Mureșul Tg. Mureș
5. Olimpia Oradea
6. I.nd. linei Timiș.

9 8 1 0 64—32 17
9 7 0 2 75—44 14
8 5 1 2 55—37 11

10 3 0 7 47—62 6
10 3 0 7 34—6.5 6
10 1 0 9 38—73 2

■t

|y

ral-sportive și mult... spațiu verde. 
Iar parcul orașului are un adevă
rat complex cultural sportiv, 
prin grija consiliului popular, 
acum în construcție o, arenă 
perită de popice, terenuri de 
și volei bituminizate.

SE APROPIE „ZIUA 
MINERULUI"

aici, 
fiind 
aco- 
tenis

ceaAsociația sportivă Minerul, 
mai mare din localitate, considera 
că cel mai important instrument 
de lucru este — așa cum se și pre
vede în planul de măsuri al 
C.N.E.F.S. privind aplicarea Hotă- 
rîrii de partid — campionatul in
tern. Astfel, recent s-au încheiat 
întrecerile, cîștigătoare fiind secția 
Flotație (la tenis de masă — in
structor voluntar Ion Cimpeanu), 
uzina de Preparare (fotbal — in
structor maistrul Gh. Chisăliță), 
serviciul Tehnico-administrativ
(șah — instructor contabilul Al. 
Popescu). Iar duminicile cultural- 
sportive, organizate în parcul ora
șului și pe stadion, ca și „după

amiezele sportive11 (atletism, fotbal 
handbal) se adresează nu numai 
salariaților întreprinderii, ci tu
turor locuitorilor orașului.

Iată de ce apropiata sărbătoare 
a minerilor din întreaga țară va 
prilejui și aici, la Moldova Nouâ. 
o amplă manifestare sportivă. 
„Ziua Minerului* va oferi între
ceri de atletism, fotbal volei, 
handbal, demonstrații de box.

Turismul are pe meleagurile bă
nățene bogate tradiții. Și la Moldova 
Nouă, după cum ne-a spus tovară
șul Gheorghe lacomi președintele 
Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport, mii de tineri 
și vîrstnici sînt mari amatori de 
drumeție. Cărările ce duc spre 
Radina. Zăvoi, Grota haiducească, 
Vranovăț, sînt bătute la Fiecare 
sfîrșit de săptămină. la capătul 
celor 4—5 km de mers pe jos răs- 
plătindu-te un plus de sănătate și 
energie. Petrecerea timpului liber 
in mijlocul naturii constituie și la 
Moldova Nouă o formă eficace și 
atractivă de practicare a exerci
țiului fizic si sportului
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SE CONSTRUIEȘTE CEA MAI MARE 
SALĂ DE SPORT DIN ȚARĂ
(Urmare din pag. 1)

argument în favoarea alegerii fă
cute a fost acela că aici există un 
Spațiu suficient pentru ca sala să 

■; 7.' "poată fi — treptat — înconjurată 
rii- de alte amenajări sportive. în acest 
X* , : sens, este prevăzută realizarea în 

viitor a unui complex sportiv, care 
se va întinde pe o suprafață de 12,5 
ha și va mai cuprinde, pe lingă sala 
aflată acum în construcție, o pisci
nă acoperită cu 1500 de locuri, un 
patinoar artificial cu 2 000 de locuri 
(vara, el va fi folosit ca arenă de 
volei și baschet), un stadion pentru 

. fotbal, rugby și atletism cu 2 000
de locuri, terenuri de baschet, hand- 

v bal și tenis, precum și un hotel cu
circa 300 de locuri pentru găzduirea 
sportivilor în timpul competițiilor 
(în rest, urmînd a fi pus la dispo
ziția publicului).

La finanțarea lucrării — al că
rei titular de investiții este Consi
liul Național pentru Educație Fizi
că și Sport — contribuie, de ase
menea, Consiliul popular al muni
cipiului București și Ministerul E- 
nergiei Electrice.

Proiectul modernei săli poartă pe 
el semnături prestigioase din lumea 
arhitecților și inginerilor noștri. Șe
ful proiectului este Nicolae Laszlo, 
inginer-șef al I.S.A.R.T., care a rea- 

partea de rezistență. Par- 
arhitectură aparține unui 

bondus de arh. Cezar Lă-^ 
președintele Uniunii Arhi- 

din care au mai făcut parte

lizat și 
tea , de 

. colectiv
zărcscu, 
tecților,

arhitecții Gabriel Cristea, Adrian 
Panaitescu și Eugen Apostol. Ingi
nerul Nicolae Patraulea 
de partea de instalații.

Noua sală de sport — 
ne-a precizat arhitectul 
din serviciul de avizare , 

. al construcțiilor sportive
C.N.E.F.S., prin amabilitatea căruia 
am aflat toate aceste detalii — este 
concepută a avea o destinație poli
valentă (putînd permite și organi
zarea de manifestări cultural-artis- 
tice, mitinguri), spațiul său de joc 
(48 x 28 metri) asigurînd condiții 
regulamentare pentru practicarea a 
11 ramuri de sport (handbal, volei, 
baschet, tenis de cîmp, tenis 
masă, gimnastică, box, lupte, 
scrimă și haltere). Tribunele 
avea o capacitate minimă de 
locuri și maximă de 8 000 de locuri 
(în funcție de spațiul pe t 
reclamă sportul respectiv), 
pe toate laturile, asigurînd 
bilitate optimă din orice 
Scaunele — numerotate — 
realizate din poliesteri 
fibre de sticlă.

Sala 
pentru 
nitare 
saună, 
ciale în vederea refacerii după e- 
fort, sală de încălzire, vestiare și 
birouri pentru antrenori și arbitri, 
o încăpere destinată pregătirii me
todice (dezbaterea temelor de an
trenament, proiecții de . filme etc.), 
birou de presă, cabină pentru te
lex și transmisii de radio și tele-

s-a ocupat

după cum 
Ion Popa, 
și control 

al

de 
judo, 

vor 
6 000

care îl 
dispuse 

l o vizi- 
punct, 

vor fi 
armați cu

este dotată cu 
sportivi (avînd 
complete), cabinet medical, 
bazin și alte instalații spe-

10 vestiare 
grupuri sa-

de această dată prilejul să consem
năm evoluțiile cu totul promițătoare 
ale unor înotători mai puțin cunos- 
cuți, dar cu frumoase calități și 
vidente șanse de progres: I.
A. Manole, C. Banu, Angela 
(Galați), Enikti Keszegh, E. 1 
Meder, L. Balint 
Lucaciu. Carmen 
Liana Dumitrescu 
mili, C. Stan (Șc. 
ță, M. Ilieși (Brâila).

în general, a fost clar 
toată lumea că acei înotători, 
gătiți pentru mai multe procedee 
tehnice, s-au imetus adesea. Din pă
cate. însă, numărul acestora a fost 
destul de scăzut si poate că în a- 
ceastă direcție eforturile antrenori
lor ar trebui să se îndrepte cu prio
ritate. Tot ca o observație critică 
ne Îngăduim să atragem atenția 
supra selecției in aceste secții. Fără 
îndoială că majoritatea partieipan- 
tilor au demonstrat posibilități si 

talia 
liosa

cu unul dintre adver
SU

e- 
Luca, 
Bodor 

Pop, I. 
(Tg. Mureș), II. 

Bunaciu 
(Ploiești), 
sp. 2), FI.

sarii săi. deși a evoluat

la o categorie superioa

(Sibiu),
U. Ca-
Musta-

pentru 
pre-

a-

ră, a devenit campion

național

(și pârtiei-

i£s;

trai posibilități 
e acceptabile: 

de redusă 
a fete, evi 
culta: d:r<

jl

••ii ain 
tiere. ::

Fostul campion al categoriei (și partici
pant la multe concursuri internaționale) t 
Petre Cearnău (C.F.R. Timișoara) a tre
cut și el la o categorie de greutate supe
rioară (37 kg), iar ieșeanul Emil Butu 
un alt pretendent la -primul ioc al cate
goriei, a luptat incomplet refăcut in 
urma unui accident care l-a ținut mul
tă vreme in afara sălii de antrenament. 
Grigore Condrat (Dinamo Brașov). cel 
ce l-a învins prin tuș (în mod surprin
zător) pe Cearnău, este un tânăr care 
a realizat mari progrese in ultima vreme. 
Ii felicităm cu acest prilej și, de ase
menea. pe antrenorul său. Ion 
ai 
ia

de meciuri. în rândul lor 
saltele, Va-

cîteva sute 
amintim pe cel trei șeii de 
lentin Bați (Timișoara). Gheorghe Con- 
eiu (Galați), Marin Cristea (Bue.) și ar
bitrii Aurel Șandragan (Galați). Ion O- 
prea (Oradea). Gheorghe Szabat și Va
sile Coman (Buc.).

Mihai TRANCA

CICLISM. Cea de a 7-a etapă a 
„Cupei Orașelor" s-a desfășurat la Cluj, 
sîmbătă și duminică. In prima zi. pro
gramul a prevăzut o etapă individuala 
eontracronometru, iar în ziua a doua 
particlpantii s-au aliniat la o etapă de 
fond, cu plecare în bloc. Concursul s-a 
desfășurat pe soseaua Luna — Savădisla
— Burii — Turda, înregistrtndu-se ur
mătoarele rezultate : INDIVIDUAL, CON
TRATIMP, Juniori mici (5 km): 1. A. 
Andrei (Brașov) 7:38. 2. I. Lazăr (Cluj) 
7:49; 3. T. Sirbu (București) 7:50: Ju
niori mari (10 km) : 1. Gh. Marton 
(Cluj) 15:21; 2. A. Ciobanu (Ploiești)
15:32; 3. T. Covaci (Cluj) 15:32; FOND. 
Juniori mici (25 km): 1. A. Andrei (Bra
șov) 46:25: 2. T. Sirbu (București): 3. A. 
Buneii (Ploiești) și încă trei cicliști în 
același timp cu Învingătorul ; Juniori 
mari (50 km) : 1. A. Ciobanu (Ploiești) 
lh 25:20; 2. T. Toro (Brașov); 3. N. Frun
ză (Brăila) și încă 11 cicliști în același 
timp cu învingătorul; CLASAMENTUL 
GENERAL (după 7 etape) : Juniori mici
— 1. T. Sirbu (București) 331 p; 2. A. 
Andrei (Brașov) 277 p: 3. Șt. Peterfi (Tg. 
Mureș) 257 p: Pe echspC : -J. Brașov Ln 
02:19; 2. Timișoara 17h 04ifi3> 3. Cluj 17h 
06:58: Juniori mari — 1. A. Ciobanu 
(Ploiești) 299 p: 2. C. VOtiu (Brăila) 
258 p: 3. N. Frunză (Bră&3) 248 p; Pe 
echipe : 1. Ploiești 45h 36-1^ 2. Cluj 45h 
48:10; 3. Brăila 45h 52 :59. vȘ
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S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE CAMPIONATULUIBătrân, 
cărui eievi au jucat un rol de seamă 
aceste campionate. Petre Coman 

teaua) s-a dovedit același sportiv se
ts. b'ne pregătit, pe care se poate 
ita In marile concursuri internațio- 
le. la, categoria 62 kg.

Florin Neicev (C.S. Tirgoviște) a cîști- 
gat surprinzător titlul de campion la 
cat. 63 kg. întrecînd luptători de Ia care, 
pe bună dreptate, se aștepta mai mult, 
ca Petronlu Androne (Steagul roșu Bra
șov), Gheorghe Ciuntu (Dunărea Galați) 
etc. ESevui antrenorului seidamet Azia 
(C.S. Tirgoviște) este în vârstă de 23 de 
ani și are mari posibilități de progres. 
El, ca și ceilalți elevi ai antrenorului 
din Tirgoviște (mulți clasați pe primele 
locuri), s-a prezentat bine pregătit la 
această competiție. Despre posibilitățile 
sale de a obține performanțe pe plan 
internațional nu putem face încă apre
cieri, neexLstînd elemente de compara
ție.

Categoria 74 kg a fost dominată de 
dinamoviștii brașoveni Emiiian Cristian 
și Gheorghe Paraschiv și ei tineri, ne
rodați în mari concursuri. Vasile lor ga 
(Progresul Brăila) domină, în continuare, 
categoria 82 kg. Este îmbucurător faptul 
că un alt sportiv’ tinâr, Vasile Țigănaș 
(Nicolina Iași), s-a apropiat mult de 
valoarea sa. La 90 kg. lupta rămâne des
chisă între Ion Dumitru (Steaua) și Ste- 
lian Morcov (Nicolina iași), meciul din
tre ei terminindu-se nedecis. Totuși, ca 
și la categoria următoare (100 kg), ni
velul valoric a! aspiranților la un loc în

c
NAȚIONAL DE AEROMODELE CAPTIVE

București) 7 098 
(Tehnofrig Cluj)

p. 2.
6 858
(Ari-

1. Vi-

(Grivița roșie 
Mihai Muscă 
p. 3. Constantin Apăvăloaie 
pile Brașov) 5 844 p, juniori : 
liant Kato (Sanitarul Deva) 492 p,
2. Tivadar Baboș (Cimentul Turda) 
368 p, 3. Radu Sîngeorzan (Dacia 
Bistrița) 288 p.

Clasamentul probei de lupte ae
riene — seniori: 1. Gheorghe Cso
mo — Alexandru Csomo (Plastica 
Oradea), 2. Constantin Apăvăloaie — 
Gheorghe Barcza (Aripile Brașov),
3. Gheorghe Barbu — Toma Ilea 
(Cimentul Turda) ; juniori : 1. Vi
liam Kato — Alexandru Pătruț 
(Sanitarul Deva). 2. Cornel Agîrliță 
— Li viu lonescu (Metalul Tîrgoviș- 
te), 3. Tivadar Baboș — Zoltan Ios- 
za (Cimentul Turda).

Clasamentul pe echipe — seniori 
1. Plastica Oradea. 2. Sanitarul De
va, 3. Grivița roșie București ; ju
niori : 1. Cimentul Turda, 2. Sani
tarul Deva, 3- Stăruința Suceava.

Duminică, la Complexul sportiv 
al pionierilor din Constanța s?au 
încheiat întrecerile celei de a 25-a 
ediții a campionatelor naționale de 
aerornodele captive. întrecerile, 
foarte disputate, au pus din plin la 
încercare îndemînarea Și priceperea 
concurenților. Proba de acrobație, 
cea mai dificilă, care pune cel mai 
bine în evidență calitățile și pre
gătirea sportivilor, a revenit și de 
astă dată lui George Craioveanu.

Cea mai spectaculoasă probă a 
campionatului, luptele aeriene, a 
fost cîștigată după o dispută dîrză 
de către cuplul fraților Csomo, în
vingători asupra perechii C. Apăvă- 
loaie — Gh. Barcza.

Campionatele, o reușită atît din 
punct de vedere organizatoric cit și 
al valorii concurenților, au consti
tuit în același timp o utilă verifi
care a lotului național.

Clasamentul probei de acrobație 
— seniori: 1. George Craioveanu

«rlijl:
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lă«>i 
b-izi” 
copii

nizaii si 
_ elemente de bază 

stal factor important «tl de- 
ceîor maț {afectați tineri.
Si în privința pregătirii — 

■firmă chiar antreeprii — mai e- 
i Ir.că destule lacune. Nin-.eni 
poate nega citeva cauze obiecti- 
La Galati, de pildă, unde există 

un embrion al unu? Uceu de 
copiîior nu li orccazA

condiții decîț pentru efectuarea a cel 
Tn*’’» patru antrenamente xr săvtă- 
mînă. număr cu totul insuficient în 
ideea organizării unui asemenea nu
cleu. La Sibiu. BrSil"» si Ploiești 
nu există bazine descoperite utiliza
bile ți în lunile de vară, sportivii 
sînt nevoiți să caute piscine în alte 
le alități, iar înotători: din Tg. Mu
res se pregătesc în condiții destul de 
vitrege din octombrie și pînă în 
luna mai. Cu un efort sporit, adău
git u^eî continue preocupări, con
ducerile școlilor sportive respective 
ar putea eăsi rezolvări rare să î->ies- 
perscă tinerilor înotători, 
performeri in care înotul 
isi pune mari speranțe, o 
permanentă ridicată la cot 
rtoare ate antrenamentultii 
Primii nași au fost făcuți 
suficiente premise să așteptăm 
intr-un viitor apropiat, secțiile 
înot ale Școlilor sportive să-ți 
plinească menirea, să devină un 
vor continuu de performeri pe care 
-stația noastră îi așteaptă de atîția

cona

ce

util
LX

•< r .tori 
românesc 
activitate 
:le supe- 

modem. 
și există 

ca, 
d*

iz

TURISMUL SUCEVEAN
(Urmare din pag 1)

Bucșoaia și Brodina funcționează 
numeroase tabere. Alte locuri des 
vizitate. m~ «Ies de către școlarii 
suceveni, s : ^Satui vacanței" 
(din apropierea capitalei de județ), 
înzestrat cu terenuri de sport, unde 
se desfășoară permanent o vie ac

de la 
apro-
Nici 

de a- 
agre- 
Vatra 
Gura

Adrian VASIUU

Pe șantierul noii săli, se lucrează intens la fundații

viziune, tabelă electronică, instalații 
de iluminat general și local (cores
punzător fiecărei ramuri de sport), 
precum și cu anexe administrative. 
Pentru public vor exista garderobe, 
bufete, telefoane, grupuri sanitare, 
încălzirea sălii va fi asigurată prin 
rețeaua de termoficare a orașului.

Amenajările exterioare (alei de 
acces, de evacuare, parcaje) sînt 
dimensionate la capacitatea maximă 
a sălii.

Construcția sălii reprezintă o lu
crare de mare dificultate, pentru 
care au fost adoptate soluții origi
nale, îndrăznețe. Structura de rezis
tență a construcției este alcătuită 
din stîlpi și planșee din prefabrica-

te din beton armat p.recomprimat. 
Stîlpii susțin o rețea de cabluri de 
oțel care constituie suportul înve- 
litorii. Acoperișul va fi ușor, 
tablă cutată, 
cu straturile 
hidrofugă — 
forma, cit și 
dictate de considerente economice și 
funcționale, care au dus la un preț 
de cost avantajos.

Noua sală, care are ca termen 
de dare în folosință anul 1975, este 
realizată de Centrala de construcții 
— montaj (lotul 81). al cărei direc
tor-adjunct, ing. Constantin Popa, 
este un vechi constructor de baze 
sportive.

dîn
realizat — împreună 

de izolație termică și 
cu dublă curbură. Atît 
structura sălii au fost

Șeful șantierului este tînăful in
giner Nicolae Barză, pe care l-am 
găsit zilele trecute în plină activita
te. El s-a declarat mulțumit de 
mersul lucrărilor Ia fundațiile noii 
clădiri, pentru urgentarea cărora a 
fost introdus și schimbul de noap
te. Inginerul Barză spera, la data 
vizitei noastre pe șantier, ca în 
cîteva zile să înceapă baterea pilo- 
ților. Ne-am despărțit cu promisiu
nea de a reveni pe șantier 
luna septembrie, pentru a 
un reportaj pe viu despre 
lucrărilor care, atunci, vor fi • 
îndoială — mult înaintate.

prin 
realiza 
stadiul 
— fără

vitate, și taberele de corturi 
Deia. Lunca Sucevei sau din 
pierea orașului Cîmpulung. 
ceilalți cetățeni nu sînt lipsiți 
devărate baze turistice și de 
ment, cum ar fi parcul din 
Dornei. Lunca Moldovei din
Humorului. Dumbrava minunată din 
Fălticeni, pădurea Adîncata și Ceta
tea de scaun de la Suceava. Com
plexul sportiv de la Rădăuți, toate 
afiate la diferite distanțe de așeză
rile respective, drumul pînă la ele 
fiind parcurs de obicei, pe jos. în 
orice caz, aceste activități întrunesc 
caracteristici pe care le-am dori a- 
tribute generale : mers pe jos, re
creație in aer liber și in cadrul 
natural plăcut, și, în fine, practi
carea diferitelor sporturi, căci mul- 

■e amenajările enumerate au 
i și baze sportive simple.

ACTIVNI ȘI INIȚIATIVE 
DE MARE INTERES

In planul de acțiune elaborat de 
către Comitetul județean al P.C.R. 
și C.J.E.F.S. pe baza Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R., se acordă o 
deosebită importanță dezvoltării ac
tivității turistice sub forme cit mai 
variate. Astfel că acțiunile de a- 
ceastă natură s-au înmulțit consi
derabil și au venit să completeze 
tabloul succeselor notabile obținute 
in 1972 : marele premiu în acțiu
nea „Firul Ariadnei" și expedițiile 
de cercetare a masivelor muntoase 
Căliman, Rarău și Giumalău. inti
tulate „Busola de aur“. Sucevenii 
au inițiat anul acesta și alte acțiuni: 
..Drumeții in ospeție", formă de 
practicare a turismului foarte agre
ată de copii, „Plaiuri sucevene" și 
numeroase „Zile ale cicloturismu
lui11, la care participă, săptămînal, 
la nivelul județului, sute de „ru
tieri**.

Sub egida organizației U.T.C., 
ființează Ia ora actuală, 108 cercuri 
de turism. Prin Biroul de turism 
pentru tineret, au fost efectuate, 
anul acesta, 731 de acțiuni turisti
ce, care s-au bucurat de participa
rea a aproape 45 009 de tineri. A- 
dăugînd alți 16 000 din întreprin
deri, instituții și unități școlare, ca
re au efectuat drumeții în cadrul 
„Plaiurilor sucevene", precum și pe 
cei care au beneficiat de cele 300

de excursii asigurate de O.J.T., vom 
putea avea o imagine clară a po
zițiilor pe care turismul le ocupă 
(de drept și de fapt), în județul 
Suceava! Mai concret, iată cîteva 
dinti’e cercurile turistice care s-au 
remarcat cu deosebire la acest ca
pitol : Școala profesională Iacobeni, 
întreprinderea „Zimbrul11 Suceava, 
școlile Dorna Candrenilor, nr. 4, 
Rădăuți, nr. 2 Cîmpulung, nr. 2 și 
3 Suc“ava, întreprinderea I.M.I.L. 
Rădăuți, Liceele Vatra Dornei, Sa
nitar Suceava, „Nicu Gane“ Fălti
ceni. Grupul școlar profesional și 
tehnic Suceava și încă multe altele.

Ar mai fi de menționat și alte 
acțiuni care au atribuit turismului 
sucevean noi și importante valențe. 
Forurile sportive au luat hotărîrea 
ca. pe lingă principalele baze turis
tice existente, să se înființeze cen
tre de închiriere a unor obiecte spe
cifice drumețiilor în munți (rucsaci, 
bocanci, corturi etc.). Au concu
rat cu succes la aprovizionarea cu 
asemenea materiale de confecționa
re proprie, Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum și cea a 
cooperației meșteșugărești. Este un 
bun exemplu de colaborare între 
organele și organizațiile cu atribuții 
în domeniul sportului la aseme
nea acțiuni. O a doua .ac
țiune se referă la importantul nu
măr de kilometri (peste 30) al tra
seelor mai noi și mai vechi, pe care 
amatorii de drumeție (în special ti
neri - și foarte tineri) l-au marcat 
prin munții Carpaților Orientali.

Dar în domeniul turismului suce
vean mai există și cîteva lipsuri 
care pot fi ușor remediate. Pentru 
a enumera cîteva dintre ele, vom 
aminti insuficienta angrenare a e- 
lementului feminin la aceste acțiuni, 
lipsa unor forme variate de a face 
sport și mișcare la unele dintre 
bazele turistico-sportive existente, 
numărul destul de mic al instruc
torilor și ghizilor turistici care tre
buie să desfășoare o activitate rod
nică la nivelul întreprinderilor și 
instituțiilor. Odată eliminate aces
te deficiențe (toți interlocutorii noș
tri au fost de acord — și noi sîn- 
tem de aceeași părere) turismul 
de Ps aceste meleaguri se va situa 
aproape de cele mai înalte cote. (
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ASTĂ SEARĂ, LA NISA „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"

Ultimul joc 
al lotului reprezentativ

PREGĂTIRI FEBRILE
IN TOATE TABERELE

MSA 31 (prin telefon). Ploaia, care aproape nu a 
încetat o clipă da cînd lotul nostru reprezentativ se 
află în turneul său din Franța, i-a însoțit pe jucători 
și pe ruta Lens — Nisa. Prima parte a drumului 
(Lens — Paris) a fost făcută cu autocarul. în capi
tala franceză, fotbaliștii români s-au îmbarcat într-un 
avion al campaniei „France Inter” cu care au călăto
rit — în excelente condițiuni — pînă la Nisa. Nici 
pe Coasta de Azur timpul nu e mai primitor. Și la 
Nisa plouă...

Primiți de reprezentanții unuia dintre cele mai 
vechi și mai renumite cluburi ale Franței, sportivii 
noștri au fost conduși ia hotelul „Atlantique" unde 
vor locui în timpul șederii lor în frumosul oraș de 
pe țărmul Mediteranei. Seara a fost dedicată unei noi 
revederi a meciului de la Lens. Antrenorii au anali
zat cu severitate deficiențele din jocul tricolorilor in 
a doua evoluție a lor din turneu.

Programul pregătirii pentru ultima întîlnire, cu 
echipa din Nisa, a prevăzut un antrenament marți 
dimineața și altul, mai ușor, după amiaza. Jocul din 
această seară va începe la ora 22 (ora Bucureștiului), 
deci cu o jumătate de oră mai tîrziu decît preceden
tele. Formația care va începe jocul este următoarea : 
Haitlu—Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, Deleanu—Du
mitru, Nunwciller—Troi, Dobrin. Dumitrache, Marcu. 
După cum se observă, Antonescu e utilizat în locul 
lui Samcș.

Formația Nice acordă mare atenție jocului cu lotul 
nostru reprezentativ. Antrenorul Jean Snella a con
vocat întregul lot într-un cantonament de trei zile, 
lucru care nu se petrece decît înaintea meciurilor 
foarte importante. Echipa apare și mai întărită prin 
efectuarea transferului cel mai important al sezonu
lui, internaționalul Adams, care fortifică linia media
nă a unsprezecelui considerat astăzi cel mai redutabil 
din fotbalul francez.

în toate cele patru ta
bere ale echipelor prezen
te la a șaptea ediție a 
„Cupei Municipiului Bucu- 
rești” se fac uit imele pre
gătiri in vederea acestei 
veritabile avanpremiere a 
stagiunii. Antrenorii Ghe
orghe Constantin (Steaua*. 
Taehe Macri (Rap.d). Ni- 
colae Proca (Steagul roșu) 
și Gheorghe Ola (Spartul 
studențesc) vor alinia cele 
mai bune formații de care 
dispun și in care vor a- 
pare și jucătorii transfe
rați pentru noul sezon.

„Socotim că inițiativa 
Consiliului municipal
București pentru educație 
fizică și sport de a pro
grama tradiționala compe
tiție după formula două 
jocuri pe parcursul a 21 
de ore e binevenită. r.e 
spunea prof. EUGEN BAN- 
CIU. vicepreședinte al clu
bului Sportul studențesc. 
La mică distanță unul de 
altul, cele două jocuri vor 
oferi antrenorilor posibili
tatea să compare randa
mentele, să probeze capa
citatea de efort a jucăto
rilor, să ruleze întregul 
lot. ținind cont că regula
mentul permite cinci

schimbări ia fiecare par
tidă”.

De la Brașov ne vine 
vestea că elevii lui Nico- 
lae Proca doresc cu tot 
dinadinsul să se reîntoar
că cu trofeul pe care l-au 
cucerit de’ o manieră așa 
de spectaculoasă și de me
ritată anal trecut. Verifi
cările de pină acum, ale 
formației dau speranțe că 
dorința brașovenilor are 
reale Steagul ro
șu va sos* in Capitală în 
cursul zilei de vineri. 
Steaua, care a reluat an
trenamentele la București 
după per.oada petrecută 
la Brașov, le va încheia în 
cursul zilei de vineri. La 
fel și rapidiștii care au 
trecut cu bine verificarea 
de ia Pitești, de duminică, 
în < . <Sportul studen
țesc și-a prbgramat pentru 
astăzi încă un meci de ve- 
r.ficare pe stadionul Po
litehnica. Vom mai nota 
că toate echipele vor be
neficia de aportul jucăto
rilor care au făcut, parte 
dji lotul reprezentativ și 
care vor reveni la Bucu
rești în cursul după amie
zii de joi.

REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

LAITMOTIV LA C.S.M. REȘIȚA: 
„TREBUIE SÂ ÎMBUNĂTĂȚIM ATACUL!

Pe stadionul din Valea Domanului, elevii antrenorului Reinhardt

La începutul lunii iunie,
F.R.F. a primit o adresă- 
rugăminte de la Asociația 

sportivă C.F.R. Simeria care so
licita cu— insistență forului de 
specialitate înscrierea echipei 
sale de juniori în una din se
riile campionatului republican. 
Pe o întreagă pagină, dactilo
grafiată la un rind, au fost 
înșiruite apoi motivațiile cererii. 
Redăm o parte dintre acestea: 
„Asociația noastră este dotată 
cu două terenuri de fotbal, din
tre care unul foarte bine între
ținut, avînd cel mai reușit ga
zon din județul Hunedoara .. 
Din lotul actual de jucători. 12 
sint născuți după 1 august 1956. 
avînd drept de joc încă doi ani 
în competiția juniorilor. Acest 
lot urmează să fie completat cu 
alți tineri lalentați de ia școa
la profesională și liceul din o- 
raș... De pregătirea echipei de 
juniori se ocupă antrenorul Ni- 
colae Capră, fost jucător al 
formației de seniori, care ur
mează în prezent cursurile post- 
liceale de antrenori..." In în- 

■ cheierea adresei — semnată de 
ing. Iuliu Vernichescu, preșe-

HAI SĂ NE JUCĂM... 
DE-A CAMPIONATUL!
dintele asociației, și prof. Flo
rian Urican. președintele secției 
de fotbal — se specifică, negru 
pe alb, clar, concis, convingă
tor : „Consiliul asociației își
asumă răspunderea în ceea ce 
privește asigurarea bazei mate
riale. atît 'pentru pregătirea e- 
chipei de juniori, cit și pentru 
participarea ei la competiție..."

Considerind îndreptățită rugă
mintea Asociației sportive 
C.F.R. Simeria, F.R.F. a avizat 

I favorabil cererea, înscriind e- 
chipa în campionatul național 
de juniori. Iată însă că, după 

■ o lună și jumătate — 24 iu- 
i lie — mai sus numita asociație, 
expediază F.R.F.-ului o nouă 
adresă semnată de aceiași... pre
ședinți, în care, nici mai mult 
nici mai puțin, se specifică ur
mătoarele : „Nu dispunem de 
posibilități materiale necesare 
participării în campionatul de 
juniori, iar lotul nu corespunde 
cerințelor actuale tot mai cres- 
cinde... De aceea vă rugăm să 
dispuneți scoaterea echipei noas
tre de juniori din campionatul 
republican în care a fost în- 

i scrisă, răminind că ea să ac
tiveze. în continuare, în cam
pionatul județean...”

De necrezut ! De necrezut de 
câă neseriozitate poate fi vor
ba ' De neînțeles cam in iunie 
csa alia avea condiții materiale 
si un loț bun de juniori, iar o 

| lună mai tirziu nu mai avea 
rum**: ■ Și greu /de admis că 
doi oameni pot semna cu atita 

’ uțuririfă. intr-un interval de I 
timp arii de scurt, două adrese 
care se contrazic, de la un ca- 

I pet la altul, punct cu punct.
Așa stind lucrurile credem că 
F.R.F. ar trebui să mențină e- 

I ch’pa in campionatul republi
can fi să OBLIGE Asociația 
C.FR. Simeria SA-I CREEZE 

I CONDIȚIILE MATERIALE NE- |
CESARE.

Laurem.u DUMiTP.ESCU

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973 1974 SERIA A Vlll-a
ETAPA

Strungul Arad
Progresul Timișoara 
Metalul Oțelul Roșu 
C.F.R. Simeria
Dacia Orăștie
Minerul Ghelar
C.F.R. Caransebeș 
Unirea Sînnicolaul Mare

ETAPA A
Gloria Arad
Minerul Moldova Nouă
A. S. Bocșa 
Electromotor Timișoara 
Furnirul Beta
Minerul Teliuc 
Unirea Tomnatic 
Constructorul Arad

ETAPA A
Progresul Timișoara 
C.F.R. Simeria
Strungul Arad
Metalul Oțelul Roșu 
Unirea Tomnatic 
Furnirul Deta
Minerul Ghelar
A. S. Bocșa

ETAPA A
Minerul Ghelar
Unirea Sînnicolaul Mare 
Gloria Arad
C.F.R. Caransebeș
Dacia Orăștie 
Progresul Timișoara 
Constructorul Arad 
Minerul Moldova Nouă

ETAPA A
A. S. Bocșa
Dacia Orăștie
Unirea Tomnatic 
Constructorul Arad 
Furnirul Deta
Electromotor Timișoara 
Minerul Teliuc
C.F.R. Simeria

ETAPA A
Minerul Moldova Nouă 
A. S. Bocșa
Unirea Sînnicolaul Mare 
Gloria Arad
Electromotor Timișoara 
Metalul Oțelul Roșu 
C.F.R. Caransebeș 
Strungul Arad

Furnirul Deta 
Constructorul Arad 
C.F.R. Simeria 
Dacia Orăștie 
Progresul Timișoara 
C.F.R. Caransebeș 
Minerul Teliuc 
Minerul Gherla

ETAPA A
Metalul Oțelul Roșu 
Electromotor Timișoara 
Gloria Arad

I, 12 AUGUST
— Minerul Teliuc
— Furnirul Deta
— Minerul Moldova Nouă
— Unirea Tomnatic
— A. S. Bocșa
— Constructorul Arad
— Electromotor Timișoara
— Gloria Arad

ll-A, 19 AUGUST
— Metalul Oțelul Roșu
— Dacia Orăștie
— Minerul Ghelar
— Strungul Arad
— C.F.R. Caransebeș
— Unirea Sînnicolaul Mare
— Progresul Timișoara
— C.F.R. Simeria

Iii-A, 26 AUGUST
— C.F.R. Caransebeș
— Gloria Arad
— Minerul Moldova Nouă 
.— Unirea Sînnicolaul Mare
— Constructorul Arad
— Dacia Orăștie
— Minerul Teliuc
— Electromotor Timișoara

^/-A, 9 SEPTEMBRIE
— C.F.R. simeria
— Unirea Tomnatic
— Electromotor Timișoara
— Minerul Teliuc
— Metalul Oțelul Roșu
— A. S. Bocșa
— Strungul Arad
— Furnirul Beta

V-A, 16 SEPTEMBRIE
z — C.F.R. Caransebeș

— Strungul Arad 
~ Metalul Oțelul Roșu 
- Progresul Timișoara

— Gloria Arad
— Minerul Ghelar
— Minerul Moldova Nouă
— Unirea Sînnicolaul Mare

VI A, 30 SEPTEMBRIE
— Constructorul Arad
— Minerul Teliuc
— Progresul Timișoara
— Minerul Ghelar
— C.F.R. Simeria
— Furnirul Deta
— Dacia Orăștie
— Unirea Tomnatic

ETAPA A VII-A, 7 OCTOMBRIE
— Electromotor Timișoara
— Unirea Sînnicolaul Mare
— A.S. Bocșa
— Unirea Tomnatic
— Minerul Moldova Nouă
— Strungul Arad
— Gloria Arad
— Metalul Oțelul Roșu

VIII-A, 14 OCTOMBRIE
— Minerul Teliuc
— Progresul Timișoara
— Constructorul Arad

Minerul Moldova Nouă 
Strungul Arad
Furnirul Deta
Unirea Tomnatic
Unirea Sînnicolaul Mare

ETAPA A

— C.F.R, Caransebeș
— A. S. Bocșa
— C.F.R. Simeria
— Minerul Ghelar
— Dacia Orăștie

IX-A, 21 OCTOMBRIE
C.F.R. Caransebeș
Minerul Teliuc
C.F.R. Simeria
A. S. Bocșa 
Electromotor Timișoara 
Gloria Arad
Metalul Oțelul Roșu
Minerul Ghelar

ETAPA A
Dacia Orăștie
Constructorul Arad
Progresul Timișoara 
Strungul Arad
A. S. Bocșa
C.F.R. Caransebeș
Unirea Sînnicolaul Mare
Unirea Tomnatic

ETAPA A
Unirea Sînnicolaul Mare 
Minerul Moldova Nouă 
Gloria Arad
Minerul Teliuc
Minerul Ghelar
Electromotor Timișoara
Furnirul Deta
Metalul Oțelul Roșu

> ETAPA A
A. S. Bocșa
Strungul Arad 
Electromotor Timișoara 
Minerul Moldova Nouă 
Dacia Orăștie
C.F.R. Simeria 
Constructorul Arad 
Furnirul Deta

ETAPA A
Minerul Ghelar
Unirea Tomnatic

.C.F.R. Caransebeș 
Dacia Orăștie
Strungul Arad
Minerul Teliuc
Unirea Sînnicolaul Mare
Progresul Timișoara

ETAPA A
Metalul Oțelul Roșu
Progresul Timișoara 
Gloria Arad
Minerul Ghelar
Minerul Moldova Nouă

Unirea Tomnatic 
Constructorul Arad 
Unirea Sînnicolaul Mare

ETAPA A
Furnirul Deta
C.F.R, Simeria
Minerul Teliuc
C.F.R. Caransebeș
A. S. Bocșa
Strungul Arad
Dacia Orăștie 
Electromotor Timișoara

— Unirea Tomnatic
— Furnirul Deta
— Dacia Orăștie
— Constructorul Arad
— Unirea Sînnicolaul Mare
— Minerul Moldova Nouă
— Strungul Arad
— Progresul Timișoara

-A, 28 OCTOMBRIE
— Electromotor Timișoara
— Metalul Oțelul Roșu
— Minerul Teliuc
— Furnirul Deta
— Minerul Moldova Nouă
— C.F.R. Simeria
— Minerul Ghelar
— Gloria Arad

Xî-A, 4 NOIEMBRIE
— Strungul Arad
— Unirea Tomnatic
— Dacia Orăștie
— C.F.R. Simeria
— C.F.R. Caransebeș
— Constructorul Arad
— A. S. Bocșa
— Progresul Timișoara

XII- A, 11 NOIEMBRIE
— Metalul Oțelul Roșu
— Gloria Arad
— Unirea Tomnatic
— Minerul Ghelar
— Minerul Teliuc
— Progresul Timișoara
— C.F.R. Caransebeș
— Unirea Sînnicolaul Mare

XIII- A, 18 NOIEMBRIE
— Furnirul Deta
— A. S. Bocșa
— Metalul Oțelul Roșu
— Constructorul Arad
— C.F.R. Simeria
— Electromotor Timișoara
— Minerul Moldova Nouă
— Gloria Arad

XIV-A, 25 NOIEMBRIE
— C.F.R, Simeria
— Dacia Orăștie
— A. S. Bocșa
— Strungul Arad
— Electromotor Timișoara
— Furnirul Deta
— Minerul Teliuc
— C.F.R. Caransebeș

XV-A, 2 DECEMBRIE
— Constructorul Arad
— Minerul Moldova Nouă
— Unirea Tomnatic
— Gloria Arad
— Unirea Sînnicolaul Mare
— Progresul Timișoara
— Minerul Ghelar
— Metalul Oțelul Roșu

PARTICIPANT! LA TURNEUL F.C. ARGEȘ

UNIVERSITATEA CRAIOVA ȘI AMBIȚIILE SALE

Reșițenii, în general, sînt îndră
gostiți de meleagurile natale și dru
meția — atît de aproape de inima 
lor — îi poartă mereu și mereu 
prin locuri știute din preajmă, dar 
unde ochiul îndrăgostit de matură 
descoperă alte și alte frumuseți.

Să fie acesta motivul pentru care 
divizionara reșițeană a optat in 
pregătirile acestei veri pentru ora
șul de reședință și cabana Văliug 
din apropiere ? Cert este că CS M. 
și-a reluat antrenamentele acasă, 
deplasîndu-se apoi pentru două sâp- 
tămîni la Văliug. ca după 22 iulie 
să se afle din nou la Reșița.

Stau pe bancă, lingă Reinhardt, 
pe marginea terenului. Meci Ce ve
rificare cu proaspeții divizionari B 
„Textila Vulturii" Lugoj. Ar. reno- 
rul reșițean — care a promovat e- 
chipa în prima divizie și a susți
nut-o în șovăielnicii pași cu care a 
parcurs un campionat agitat — na 
fumează, ca alții, țigară după țiga
ră. Smulge doar, cu un gest auto
mat, cîte un fir din iarba din jur 
și-l mestecă conștiincios, pînă la 
capăt. în virtutea aceluiași automa
tism. Nervii se consumă pe dinăun
tru si doar atunci cind supapa nu 
mai rezistă presiunii, dojana izbuc
nește : „Beldeanu, ce te-ai pironit

locului Unde dumnezeu rimii. 
Nestorovici ?... Dreapîa. dreapta, la 
-pitim" (Atodiresei — n.n.1. Es’.e 
drept că și la bine se mai exterio
rizează, din cind in cîr.d : -Jirase. 
Rednie. așa. la intercepție !“ Ș: că
tre mine : -Dacă tot, jneâlo.-ri ar 
duce • viață ordonată ea el și ar 
manei eu aceeași conștiinc ieri sate 
la antrenamente, n-am avea problt 
me_.

Deci sint probleme, acum înain
tea campionatului, la CSM -Sint 
mulțumit de acceptarea daritâtii 
programului de către tați jacătoru. 
dar nu și de căutarea riterva din
tre ei a unor -supape- ușuratice ia 
afara acestuia” — ne spâne Rein
hardt- -Degeaba cast o împărțire 
judicioasă a efortului ia teren pa
tra cei rece jaedieri de cimp — 
continuă dinsul — dacă aceștia isi 
irosesc altundeva forțele. De aceea 
n-am să iert pe nimeni și abaterile 
de la disciplină vor fi sanctianaie 
chiar mai aspra deeit Se așteaptă 
mul ți*.

Și. dincolo de acest aspen. pe 
antrenorul echipei reștțene u pre
ocupă. evident, jocul acae-1— coer- 
partimentul deficitar in turul edi
ției trecute. „recidivist”. după cum 
se pare acum, in preajma noului

S. BAslol

campionat. r. u_mc iotul af-at 1* 
dispoziție: Ilieț. Gemea. Constan
tin — Rednic. Georges ici. Kists. 
Kafka. Olegeann — Pușcaș. Bciăca- 
ns. Roșea — A.«diresei. MeK»m- 
viei. Neagc. SriiagbL Fiona. Ca- 
ptjet u. antrenorul Retnhardt a cău
tat cu fetxm. tate in cele * partide 
de verificare de pisă acum (adia
cent al celor 3* de astrennaaeEte 
efectuate In pregătire) _f*» m.i'a 
ntiZ-că* a efioc-tățit Cu -ăesvn 
deschlde-te ri nu merse. csur dacă 
a: ia față o fastă 4rrscesari C. 
lira expeneuță. c !R mA 1
jeaai. Abia in cea de a tresa repri
ză t*-a jocai 3X3S. minatei. rewțe- 
nii au rotunji scorul pe măsura di
ferente-. presuptae intre echipe. In 
meciul d» dnsnmca trecută cu fe
roviarii ti'ntpne M <ș—p> se pare 
că -porția" a armat o reală cxxnszs- 
jecță și ariile de spectatori prezent) 
pe staiîoQul dm Valea Domanului 
au plecat optimat:

Dar cam bine «cmea pensn-vice- 
pceșcf.cteie CJEF.S. Caraș-Seve- 
rin. llie Pătraieă. om de smwc: 
.mai biae să fino seepsâri la incepu-

Axi, la Tuleea
DELTA — E.C. COXSTANTA

r. C. Ctnncire susține azi
I *a meri de verificare Tulcea
| in exer-par. a disăzionarei B. Delta.
1 exs*iăn;enii vor întiini
1 ia B-c'. • ec-ăpa Progresul.

Pe afișul turneului organizat de 
F. C. Argeș pentru a-și sărbători cei 
20 de ani de existență, figurează uri 
nume care a circulat foarte des și 
a fost obiectul multor comentarii in 
sezonul de primăvară : Universita
tea Craiova. Intrată în luptă directă 
pentru titlul ele campioana a țării , 
formația craioveană și-a văzut spul
berat visul la potou și a trebuit să 
se mulțumească cu un alt titlu, neo
ficial, acela de vicercampioană. lă- 
sind însă să se întrevadă ambiții șt 
forțe suficiente pentru a-și realiza 
țelul în viitorul campionat, al ze
celea la care participă consecutiv.

Echipa din Bănie este mult prea 
cunoscută pentru a încerca s-o mai 
prezentăm. De aceea credem că este 
mai interesant să reamintim cîteva 
date din viața acestei echipe care 
și-a început cariera divizionară in 
anul 1955. Atunci activa în Divizia 
B. dar a retrogradat la „C“, unde a 
ocupat locul 3 în 1956 și locul 1 în 
1957 58. revenind astfel în Divizia
B. Aici Știința (prima sa titulatură, 
după care a purtat-o pe cea de
C. S. Craiova, apoi a revenit la nu
ni -if de Știința pentru ca în 1966 
să-l adopte pe cel actual) a trebuit 
să facă un stagiu de... șase campi
onate pină s-a văzut în Divizia A. 
E veni mentul s-a produs după cam
pionatul din 1963.64 și el este legat 
de numele regretatului antrenor La-

che Oțeleanu, un fost internațional. 
De atunci, Universitatea n-a- mai 
părăsit prima scenă ; comportarea 
sa a suferit oscilații (locurile 11, 3, 
3, 11, 7 din 1964/65 pînă în 1968/69), 
dar în ultimii ani a urmat o calo 
ascendentă, ajungînd șă concureze 
la primul loc și întărind, față de

și în singura ediție a „Cupei 
U.E.F.A." la care a luat parte 
(1970/71,,2—1 și 0—3 cu Dozsa Pecs). 
In al doilea rînd să-.și pună la punct 
echipa cu care va. ataca noul cam
pionat și acest lucru îl va înlesni 
prezenta unor parteneri de valoare 
certă. In al treilea rînd, dorința lui...

— p- «L —

CONSTRUCTORUL GALATi

DE PREGĂTIRE LA
Fmaiisia -Cupe-, Rocnân.et *. echi

pa de Divizia B Construct irul Ga
lați. a efectuat un stadiu de pre
gătire ia ntinste Sub cotxlueerea an
trenorului V. 1 nbea hxbaliș'._i gă- 
lățeni s-au pregătit intens la Piatra 
heami. in vederea noului sezm ' 
compeșițKmal- Ooococmtent. ei au j 
susținut si citeva jocuri pentru o- ■ 
mecemzarea formației. înainte* re- j 
întoarcem la Gala* . simbătă ți du
minică. au participat ia -Cupa Ccato- 
Ual”. cosoipet-ne organ zată de clu
bul Ceblăcl Piatra Neamț, impreu- ‘

Sl-A ÎNCHEIAT STAGIUL

PIATRA NEAMȚ
r_i format.ile Jiul. Politehnica
Lisi. Miinia Baeăa ți echipa loca
lă O ounâ impresie au lăsat Cerne- 
ta, Veeki*. Mania și Olteana.

TESTELE AIBIHIIOR BL'CURESTENI

I* zz-tje de 2 ți 3 august arbitrii 
b-i: jrejtea: ilotui B ți o vor
trece testele fizice pe stadionul 
fte-pu- l.c.i, cu începere de la orele

Reuniunea Comitetului 
medica! F.LN.A.

CONCURSUL „PRIETENIA--RAMPĂ DE LANSARE 
IN ARENA ATLETICĂ INTERNAȚIONALĂ

Oblemenco ia startul 
în tentativa pentru 
al 5-lea titlu de gol- 
geter. Reglarea tiru
lui i-o prilejuiesc 
meciurile din tur
neul .F. C. Argeș

XX-

bucureștence. concurența provinciei 
la titlul republican.

Ca ți pentru celelalte echipe par
ticipante, acest turneu reprezintă 
principala verificare serioasă a cra- 
iovenilor înainte de începerea cam
pionatului. Aceasta înseamnă abor
darea partidelor din cadrul turneu
lui cu echipa pregătită în perioada 
precompetițională pentru a începe 
noul sezon divizionar A.

Ambiții ? Multe. în primul rînd 
să-ți îmbogățească palmaresul in
ternațional cu rezultate mai buna 
decit la cele două participări la 
„Cupa Balcanică" (1968 69 ?i 1969/70)

Oblemenco, singurul jucător care a 
reușit, după 1945, să fie de patru 
ori golgeter al Diviziei A, egalînd 
astfel isprava renumitului său îna
intaș Dobay de la Ripensia. Oble
menco vrea să cucerească și al cin
cilea titlu și turneul îi va oferi o 
bună ocazie de a-și regla și valori
fica tirul...

P. GAȚU

NOU! ÎN CURÎND

în vederea campionatelor mon
diale de natație (Belgrad, 31 au
gust — 9 septembrie 1973) s-a ți
nut reuniunea comitetelor tehnice 
F.I.N.A., dintre care cea medicală 
s-a desfășurat recent la Barcelona.

Pe baza împuternicirilor acorda
te de biroul F.I.N.A., comitetul 
medical a dezbătut și aprobat o 
serie de acțiuni și documente o- 
ficiale de o mare însemnătate 
pentru natație. Astfel, a fost apro
bat regulamentul privind normele 
medico-sanitare ale bazelor de na
tație, norme obligatorii ce vor 
intra în vigoare încă anul acesta, 
pentru piscinele în care se desfă
șoară competiții oficiale. A fost 
aprobat regulamentul de control 
antidoping pentru campionatele 
mondiale (lista de substanțe, me
todologie de control și investiga
ție măsurile ce se vor lua în ca
zuri pozitive etc.). în cadrul a- 
cestei acțiuni, reprezentantul ro
mân din comitet va răspunde de 
controlul antidpping la polo.

’ Tn al treilea rind ,a fost fixată 
cea de a IlI-a Conferință medi
cală F.I.N.A. (prima a avut loc în 
1989 la Londra ; a doua în 1971 
la Dublin) : între 9 .și 13 octombrie

1974 la Barcelona, precum îi te
matica : bazele psiho-pedagogîce 
ale antrenamentului de înot la 
copii și adolescenți ; aspecte meto
dologice în antrenamentul de înot 
(probleme fiziologice și tehnice) ; 
instalații igienico-sanitare pentru 
bazinele de înot: boli și accidente 
specifice în natație (profilaxie, 
tratament) și o ultimă temă : 
varia.

Următoarea reuniune a comitetu
lui este fixată de biroul F.I.N.A. 
pentru 27 august la Belgrad, îna
intea C. M. în. aceeași zi cu 
toate comitetele tehnice (înot, polo, 
sărituri, înot sincron), urmînd 
ca biroul F.I.N.A., în ședința 
din 29 august, să ratifice decizi
ile organismelor tehnice.

Federația spaniolă de natație, 
ca organizatoare a acestei reuni
uni, a dat participanților posibi
litatea vizitării centrului medico- 
sportiv din Barcelona (prilej rod
nic pentru unele schimburi pro
fesionale de idei), precum și a 
altor obiective social-culturale.

dr. IOAN DRĂGAN 
membru în Comitetul medical 

F.I.N.A,

Trac.; ui concurs -Prietenia'

dunumcâ ia Ooesa.
CofTipetiția se acreseazâ aixețiior 

juniori, dm unele țăn socialiste, 
care nu sint in ultimul an al aces
tei categorii de virstă. Cele șase e- 
diții care au ut loc pînă acum — 
una din cele mai reușite a fost găz
duită, in 1970, de țara noastră. Ia 
Cimpulung Muscel — au consemnat 
an de an creșterea importanței ma
nifestată față de tinăra generație 
de atleți.

Astfel, în cadrul acestor con
cursuri „Prietenia” au făcut primii 
pași spre afirmarea în arena atle
tică internațională o serie întreagă 
de tineri sportivi care au cunoscut 
ulterior, la vîrsta senioratului, cele 
mai mari onoruri sportive, deve
nind recordmani mondiali sau con
tinentali, campioni olimpici, dețină
tori ai unor performanțe de cel mai 
înalt nivel. Citeva exemple de per
formeri descoperiți cu ocazia dife
ritelor ediții ale „Concursului Prie
tenia" sînt, credem, deosebit de sem
nificative. Monika Zehrt (R. D. Ger
mană), recordmană a lumii și cam
pioană olimpică la Miinchen în pro
ba de 400 m, a cîștigat această pro
bă la ediția din 1969 de Ia Sofia, 
după ce cu un an înainte, la Berlin, 
se clasase pe locul 5 (!) în cursa 
cîștigată de . reprezentanta țării

no&stre Mariana Filip. Fostul re
cordman al lumii la triplusait. cu
banezul Petro Peres-Duenas 
<17.40 m în 1971) a apărut în arena 
internațională in 1970. stabiiînd, in 
concursul de la Cimpulung. un re
cord mondial de juniori (16,20 m). 
Mai amintim, dintre zecile de spe
ranțe olimpice care au confirmat 
ulterior, pe sprinterul sovietic A- 
lexandr Korneliuk. corecordman eu
ropean la 100 m (10,0) și pe cel din 
R. D. Germană Jorg Pfeiffer, cre
ditat cu aceeași performanță, pe 
fosta recordmană mondială Ia pen
tatlon Burglin de Pollak (R. D. Ger
mană), pe compatrioatele sale He- 
llen Strophal (11,0 la 100 m) și Ro
semarie Witschas (1.91, m la înăl
țime), oprindu-ne aici, fără preten
ția de a fi citat toate numele re
prezentative.

Și cîțiva juniori români s-au fă
cut cunoscuți cu ocazia concursu
rilor „Prietenia" : Mariana Filip — 
Suman, pe care am mai amintit-o, 
Roxanâ Vulescu, Eva Zorgo, Marta 
Satmari, Gheorghe Megelea etc.

Fără îndoială că și întrecerile de 
la Odesa vor reprezenta o treaptă 
de lansare pentru mulți dintre a- 
tleții juniori care vor concura aici, 
și nu ne-ar mira ca peste trei ani 
speranțele de azi să fie protagoniști 
la Montreal.

VI. MOHARU

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ A VACANTEI 
LA PRONOEXPRES

MARI AVANTAJE PENTRU PARTICIPANT! I

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 29 IULIE 1973 :
Categoria I : (12 rezultate) = 2,30 variante a 15.020 lei.
Categoria a Il-a (11 rezultate) = 36.60 variante a 1.133 lei.
Categoria a III-a (10 rezultate) = 379,45 variante a 164 lei.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

• Editorialul F. C. Argeș 
XX ;

• Reportaje de pregătiri de 
la divizionarele A Dinamo, 
jiul, C.F.R. Cluj, U.T.A., ți Po
litehnica lași ;

• Confesiuni ale scriitorului 
Teodor Mazilu făcute la „In
terviul săptămînii" ;

• Analiza comportării echi
pelor Rapid, C.S.M. Reșița, j
Sportul studențesc ți „U" Cluj ;
în trecuta ediție a campiona- *
tului ;

• Plusuri ți minusuri in com
petiția cadeților;

• Stal Mielec campioana 
surpriză a Poloniei j
• Argentina cu ginduț |a 

„Mundial 1978" J
.1

G Pele șl favoritele Iul Ia * 
„Miinchen .’74" g

• Șesternev — fotbalistul 
de elită a spus adio gazonului;

• Rubricile noastre perma
nente : Dialog cu cititorii, sub
linieri, Magazin extern, Din fot
balul internațional, „Cupa de 
xară" europeană intercluburi, 
Carnet extern,

(..’h i!1' j 'rirl;.
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VĂ PREZENTĂM
TENISMENÎI

SOVIETICI

Aleksandr METREVELI
Cel mai bun produs al tenisului 

sovietic. Are 28 ani. Născut la 
Tbilisi. A terminat facultatea de 
ziaristică a Universității gruzine.

A debutat în echipă pe cînd era 
încă junior, în 1953. De atunci a 
susținut 75 meciuri în Cupa Davis : 
scor 57—18. Anul trecut, la Tbilisi : 
pierde la Năstase, precum și du
blul : ciștigă la Tiriac (2—6. 6—4. 
1—6. 6—4. 6—3). în ultimele două
meciuri (3—2 Ungaria. 3—2 Franța) 
și-a cîștigat simplurile și a pierdut 
dublurile. * cu lAhaciov.

Principale performanțe : 1967 —
campion al Asiei (la Calcutta). 
1968 și 1970 — finală la mixt Wim
bledon. cu Morozova. 1971 - 
tigă Circuitul australian. 1972 
vingător. la Sydney. Hobart, 
laide. Pearth. Alexandria. 197 
finală la Wimbledon (pierde 
Kodes ; elimină pe Mayer. Connors, 
Cooper, Giltinan).

în sezonul de 
turneele W.C.T.. 
locul 11—12 în 
— printre alții

TURNEUL UE TENISPENTATLONISTUL FLORIN GHEORGHIU0 NOUA REMIZA PENIRU
DE LA LOUISVILLEDUMITRU SPlRLEA fost consemnată remiza în par-

Teimureaz KAKULIA

W|
35 ani. Conorășan cu Metreveli, 

care i-a fost model de urmat în 
viață și în sport. Amîndoi, la Di- 
namo Tbilisi. Absolvent al Institu
tului de mine din localitate.

A debutat in echipă anul trecut, 
invingînd pe Gasiorek la Varșo
via, în semifinala de zonă (U.R.S.S. 
—Polonia 4—1). La Tbilisi, în fi
nală. învinge pe Țiriac cu 6—4. 
7—5. 6—1 ; pierde la Năstase 2—6.
2—6, 3—6. Anul acesta învinge pe
Taroezy ta Budapesta (pierde la 
Baranyț și pe Proisy la Moscova 
(pierde la Jauffret)'. Nr. 2.

(Urmare din pag. 1)

Si provocat la un meci cu 40—0 
înainte, a zîmibit tenismenilor so
vietici aflați în tribună, a expediat 
o minge rapidă spre nepoțelul său 
Mihnea, care i-a răspuns printr-un 
voleu uimitor pentru vîrsta de șase 
ani și jumătate, și, lucrul cel mai 
important, i-a conectat pe toți cei
lalți trei parteneri — Ovici, Sântei 
și Viorel Marcu ; — la o tensiune

Aflăm că la Southampton (Long 
Island — S.U.A.) a încetat din viață, 
la vîrsta de 66 de ani, Dwight Davis 
jr„ fiul donatorului trofeului care a 
inițiat competiția cunoscută 
numele de „Cupa Davis", 
fervent al baseballului, al 
european și firește al 
Dwight Davis jr. 
la finala „Cupei 
rești.

astăzi sub 
Susținător 
fotbalului 
tenisului,firește

a asistat anul trecut 
Davis" de la Bucu-

în cursul dimi- 
este, sau poate fi.

greu 
neții, 
doar 
tor al oboselii, care reușește să uite 
aterizările dure, decolările repe
tate, tumultul marilor orașe, tena
citatea proverbială a suporterilor 
și toate celelalte vicisitudini ale 
vieții sale de globe-trotter, pentru

previzibilă
și care 
la îndemîna acestui învingă-

'K ...

iarnă a jucat în 
clasîndu-se pe 

grupa B. după 
— Taylor, Fairlie,

PE LOCUL 4 LA BUDAPESTA
Kodes. Goraian ciștigat 13
meciuri : a pierdut 11.

Tn ultimele sale trei intilniri cu 
Năstase a fost invlns : 4—6. 2—«. 5—7 
la București *65 ■ 4—6. 0—6. 4—s. la 
Tbilisi '72: 8—6, 7—9, 5—7 la Queens 
Club ’73. BUDAPESTA. 31 (Agerpres). — 

In concursul internațional de pen
tatlon modern de la Budapesta, du
pă 3 probe, la individual conduce 
maghiarul Kelemen (Dozsa) — 3 169 
puncte, urmat de Borlai (Csepel Bu
dapesta) — 3 074 puncte; Oniscenko 
(Dinamo Moscova) 2 992 puncte, Du
mitru Spîrlea (Olimpia București) 
2 988 puncte, Balla (Bh Budapesta) 
2 987 puncte, Kaiser (Bh Budapesta) 
— 2 982 puncte, Horvath (Dozsa) — 
2 975 puncte etc. Pe echipe, primul 
loc este ocupat de Dozsa Budapesta, 
cu 9116 puncte. Olimpia București 
se află pe locul 6 (din 15 formații 
participante), cu 8117 puncte.

RIO DE JANEIRO. 31 (Agerpres). 
— Runda a 6-a a turneului inter
zonal de șah de la Petropolis a 
fost ceva mai animată decît runde
le anterioare, înregistrîndu-se pen
tru prima oară un număr egal de 
partide decise cu acela al remizelor. 
Un punct important și-a înscris în 
tabelul concursului liderul clasa
mentului Liubomir Liubojevici, care 
l-a învins,. la mutarea a 
marele maestru cehoslovac 
Hort. Spectatorii prezenți 
clubului Petropolitano au 
de asemenea, victoria compatriotu
lui lor, tînărul mare maestru Cosi a 
Mecking, învingător în partida cu 
marele maestru american Samuel 
Reshevsky. Marele maestru maghiar 
Lajos Portisch a cîștigat la elveția
nul Hug, iar S. Kagan (Israel) l-a 
învins pe Tan (Singapore).

43-a, pe
Vlastimil 
în sala 

aplaudat,

A
tidele : Gheorghiu (România) — Sa
von (U.R.S.S.) ; Ivkov (Iugoslavia) 
— Panno (Argentina) ; Smîslov 
(U.R.S.S.) — Polugaevski (U.R.S.S.) 
Byasas (Canada) — Keres (U.R.S.S.). 
în clasament conduce Liubojevici cu 
4,5 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Polugaevski — 4 puncte, 
Portisch și Mecking — 3,5 puncte 
și o partidă întreruptă. Florin 
Gheorghiu ocupă locul
puncte.

NEW YORK, 31 (Agerpres). — La 
Louisville (Kentucky) a început un 
turneu internațional de tenis, la 
care participă 64 de jucători. Iată 
primele rezultate : Orantes .. (Spa
nia) — T. Mpore (Australia) 6—3, 
6—1 ; Țiriac (România) —.Feldstadt 
(Chile) 6—1, 6—3 ; Pilici (Iugoslavia) 
— Ward (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; Rie- 
ssen (S.U.A.) — Ryan (Australia) 
6—1, 6—2 : Froehling (S.U.A.) 
Ramirez (Mexic) 6—3, 6—0.

rrCupa Mării Negre" la baschet feminin

ROMÂNIA DIN NOU VICTORIOASA
58-48 CU

telefon), 
produsă

PE „CENTRAL"
racheta așa cum nu- 
campion poate să o

că își iubește
mai un mare 
facă.

„Repriza" de ieri a lui Năstase, 
fermecătoare prin irezistibilul ei,

a fost o dezlănțuire de energie din 
partea unui sportiv care își conti
nuă zborul orbital pe cea mai obiș
nuită dintre rachetele secolului 
nostru.

MICROINTERVIU CU
Probabil, știți că am 
avut, pînă acum, doi 
Năstase în tenis. 
Constantin Năstase 
(7 meciuri în Cupa 
Davis, 1959—62) și 
— bineînțeles — /lie 
Năstase (S5 meciuri ; 
scor general 67—18).

Foarte probabil,

• ••

nu știați, pină la 
lectura rîndurilor de 
față, că vom avea, 
foarte curînd, un al 
treilea Năstase...

lată-l, 
ieri la 
stind in 
taică-său. 
acestui viitor Davis-

NASTASE III

fotografiat 
Progresul, 

tribună cu 
Pe fișa

cupman român stă 
scris, deocamndată : 
nume
prenume — Mihnea ; 
fiul lui
și nepot al 
lui" Ilie;
jumătate; cuminte la 
antrenament; obraz
nic în meciuri; ser
viciu. „de sus", cu
tremurător etc.

L-am întrebat pe 
Mihnea (foarte atent 
la dialogul de drive- 
uri intre Metreveli 
și Kakulia, pe cen
tral : „Ce zici, a: 
să-l bați pe Ilie ?...

Răspuns prompt:
— Ba bine că nu ! 
E drept, pină a- 

tunci mai sînt vreo 
cîțiva ani. Dar Mih
nea. sintem convinși, 
nu-și va pierde tim
pul in van.

Succes.

Năstase;

Constantin
„mare-

6 ani și

CONSTANȚA, 31 (prin 
Aceeași impresie bună, 
luni, în meciul cu echipa Româ
niei au lăsat-o și marți seara bas
chetbalistele canadiene care au în- 
tîlnit în cadrul etapei a doua a 
competiției „Cupa Mării Negre", re
prezentativa Cehoslovaciei. Este 
drept, formația cehoslovacă a con
dus permanent și a ciștigat cu 
scorul de 54—40 (33—23), dar a- 
ceasta nu scade din meritele se
lecționatei Canadei care Ia prima 
ei evoluție în Europa a avut o 
comportare excelentă. Este clar că 
în Canada baschetul feminin este 
tratat cu seriozitate, fapt normal 
deoarece echipa națională are un 
loc asigurat (în calitate de gazdă) 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real. Au 
(România) 
lonia).

După o 
reprezentativa României a obținut 
o nouă victorie, de data aceasta în 
fața redutabilei formații a Polo
niei : 58—48 (26—28). Succesul a
fost realizat in repriza a doua, 
baschetbalistele noastre s-au 
marcat printr-o apărare în 
deosebit de agresivă (care a 
litat intercepții si contraatacuri) și

arbitrat I. Petruțiu 
și I. Chrzaranovsky (Po-

partidă aprig disputată,

cind 
re

zon ă 
faci-

Rd. V.

Năstase

O NOUĂ PREMIERĂ IN CAPITALĂ

Balcaniada juniorilor la înot, polo și sărituri
' După Atena (1971) și Izmir (1972), 
capitala țării noastre găzduiește, în- 
cepînd de mîine, cea de a IlI-a edi
ție a Balcaniadei de natație a junio
rilor. Timp de patru zzile, iubitorii 
acestui sport vor putea urmări o 
competiție cu un program dens, al
cătuit din întreceri de înot, polo și 
sărituri, la care participă sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România.

Fiind vorba de o premieră pentru 
bucureșteni, cîteva precizări se im
pun de la bun început. Concursul de 
înot se va desfășura de-a lungul a 
trei reuniuni (vineri, sîmbătă și du
minică), care încep zilnic, la ora 18, 
la bazinul Dinamo. Fiecare tară are 
dreptul de a înscrie cite un concu-

rent de probă, iar punctajul este : 6 
p — locul I, 4 p — locul II, 
locul III ș.a.m.d. Limitele de 
16 ani pentru băieți și 15 ani 
fete. La sfîrșitul competiției 
alcătui clasamente separate 
probele masculine, feminine : 
general.

Turneul de polo (jucători 
în 1953 și mai tineri) se va desfășura, 
după regulile F.I.N.A., cu cite o echi
pă de fiecare țară. F.R.N. dorește să 
înscrie două formații românești, dar 
o hotărîre definitivă va fi luată abia 
astăzi, la ședința tehnică. Primele 
partide sînt programate joi dimineața, 
tot la bazinul Dinamo.

întrecerile de sărituri se vor des
fășura anul acesta pentru prima oară

3 p — 
vîrstă : 

. pentru 
se vor 
pentru 

și unul

născuți

In cadrul Balcaniadei juniorilor. Li
mitele de ' îrstă — aceleași ca la 
înot. Tinerii săritori vor concura la 
trambulină (3 m) si platforma (10 ml 
sîmbătă și duminică, la ștrandul 
Tineretului.

Primii oaspeți, înotătorii iugoslavi, 
se află de luni dupâ-amiazâ in Ca
pitală. Iert au sosit și sportivii din 
Grecia și Turcia, iar lotul bulgar este 
așteptat astăzi dimineață.

De cine vom fi reprezer.tați In ac
tuala ediție ? PInâ la această oră se 
cunoaște doar lotul poloistilor: Spinu. 
Rădescu, Găman — portari, Cocor a. 
Teodorescu. Răducanu, Gheorghe. Mi- 
rea. Weiss, Scherwan. Racz, Feher si 
Preda. Azi vor fi alcătuite loturile la 
Înot și sărituri.

7

(Ceho-

D. STĂNCULESCU

C. M. DE ȘAH

de azi : ora 1 
Polonia, România

Fin- 
C.M.
cmc

printr-un ritm foarte rapid al ac
țiunilor ofensive. Pentru echipa 
României au înscris : Gugiu 11,
Savu 11, Tita 10, Szabo 8, Goian 

6, Szabados 4. Deme- 
arbitrat bine M. Zain- 
și I. Rysavy

7, Suliman 
trescu 1. Au 
belii (Italia) 
slovacia).

Programul 
Canada — 
Cehoslovacia.

PENTRU JUNIORI
LONDRA, 31 (Agerpres). — După 
runde, în turneul final al Cam

pionatului mondial de șah pentru
juniori conduce iugoslavul Maria- 
novici, cu 6 puncte, urmat de Stean 
(Anglia) — 5 puncte, Beliavski
(U.R.S.S.) — 4,5 puncte. Partidele 
din runda a 7-a s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Miles (An
glia) — Marianovici (Iugoslavia) 
0—1 ; Beliavski (U.R.S.S.) — Biri- 
escu (România) 1—0 : Christiansen 
(S.U.A.) — Momeni (Iran) remiză ;

Mii de spectatori au urmărit la 
Helsinki „Marele Premiu al 
landei", penultima probă a 
de motociclism. La clasa 350 
victoria a revenit italianului- Gia
como Agostini (in foto precedat de 
eglezul ' Phil Read, care in cele 
din urmă a ocupat locul secund), 
care, pe cei 120 km, a realizat 
timpul de 48 : 45.1 (medie orară 
148,400 km), tn clasamentul clasei 
conduce Agostini — 84 p. Motoci- 
clistul italian a ciștigat și proba 

de 500 cmc.

Pe stadionul olimpic din Helsinki s-a 
desfășurat un mare concurs internatio
nal de atletism, performerul competiției 
a fost cunoscutul atlet 
Siitonen. învingător în 
care a suliței, cu 93,M 
recordul mondial al 
Volfermann). In cursa 
zeelandezul Rod Nixon

INCEPIND DE VINERI, LA WALCZ [POLONIA]

JUNIORII ROMANI-LA STARTUL CAMPIONATELOR
EUROPENE DE CAIAC CANOE

La mai puțin de o săptămînă du
pă încheierea Campionatelor mon
diale de caiac-canoe. sportul pade- 
lei și pagaei revine din nou în cen
tru; ater.uei. programînd în orașul 
polonez Walcz. între 3 și 5 august, 
întrecerile celor mai buni caiaciști 
și canoisti juniori din Europa.

Firește că și pentru reprezentanții 
țării noastre această competiție este 
deosebit de importantă, cu atît mai 
mult cu cit. alături de locul întîi 
pe națiuni cucerit la ediția trecută 
... eur’-e.-.e'. v ’ 'Snagov. 13—14 au
gust 1971). tinerii sportivi români 
au de apărat strălucitele tradiții 
a'.e tării, confirmate încă o dată de 
Ivan Patzaichin și ceilalți, la Tam
pere.

înainte de a oferi cititorilor cîte
va amănunte legate de această edi
ție a Campionatelor europene de 
juniori, să trecem, însă, în revistă 
rezultatele înregistrate de tinerii 
caiaciști și canoiști români în urmă 
c-j doi ani, la Snagov. Atunci, 
România cucerea medaliile de aur 
în trei finale (C 2—500 m. K 4—500 
m. fete și C 1—500 m). Autorii a- 
cestor victorii erau, în ordine. Pe- 
trică Marcov—Ivan Lisov, Maria I- 
vanov—Nastasia Nicolae—Maria
Cosma—Fedosia Nichiforov și, res
pectiv. Vasile Serghei. Ei nu figu
rează acum în lotul țării noastre, 
depășind vîrsta junioratului, dar 
merită să subliniem faptul că din
tre campionii de atunci Vasile Ser-

ghei și Maria Cosma au obținut la 
recentele campionate ale lumii de la 
Tampere medalii de argint și bronz.

Lotul care va participa la C.E. de 
la Walcz cuprinde 26 de sportivi. 
Aceștia sînt : Radu Șofran. Ionel 
Sold, Gavrilă Pamacai, Radian Fi- 
lipov, Sorin Matache, Stela Moldo- 
veanu, Arina Roh, Agafia Orlov, A- 
neta Ignatencu. Paula Simîon. Gheor
ghe Lungu, Ștefan Parniac, Sîmîn 
Isai. Gheorghe Simiocenco. Silvan 
Ivan, Petre Capusta, Ivan Gavrilov, 
Florin Nițescu. Nicolae Roșea, Eu
genia Perijoc, Dumitra Chirilov, A- 
lexandru Ungureanu. Tudor Anto
nov. Ivan Haralambie și Paul Fi- 
nanțu.

Sub conducerea antrenorului eme
rit prof. Igor Lipalit și a profeso
rilor Ștefan Vișevan și Dumitru Ra
du. juniorii noștri au efectuat o 
pregătire intensă la Snagov. mai 
multe echipaje atingînd o formă ca-

re ne dă speranțe pentru realizarea 
unui bilanț cel puțin la fel de bun 
ca și la ediția trecută a „europene
lor".

Trebuie să amintim, însă, că la 
întrecerile de la Walcz și-au anun
țat participarea aproape 300 de ti
neri caiaciști și canoiști din peste 
20 de țări ale bătrînului continent, 
așa îneît sarcina reprezentanților 
țării noastre este deosebit de difi
cilă. Printre cei mal puternici ad
versari ai sportivilor români se nu
mără juniorii din U.R.S.S., Ungaria, 
R.D. Germană și Bulgaria.

Programul campionatelor cuprin
de nouă probe si anume : K 1—500 
m, K 2—500 m. K 4—500 m, CI—. 
500 m. C 2—500 m. și C 6 + 1—500 
m la băieți, K 1—500 m, K 2—500 
m și K 4—500 m la fete.

Lotul țării noastre a părăsit Ca
pitala în cursul după amiezii de 
ieri.

finlandez Hannu. 
proba de arun- 
m (la 18 cm de 
vest.-germ anului 

de , 1 34o m, n«o- 
_____  . ___ ___ — 3:37 5 — i-a 

întrecut pe- favoriții probei : kenyapul 
Bon Jipcho — 3:37,8. și americanul Dnve 
Wottle — 3:38.0. Cu un rezultat-surprin
zător s-a Încheiat și proba de 5 000 m. 
în care victoria a revenit lui Dick 
Quax (Noua Zeelandâ). în 13:27,2. Dur 
blul campion olimpic Lasse Viren (Fin
landa) a ocupat locul doi. în 13:28.8, iar 
englezul Dave Bedford, s-a clasat pe lo
cul 5. cu 13:39.8. Recordmanul mondial 
la proba de săritura în înălțime, ameri
canul Dwight Stones, a terminat învin
gător cu un rezultat modest : 2,15 m, 
iar compatriotul său. Al Feuerbach a 
cîștigat 
CU 20.50 
vins în 
trat în
■
Echipa 
tru „Cupa Backer- ........... ....
desfășurată în localitatea Le Touquet. 
în finală, echipa italiei a învins cu. 3—2 
echipa de tineret a R.F. Germania. r»e 
locul trei s-a clasat echipa Suediei. în
vingătoare cu 5—0 în jocul ,cu Spania.

proba de aruncare a greutății 
m. Finlandezul Kukkoalio. a în- 
proba de 430 m plat, eroinome- 
45.7.

Italiei a cîștigat competiția, pen- 
•“ ia tenis (tineret),

Turneul feminin de tenis de la Cleve
land a fost cîștigat de tînăra jucătoare 
americană Chris Evert, care a învins-o 
în finală cu 
(SUA).

6—0, 6—0 pe Linda Tuero

italiană Angri
Campionatului

In localitatea 
șurat finala 
masculin de baschet rezervat 
de juniori. Echipa URSS a 
scorul de 67—58 selecționata __
intrîndîn posesia trofeului. Pentru locul 

. trei, echipa Iugoslaviei a dispus cu sco
rul de 77—74 de selecționata Italiei.

s-a desfă- 
eurooeân 

formațiile.” 
învins cu 

Spaniei,

Turneul de hochei pe sheață de la Cor
tina d’Ampezzo -s-a încheiat cu victerta 
reprezentativei Poloniei. In, finală, des
fășurată pe Stadionul olimpic din loca
litate. hochejstiî polonezi au învins du 
scorul de 6—2 (1—0. 2—2. 3—0) torrhația 
italiană ..Cortina Doria-’. Pe locul trei 
s-a clasat echipa maghiară H.C. Buda
pesta.

MONDIALELE DE CAIAC CANOE
(Urmare din pag. 1)

FINAL SPECTACULOS IN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
Ultima reuni upe finală a „națio

nalelor"'. de înot.. Ă fost din nou o 
zi a delfinilor. Mai întii a primit a- 
plauze Ion Miclăuș. Dinamovistul — 
ne-a convins din' ziua inaugurală — 
în mare vervă,' nu a mai ratat tenta
tiva sa asupra' recordului' național 
Ha 100 m, $i, deși 'pe a doua lungime 
a luat două guri de apă (!), a sosit 
după 60,4 sec, timp superior cu două 
zecimi cifrei din tabelă. Apoi. Anca 
Groza ne-a probat, o dată în

sosit

(iroza ne-a probat, o dată în plus, 
marile sale posibilități. Aflată, la cel 
de al 5-lea start în această ediție, 
eleva Cristinei Balaban-Șoptereanu 
nu s-a mulțumit cu un nou succes, 
ușor de scontat de altfel, și a îno
tat viguros pentru a obține un re
zultat bun. cronometrele au indi
cat pentru campioana cursei de 100 
tn delfin 67,8. performantă de bună 
valoare europeană, aflată la numai 
3 zecimi de secundă de propriul 
record național.

SLAVIC DIN NOU MAI BUN 
CA ALMER PE 400 m

\ ' •
Mult. așteptată de spectatori, dispu

ta dintre Eugen Aimer (recordmanul 
probei) și Marian Slavic (deținătorul 
titlului) pe distanta de 400 m liber 
a constituit clou-ul zilei. Cei doi 
crauliști au pornit destul de încet 
în întrecere, tendințele lor de a 
face cursă tactică fiind evidente. La 
100 m, ca și la jumătatea’ distantei. 
Slavic a întors cu un ușor avantaj 
in fața adversarului său. Pe cea de a 
treia „sută“. Aimer a mărit, ritmul 
fncercînd să se desprindă. Era sin-

gura șansă a recordmanului de a 
învinge, cunoscute fiind calitățile de 
mai bun sprinter ale lui , Slavic. 
Aimer nu a reușit decît să obțină un 
avantaj minim, pe care adversarul 
său l-a recuperat cu ușurință pînă 
la 350 m. îndreptîndu-se apoi nestin
gherit spre victorie. Pentru Slavic a 
fost cel de al 
ceasta ediție, dar 
n-a entuziasmat 
altfel și cifrele

treilea titlu Ia a- 
rezultatul său (4:20.1) 
pe nimeni. Ca de 
realizate de primele

tinerelor 
soecială 

(12 ani)

pus cu ușurință în fata mai 
sale adversare. O remarcă 
pentru Valeria Vlăsceanu 
clasată a doua cu 1:16.6.

Mircea Hohoiu a dovedit tul 
că victoria sa din prima zi (200 
însoțită de un record național, 
a fost întimplătoare. 
amiază ____ _ " ..
ziasmat întreaga asistență, la capătul 
celor două lungimi cronometrel*' 
mareînd 62,9, timp aflat la numai

iror 
m). 
nu 

Si ieri dipâ- 
cursa sa elegantă a en tu

• Ion Miclauș nu a mai ratal tentativa la 100 m delfin
• Anca Groza: 7 titluri și 4 recorduri • M. Hohoiu
cel mai

trei clasate în 
lelor, cîștigată

bun și la 100
învingător la

proba similară a fe- 
de Eugenia Cristescu.

O GREȘEALA CARE A COSTAT 
UN TITLU DE CAMPIOANA

Reșițeanca Lavinia Donia pornea 
mare favorită' în proba de 100 m 
spate și avea toate șansele de a-și 
dubla succesul realizat în cursa de 
200 m. Fa a făcut însă o greșeală 
inadmisibilă în serii (nu a atins 
peretele la întoarcere) și a fast 
descalificată, astfel că în finală, 
•imișoreanca Karin Parutsch s-a im-

m spate
400 m

de

(62.9) • Slavic
liber

propriul record națio-6 zecimi 
nai.

Finalul 
los. Anca 
sit resurse 
recordul național la 200 m mixt cu 
o secundă (2:35,3). Apoi, cvartetul 
clubului Steaua alcătuit din M. Ho
hoiu (03,0 — 100 m spate). O. Resle, 
(69,6 — 100 m bras), E. Aimer (61,4
— 100 m delfin și M. Slavic (55,0
— 100 m liber) a încheiat întrecerea 
de 4x100 m mixt în 4:09,0 — record 
absolut (echipă de club și naționa
lă). A fost cel de al 5-lea record de 
senior; ai zilei...

reuniunii a fost soectacu- 
Groza, inepuizabilă, a gă- 

pentru a-și îmbunătăți

rn. delfin 
) «0,4 —
62.3. 3.
4x100 m 

___ ______ — record. 
Sc. sp. Reșița 4:06.8: 

___  ... 1. ANCA GROZA 
67.8. 2. Minola Vasiliade (Ra- 
(r.p.). 3. Siegrid Slecian 
75.3 : 4x100 m liber (f) : 
4:22.2 — record. 2. Șc.

3. crișul 4:49.5 : 400
1. MARTAN SLAVIC (Stea-
2. E. Aimer (Steaua) 4:21.7,

i (Din.) 4:30,6. 4.
7.2. 5. I. Svetz (Șc. 

rec. băieți categ.
1. EUGENIA CRISTES- 
2. Cătălina Pănulescu 
3 Daniela Georgescu 

•:. 4. ndiko Horvath 
__  . _ Mihaela Costea (CSS) 

100 m spate (b) : 1. MIRCEA 
(Steaua) 62.9. 2. T. Nuțeanu 

64.1. 3. A. Horvath ($c. sP. 1) 
4. C. Mandache (Petrolul)

5. D. Gropșan (Șc. sp. Reș.) 
100 m spate (f) ; 1. " *
(Șc. L, 
ceanu
Ratușnî .
1. DIETMAR 
Reșița) 2:16.8. 
Cluj) L.22.L — -----------
2:25.6, 4. L. Soptereanu (Șc. sp. 1) 2:25.6;
200 m mixt (f) '
2:35.3 
2:43.6.
2:43.7. 
2:44.2

REZULTATE TEHNICE. 100 
(b) : 1. ION MICLAUȘ (Dinamo) 
record. 2. T Nicolae (Din.) 
C RoHc (P/i. Timiș.) 64.3 ; 
liber (b) : 1. DINAMO 3:48.3 

■na 4:00.2. 3. ~ 
1(W m delfin (f) :
(Dinamo) 
pid) 72.5 
sp. Res.) 
DINAMO 
Reșița 4:43,5, 
liber (b) :

4^0.1.
Vițelai
(Steaua) 4:31 
4:41.1 —

liber (f) :
(Din.) 5:03.7.

‘ lî) 5:09.0.
5-09.2

3)

ua)
3. A.
Adam 
sp.
tW m 
CU 
(Petrol 
(Din.) 5 09.2 (r.p).
(Crișu!) 5:10.0. 5. 1.7 
5:19.1
HOHOIU 
(Din.)
S5.4.

(ȘC.
1. 

sp.
m

A.

A ;

66.1.
66.1 : 

. ...... .... ........... KARIN PARUTSCH
sp. Timiș) 1:13.7, 2. Valeria Vlăs- 

(Petrolul) 1:16.6 (r.p.), 3. Ira
(Din ) 1:17.» ; 200 m mixt (b) : 

-------- WETTERNECK (Șc. sp.
2. Z. Oprlțescu (CSM 

2:22.0. 3. E. Hempel (Steaua)

pot apare oricînd echipaje capabile 
de mari performanțe.

K 2 — 500 m fete (C.M. 1971 10 — 
cui 6 ; j.o. 1972 locul 3). Ne aș
teptam la o medalie de argint sau 
de bronz, 
ocupat în 
precierea 
lui avem desigur în vedere faptul 
că la Tampere a fost folosită pentru 
prima oară această formulă de e- 
chipaj, în care a fost promovată 
debutanta Maria Cosma. ca și fap
tul că locul 4 a fost decis doar de 
o sutime de secundă. Dar toate a- 
cestea nu schimbă o realitate : la 
această probă nu s-a realizat obi- 
eci’vul Droous si trebuie studiate, 
fie în selecții, fie în pregătire, alte 
soluții de îmbunătățire a rezultate
lor de la Tampere care înseamnă, 
cricît nu ne face oiâcere s-o spu
nem. un regres față de J.O.

K 4 — 1 000 m (C.M. 1971 locul 
5 : J.O. 1972 locul 2). Așadar, un 
loc ma: bun față de ediția trecută 
a C.M.. dar — lucru deloc neglija
bil — două locuri mai slabe decît 
rezultatul obținut la J.O. Din păca
te. nu putem aprecia ca satisfăcă- 
’oare evoluția echipajului nostru de 
K 4 (Sciotnic, Zafiu. Vartolomeu, 
Simiocenco) în întrecerea de la 
Tampere, echipaj de la care ne aș
teptam la unul din locurile 1—3. 
Insuccesul poate fi pus pe seama 
mai multor cauze. începînd cu se
lecția și terminînd cu nerespectarea 
de către caiaciștii noștri a indica
țiilor tactice date de antrenori. Ii 
cunoaștem bine pe componenții a- 
cestui echipaj, toți sportivi de va
loare. medaliați la mari competiții, 
înzestrați cu talent și putere de 
muncă, de aceea sîntem convinși 
că ei puteau să urce pe podiumul 
laureaților, dacă — așa cum cere 
legea nescrisă a echipajelor com-

puse — ei reuneau ca într-un sin
gur sportiv toate calitățile și între
gul potențial individual de care dis
pun. Credem, de asemenea, că-an
trenorii noștri vor continua să cau
te și să verifice noi formule de e- 
chipă. pentru ca la această probă, 
pe cit de spectaculoasă pe atît de 
importantă în programul olimpic, 
să revenim pe poziții fruntașe.

ceasta, parcă, mai mult ca oricînd, 
talentul cu ambiția, cucerind o 
medalie de bronz-., neplanificată. Ne 
place să credem că la această pro
bă putem emite în viitor pretenții 
la locurile fruntașe. In această or
dine de idei, ne exprimăm părerea 
că printr-o pregătire șj mai intensă 
Viorica Dumitru poate fi una din
tre caiacistele noastre care vor pu
tea depăși în curînd pe poloneza 
Petra Borzim, clasată ia Tampere 
pe locul 2.

K 2 — 1 000 m (C.M 1971 locul 
3; J.O. 1972 locul 5). Un salt va
loric important într-o probă care, 
la un moment dat- prin nerealiza- 
rea echipajului Coșniță — Simio- 
cenco. părea descoperită. Ion Dra- 
gulschi și Pavel Erast și-au asumat 
o sarcină grea, pe care au dus-o 
excelent la capăt. Medalia de ar
gint. într-o finală în care puterni
ca echipa sovietică s-a clasat pe lo
cul 4, este un foarte frumos succes 
si o promisiune pe care o privim 
cu satisfacție și încrederea că echi
pajul dispune încă de posibilități 
de progres.

C 2 — 1 000 m (C.M. 1971 locul 
2 ; J.O. 1972 locul 2). Deci, la Tam
pere pe prima treaptă a podiumu
lui de premiere, performanța fiind 
realizată de Gheorghe Danielov și 
Gheorghe Simionov. Și la această 
probă obiectivul maxim a fost în
deplinit (e drept cu destule emo
ții). echipajul nostru conducînd în
treaga cursă și cîștigînd întrecerea 
cu principalii adversari — canoiștii 
sovietici — și — mult mai ușor 
decît credeam — cu cei maghiari- 
Reprezentanții noștri au o valoare 
indiscutabilă și credem că își pot 
menține în viitor locul 1 în ierarhia 
echipajelor de canoe dublu. Să nu 
uităm însă că și la această probă

dar caiacistele noastre au 
final doar locul 5. Tn a- 
și comentarea rezultatu-

★

Recapitulînd aceste, cîteva nota
ții, desprindem concluzia că, la ca
noe, comportarea reprezentanților 
noștri a fost excelentă, că la caiac 
masculin s-au realizat mari progre
se la proba de dublu și simplu, .dar 
că ne nemulțumește locul "4 în fi
nala de K 4 1 000 m, că la caiac 
feminin obiectivul inițial a fost de
pășit în proba de simplu, în'schimb 
la dublu rezultatul este modest, 
sub posibilități și așteptări-

Echipa României a fost prezentă 
în toate finalele olimpice și a cu
cerit patru medalii (dintre care 
două de aur), în ansamblu un bir 
lanț bun, la care însă, după cum 
se vede, era posibil să se mai adau
ge una sau două medalii. Pentru 
a întregi concluziile noastre ni se 
pare util ca, în încheiere, să subli
niem . comportarea remarcabilă a 
echipei Ungariei (trei medalii de 
aur și trei de bronz), evoluția mai 
slabă a echipajelor sovietice în pro
bele olimpice (locul 3 în clasamen
tul de medalii, după aceste șapte 
finale), faptul că titlurile mondia
le au revenit sportivilor din numai 
patru țări (Ungaria. România, 
U.R.S.S., și R D. Germană) toate a- 
cestea oferindu-ne cadrul principal 
al probelor olimpice disputate la 
Tampere.

Intr-un comentariu viitor cîteva 
concluzii despre cursele neolimpice, 
de viteză si de fond.

(Din.) 
(Din.) 
(Din.)

. . . 1. ANCA GROZA
record, 2. Adelina Hidos 
3. Daniela Georgescu
Mihaela Georgescu (Petrolul) 

record de fete categ. A; 4x100 
m mixt (b) : 1. STEAUA 
record. 2. Dmamo 4:24.4. 3.
4:29,5 ; 4x100 m mixt (f) : 
5:00,1, 2. petrolul 5:10,8, 3. 
mișoara 5:16,0.

4.

1.
A;

4:09.0
Steaua H

1. DINAMO
ȘC. sp. Ti-

a. v.
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