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NICOLAE CtAUȘfSCU Șl LI. BMW
La 1 august, a avut loc in Cri- 

n'eea o întâlnire între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene- 
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
L. I. Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.

In cursul convorbirii, au fost 
examinate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre Partidul

PLECAREA DELEGAȚIEI 
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 

A R.D. VIETNAM CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL FAM VAN DONG

Ieri dimineață, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Vietnam, condusă 
de tovarășul Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, prim-ministru al guvernu
lui R. D. Vietnam, și-a încheiat vi
zita oficială de prietenie făcută în 
țara noastră, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și a guvernului Repub' cii 
Socialiste România.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia plecării, era pavoa
zat cu drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul salonu
lui de onoare se aflau portretele 
tovarășilor Ion Gheorghe Maurer și 
Fam Van Dong.

împreună cu oaspeții, sosește la 
aeroport tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Miniștri.

La aeroport se aflau tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil și Gheorghe
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După o întrerupere de trei ani, 
tradiționala competiție a sportului 
nostru — „Turul ciclist al Româ
niei" — se reia, programind între 
3 și 9 septembrie cea de a XIX-a 
ediție. Organizatorii întrecerii, zia
rul Sportul, A.S. Loto-Pronosport 
și F.R. Ciclism, au alcătuit un i- 
tinerar interesant, cu cîteva punc
te inedite. Rutierii vor parcurge — 
la 2 septembrie — o minietapă 
pe principalele străzi ale Capitalei 
(contratimp individual, 5 far.. pro
log necesar pentru prezentarea par- 
ticipanților și pentru a da carava
nei — încă înainte de a se aș
terne la drum — un șef de pluton, 
un purtător al „tricoului galben", 
după care se va porni în 
cursă pentru a fi acoperiți în 8 zile 
— 1258 kg, împărțiți în 10 etape. 
Itinerarul este următorul :

2 septembrie : București

lunga

Plo-

IIIAfli POLOIȘIILOP umori DLMMIIH
ÎNTRECERILE balcanice de nataiie

Daniela Georgescu, Camelia Hoțescu, Minola \asiliade printre favoritii probelor

de inot • Duelul România—Iugoslavia domină turneul de polo • Concursul
de sărituri in premieră

Poloiștii juniori deschid astăzi di
mineață, la bazinul Dinamo, între
cerile celei de a IlI-a ediții a Bal
caniadei de natație. Sportivi din 5 
țări — Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. 
Turela și România — sînt prezenți 
anul acesta la frumoasa competiție 
rezervată speranțelor.

Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, ex
tinderea colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Uniu
nea Sovietică in domeniul eco
nomic și în alte domenii, înfăptui
rea unor măsuri în cadrul Progra
mului complex al integrării eco
nomice socialiste.

întîînirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Rădulescu. membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, miniștri, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Sint prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai Ambasadei R.D. Vietnam 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Fanfara intonează imnurile de 
slat ale Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Socialiste Ro
mânia.

Tovarășii Fam Van Dong și Ion 
Gheorghe Maurer trec în revistă 
garda de onoare. Conducătorul de
legației de partid și guvernamen
tale a R.D. Vietnam își ia rămas 
bun de la șefii misiunilor diploma
tice, de la persoanele oficiale ro
mâne aflate pe aeroport.

La despărțire, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Fam Van Dong 
își string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează.
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6 septembrie : contratimp 
dual pe Mestecăniș. 20 km

6 septembrie: Vatra Docaeî — 
Suceava. 110 km :

7 septembrie : Suceava — Piatra 
Neamț — Bacău. 148 km ;

8 septembrie : Bacău — Buzău. 
170 km ;

9 septembrie: Buzău — Cislâu 
— Văleni — Ploiești — București. 
170 km.

După cum se vede, un traseu

desfășurate la 
<1972) au cos

Edițiile anterioare 
Atena (1971) și Izmir 
firmat din plin utilitatea organizării 
acestor întreceri balcanice, prilejuind 
cu regularitate posibilități de afir
mare unor tineri talentați din 
ceasta parte a continentului. Ele 
au contribuit, totodată, la creșterea

a-

ȘAPTE ECHIPE CANDIDEAZĂ LA VICTORIE
1

PROMISIUNILE

IN FAZA DECISIVA A CUPEI DAVIS 73 LAUREAȚILOR
DE LA TAMPERE

• A treia finală România—U.R.S.S. in pal
maresul zonei europene • Echipa lui Ilie 
Năstase înfruntă pe aceea a lui Alek Metre
veli • Americanii își așteaptă adversarii la 
San Francisco • Va reuși Australia să re- 
ciștige „Salatiera de argint“?
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Pcate fi și aceasta o coincidența 
demnă de trecut pe răbojul nostru 
de cronicari ai tenisului. Chiar acum, 
in ajunul unui nou start spre etape
le decisive ale „Cupei Davis", pri
mim vestea că ultimul purtător al 
unui nume ilustru, acela al fondato
rului competiției supreme, este șters 
din registrul celor vii. Dwight Davis 
jr. — fiul neuitatului campion — nu 
mai este printre not- II întîmpinam 
anul trecut la București, în prima 
nală pe pămînt românesc. Atunci, 
spunea cu entuziasmul specific 
celor din „clanul Davis“ că este 
ridt să fi văzut ziua cînd trofeul 
mai de preț a! tenisului, adus pen
tru prima oară în teren de tatăl său, 
este pus In joc într-o țară tinără, 
purtind semnele înnoirilor.

Cei doi Davis, tatăl și fiul, nu mai 
sînt. „Salatiera" lor, cu sclipiri de ar
gint, va continua 
inimile sportivilor 
treg. Ca și acum, 
timele șapte țări 
pentru 
lupta pentru 
penultima treapta a înaltei piramide.

victorie se

însă să pasioneze 
de pe globul în- 
cînd șase din ul- 
rămase în cursa 
pregătesc să dea 

dreptul de a urca

îndoim
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România se află 
prezență devenită 
trecerea 
tenis.
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La antrenamen
tul de ieri, 
Năstase, 
alături i 
pierii 
Sântei, 
viei fi 
de echipă Cristea 
CaraluEs (de la 
dreapta la stingă), 
cu toții in aștep
tarea startului o- 
fidal de vineri.

Ilie 
, avtndu-i 
pe cocchi- 
săi Ion 
Toma ()- 
căpitanul

printre acestea, 
tradițională în în- 

celor ' mai bune echipe do 
Am fost de trei ori finaliști 

(1969, 1971, 1972), performanță rarisi
mă pentru tenisul european. De tot 
atîtea ori, învinși onorabil în .testul 
ultim, ne-am luat cu brio certifica
tul de primă echipă a continentului.

De mîine, tenismenii României în
cep noua lor tentativă spre consa
crare. Cu forțe noi, alăturate celor 
ale incontestabilului lor șef de co
loană, campionul român Ilie. Năstase. 
împotrivă ne stă o echipă puternică, 
de asemenea condusă de un reduta
bil as al rachetei. De forța și mă
iestria lui Alek Metreveli, în prin
cipal, își leagă speranțe întreaga e- 
chipă a U.R.S.S., acum pentru a cin- 
cea oară în finalele de zonă, înce- 
pind cu anul 1967. La ediția trecută, 
ca și la cea din 1969, a " ' ' 
în palmaresul competiției 
nală europeană : România 
Și de două ori (cu 4—1 
ieșit învingători echipierii »„
tă-ne, deci, în pragul celei de a treia 
confruntări între competitori de tra
diție. Iar meciul se anunță, desigur, 
tot atit de pasionant.

Cei ce vor obține lauri pe terenul 
central de la Progresul intră în pe
nultima etapă â întrecerii : semifina
lele inter-zone. Le vor fi adversari 
echipierii S.U.A., probabilii câștigători 
ai zonei americane. Deținătorii tro
feului pregătesc la San Francisco — 
pentru 17, 18 și 19 august — terenul 
viitoarei întilniri. Bineînțeles, dacă 
vor reuși să treacă victorioși de ul
timul obstacol pus în cale, echipa 
statului Chile, adversara din finala 
zonală programată tot la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, în localitatea Lit
tle Rock din statul Arkansas. Dar 
pronosticurile merg toate către echi-

(Continuare in pag. a 4-a)
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EFORTURI INTENSE PENTRU PREGĂTIREA
Șl îmbogățirea activității competiționale

• Astăzi, vești din județele Suceava,
la aeesu zile 6» virt. la care cei mai mula spu«U«i șt-aa__________

racaatâ. cxxsca 4esnUe gtsopttae ce se găsesc tn phnl arerrttaie cempeapoua-» 
Prai.tlad <e periMtfa de vacanța a elevUoe. seluucienii dia cele mai multe l«ca- 
iltău ale țârii *sUs«arâ iaîease aepuni de selecție ta șederea completării «ec- 
tulor Ctl noi etemente dotate pentru spoetul de pertocmanțâ. iar activiștii mișcară 
sportive din diferite tocataâți se îngrijesc de ridicarea gradului de pregătire teo- 
reslcâ w practica a antrenorilor și arbitrilor, de amenajarea și reamenajarea 
bazelor sportive ta vederea Începerii noului sezon comretițioaaL Pretutindeni se 
muncește temeinic pentm transpunerea ta viață a Hotâririi Plenarei Comitetului 
Central al Parud-^ui Comunist Bomân cu privire Ia dereoltarea continuă a edu
cației ance și sportului, dta ÎS februarie — 2 martie, iar roadele nu lntirzie să 
apară.

Pentru a prezenta o parte din ele. am solicitat citorva activiști ai consiliilor 
județene pentru educație fizică și sport " ’ * - __ _
desfășoară In această perioadă.

EUGEN CABULCA — prim-viceorese-
dinte Suc*»ova :

_ln această perioadă, activitatea 
secțiilor de performanță se axează 
pe pregătirile intense efectuate în

Meciul de tenis România — U.R.S.S, a și început în parcul Progresul. 
Ieri dimineață, „cursa de urmărire" a antrenamentelor a înregistrat noi 
sprinturi. în timp ce Metreveli și Kakulia schimbau pe „central" mingi de o 
duritate neobișnuită pentru un antrenament, jucătorii noștri așteptau nerăb
dători intrarea în arenă. în clipa in care Metreveli și „locotenentul" său re- 
intrau în vestiar, Năstase, Ovici, Sântei, Marcu, Hărădău și Sotiriu au ocupat 
în grabă „centralul" și terenul nr. 1, pentru a incepe canonada, sub pri
virile atente ale antrenorului Caraluiis, Dar meciul antrenamentelor nu se 
rezumă doar la această alternanță de roluri. Acolo, în vestiar, jucătorii care 
încheie „repriza de lucru" comprimă la maximum dezechiparea, pentru a se 
furișa in tribună, înarmați cu „aparatele" de detectat ultimele 
partenerilor de întreceri.

Pentru, astăzi, stimați cititori, vă 
propun un scurt intermezzo cu. Ton 
Sântei, debutantul căruia i-ați scân-

Nouadat numele in partida cu 
Zeelandă.

— Cum te simți, Ionele, 
piu cu Năstase ?

— Excelent,
— Ai avut trac ?
— Nu am trac niciodată, 

fel, pentru mine nu a fost o 
priză faptul că Ilie m-a ales în 
dublu. Acum o lună, la Wimbledon, 
l-am întrebat dacă ar vrea să joa
ce cu mine. Mi-a spus imediat că 
i-ar surîde un dublu cu „bătrînul 
lui prieten” Ionel Sântei.

CUPA EUROPEI LA ATLETISM

La sfîrșitul săptămînii atleții noș
tri concurează in trei competiții ofi
ciale de amploare. Astfel, reprezen
tativa de seniori ia parte la Nisa, 
(4—5 august), in Franța, la semifi
nala Cupei Europei alături de e- 
cb.tpele Franței. R D. Germane, 
Cehoslovaciei. Bulgariei și Suediei, 

n bun prilej pentru cei mai 
dintre atleții noștri de a ob- 

itrecere cu unii sportivi de 
ate de valoare și poa- 
recorduri republicane.
la București, echipa 

fainul lupta pentru 
calificarea ia finala ediției a m-a 
a Capei fa râpei — Braao Zaali. in 

■«—»--a unor adversare redutabi- 
R D Germană < câștigătoarea 
net edftri a trofeului continen- 
Cacaria. Elveția. Italia $: Nor-

Harghita, Dolj
mat • kwwtnu'4

U ne ficl o șinteză * «carității ce se

vederea viitorului sezon. Lotul de 
atletism al județului (la Rădăuți), 
rugbyștii (la Suceava), fotbaliștii (la 
Vatra Dornei), luptătorii (la Bucșoa- 
ia), ca și alți sportivi de performan
ță, se pregătesc cu deplină seriozitate,

secrete

25împlinit 
cînd spun

— Bătrînul ?
— Da. Bătrînul. Am 

de ani în martie. Dar 
„bătrînul lui prieten”, mă gîndesc 
mai mult, la faptul că timp de 
patru ani am fost în echipa Ro
mâniei pentru Cupa Galea, alături 
de Ilie Năstase. E adevărat, am 
început să Joc efectiv abia cînd 
Ilie și-a luat zborul, dar cei pa
tru ani nu se uită. Dacă vreți, 
eu am impresia că față de mine

loan CHIRILA
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Cornelia Popescu va avea de făcut 
săritura in înălțime

după cele mai bune rezultate din 
acest sezon ale viitoarelor competi
toare. fetele noastre au o misiune 
destul de dificilă, dar nu imposibil 
de rezolvat intr-un mod favorabil 
pentru ele. In mod normal locul in
ii: al clasamentului nu poate apar
ține deck atletelor din R. D. Ger-

și Galați
pentru ca reluarea competițiilor in
terne și internaționale sâ-i găsească 
in forma cea mai bună. Tot In aces
te zile se continuă o acțiune inițiată 
cu cîteva luni in urmă în cadrul 
școlilor generale și liceelor. Este vor
ba de selecția întreprinsă de 
CJ.E.F.S. și Inspectoratul școlar ju
dețean, datorită căreia au fost de
pistate 120 de tinere talente la atle
tism. Aceste speranțe vor petrece 
două săptămîni la Bucșoaia, unde an
trenori calificați vor face o nouă se
lecție, urmlnd ca, în funcție de cali
tățile ce le vor demonstra, elevii să 
fie repartizați secțiilor de atletism. 
O mare atenție s-a acordat reamena- 
jării .și punerii la punct a bazelor 
sportive. Astfel, stșdjoggl dip Sucea-

ECHIPA ROMÂNIEI

A CÎȘTIGAT 

CUPA MARII NEGRE 

LA BASCHET 

FEMININ
Citiți amănunte in pag. a 4-a

per-
cuceresc. pe

înscrisă printre frumoase tradiții 
ale sportului nostru, reîntoarcerea 
loturilor reprezentative, participante 
la competiții internaționale de am
ploare, care au obținut succese, ne 
prilejuiește de fiecare dată același 
sentiment de prețuire pentru 
formerii români, care 
meridianele lumii, poziții de presti
giu în arena sportului international. 

Am trăit asemenea momente 
plăcute marți, târziu, la miezul nop
ții, cînd echipele României de caiac- 
canoe s-au înapoiat in Capitală, după 
remarcabila lor evoluție la cea de 
a Xl-a ediție a campionatelor mon
diale, unde au cîștigat — după cum 
se știe — 13 medalii de aur, argint 
si bronz, un bilanț bun care con
firmă valoarea ridicată a sportivi
lor noștri.

Pe aeroportul Otopeni. la sosirea 
delegației, a fost prezent Emil Ghihu, 
secretar al C.N.E.F.S., reprezentanți 
ai cluburilor Steaua și Dinamo care 
au dat lotului marea majoritate a 
componenților, alți activiști sportivi, 
rude, prieteni si iubitori ai sportu
lui caiacului șiwcanoei. Firește in 
centrul atenției au stat campionii — 
It an Patzaichin, Gheorghe Danilov 
si Gheorghe Simionov, dar si ceilalți 
medaliați, unii dintre ei sportisi 
consacrați, cum sînt Afanasie Sciot- 
nic, Vasile Simiocenco, Mihai Zafiu, 
Lipat Vorobiov, Ion Torente, Antrop 
Vorobiov, Viorica Dumitru, dar si cii 
care și-au semnat, la Kauka.iă; vi, 
debutul la campionatele mondiale — 
Maria forma. Vasile Scrghci, Ghc- 
rasini Munteanu.

Tuturor laureaților, ca și antreno
rilor care au răspuns d" pregătiri a 
lotului — C. Birsânescu, N'. Navasart, 
O. Mercurean. Maria Navasart, Aurel 
Verncscu, le-au fost adresate sincere 
și pe deplin meritate felicitări. Me- 
daliaților le-au fost înminate flori si 
— deși ora era atit de înaintată — 
reîntâlnirea cu performerii de la 
Tampere s-a prelungit încă multă 
vreme, finalele fiind, desigur, punctul 
central al comentariilor.

Cu modestia care-i caracterizează, 
laureații de |a Tampere au vorbit 
mai puțin despre titluri si medalii și 
mai mult despre răspunderile și am
bițiile viitoare. S-a încheiat cu suc
ces o etapă importantă, Un examen 
absolvit cu multe note maxime, dar 
și cu cîteva rezultate susceptibile de 
o serioasă îmbunătățire. Sportivii și 
antrenorii români știu bine acest lu
cru și. din mai multe discuții cu ei, 
âm înțeles că cei victorioși vor face 
totul pentru a-și păstra pozițiile 
fruntașe, iar cei care au realizat mai 
puțin decît se așteptau — și ne aș
teptam — vor depăși repede, cu băr
băție, clipa 
neîmplinirii și-și 
niile pentru a se 
au urcat, la această ediție a C.M., po
diumul de la Tampere,

Peste numai un an, în Mexic, pe 
pista olimpică de la Xochimilco, se 
va desfășura viitoarea ediție’a cam- 
oionatMor mondiale. Credem că de 
fapt, cursa viitoarelor titluri si me
dalii a început marți, la miezul nop
ții, pe aeroportul internațional Oto
peni, cînd laureatii de la Tampere 
primeau flori și felicitări...

Dan GÂRLEȘTEANU

nu atit de plăcută a 
vor spori străda- 
alătura celor care

față unei puternice concurente la 
Foto : Dragoș NEAGU

mană care alcătuiesc, mai ales în 
această formulă a Cupei Europei 
(cite o sportivă de probă), un team 
redutabil, cel mai puternic din lu
me. Pentru locul doi, cel care, de

(Continuare in pag. a 3-a) 

va a fost complet gazonat, i s-a re
făcut pista de atletism, i-a fost mă
rit spațiul vestiarelor ; în Lunca Su- 
cevii a fost amenajată, o bază pen
tru centrul de copii și. juniori la 
fotbal; la Rădăuți a fost terminată 
sauna ce o vor folosi luptătorii, te
renul de fotbal a fost parțial gazo
nat, au fost amenajate pista de atle
tism șl vestiarele ; la Gura Humo
rului continuă lucrările la tribune; 
la Fălticeni se lucrează intens pen
tru terminarea stadionului".

ION FERENCZI — prim-vlcepreședinta 
Harghita :

„Deși ne aflăm în plină vară, la 
noi sporturile de iarnă se află în ac
tualitate, și aceasta datorită existen-

în m i î-ii j
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JUDO O mare competiție de judo, 
rezervată fetelor, va avea loc In ziua de 
19 august la Pitești. Este vorba de „Cupa 
Argeșul", o primă întrecere la care au 
fost invitate sportive din toată țara. Dm 
Capitală și-au anunțat participarea con
curente de la Dinamo, Metalul, Olimpia* 
Școala sportivă Energia

S-a născut la 26 noiembrie 1949 în 
satul Mila 23 din județul Tulcea. Are 
176 cm înălțime și 75 de kg. Este func
ționar și face parte din clubul Dinamo 
București. Necăsătorit. Practică sportul 
de performanță din anul 1967 și este 
antrenat de Radu Huțan și Oct. 
Merourean.

Îji cei șâse ani de practicare a spor
tului canoei a cucerit mai multe tit- 
vuri olimpice mondiale și europene Cele 
mai importante dintre acestea ’sînt : 
medalia de aur la J.O. de la Ciudad 
de Mexico în proba de C 2 — 1 000 m, 
alături de Serghei Covaliov. Medalia 
de aur în proba de C 1 — 1000 m de 
la J.O. de la Mfinchen și argint în 
proba de dublu. împreună cu Serghei 
Covaliov. Campion mondial în proba de 
CI — 1000 m la Kaultajărvi în acest 
an.

timp rezultatele bune săEste, fără îndoială, copilul te
ribil al Deltei. încă de mic a luat 
parte la munca oamenilor de pe 
aceste meleaguri — pescuitul. A 
deprins de timpuriu tainele vis- 
litului în barca de pescar — 
lotca —, iar nenumăratele canale 
ale_ bătrînului Danubiu stau măr
turie a curselor încinse de copiii 
locului, fără știrea părinților. A 
fost un tînăr firav, dar cu o vo
ință de fier. De fapt aceasta a 
fost una dintre caracteristicile 
principale, care i-a atras atenția 
antrenorului emerit Radu Huțan. 
Așa a ajuns firavul Patzaichin, 
încă la anii junioratului, printre 
reputații mînuitori ai pagaei de 
la puternica secție de specialitate 
a clubului Dinamo București. Am
biția, dar și talentul ieșit din co
mun al tînărului sportiv atît au 
așteptat. Antrenamentele și pre
gătirea minuțioasă au făcut ca In

scurt
fie consemnate în dreptul lui Ivan 
Patzaichin. Fiind încă junior reu
șește să întreacă, în diferite con
cursuri, eanoiști reputați. După a- 
proximativ un an antrenorul său 
l-a lansat în arena marilor com
petiții. Specialistul prevede că în
ceputul trebuie făcut în canoea 
de dublu și îl pune alături de 
consăteanul și prietenul său Ser- 
ghei Covaliov. Intuiția antrenoru
lui a fost excelentă și la J.O. 
din 1908 cuplul român urcă pe 
cea mai înaltă treaptă a laurea- 
ților olimpici.

Au trecut patru ani și, la 
MUnchen, Ivan Patzaichin cuce
rește, singur, titlul olimpic. Acum, 
la Kaukajărvi el intră șl in pose
sia titlului de campion mondial 
și, așa cum îl știm cu toții, avem 
convingerea că nu se va opri 
aici...

Punerea în discuție a _ proiectelor 
de regulament
„Sport și 
ntasă cu 
lej uit, în 
dezbatere 
log între 
sportive, s-a concretizat într-un mare 
număr de propuneri valoroase și in
teresante, menite să conducă la îm
bunătățirea textelor inițiale și — im
plicit — ța perfecționarea celor două 
acțiuni, la ridioarea eficientei lor 
practice.

O constatare de ordin general, îna
inte de a face loc ultimelor obser
vații primite la redacție, ar fi aceea 
că atît „Complexul" cît și „Compe
tiția" au fost primite cu un deosebit 
interes, au fost studiate cu toată 
seriozitatea de masa profesorilor de 
educație fizică, antrenorilor, instruc
torilor și altor oameni dc specialitate 
care activează în mișcarea noastră 
sportivă. S-a dovedit încă o dală cît 
este de util și de instructiv a se 
consulta masele înaintea adoptării 
unei hotăriri, De altfel, acest stil de 
muncă devine caracteristic în activi
tatea organelor 
tre sportive.

_ . ale Complexului 
sănătate" și „Competiției de 
caracter republican" a pri- 
cursul lunii iulie, o amplă 
și un foarte fructuos dia- 
tehnieienii mișcării noastre

și organizațiilor noa»-

★
tehnicieni din orașulMai multi

Hunedoara, reuniți sub forma unei 
„mese rotunde", au dezbătut proiec
tele de regulament. Iată — ne scurt 
— concluziile la care au ajuns.

Prof. GH. DEAC. prim-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S.-Hunedoara : „Să 
se introducă, pentru elevi, în cadrul 
probelor obligatorii, o cursă com
plexă, cu caracter aplicativ, din care 
să nu lipsească tirișul, escaladarea 
de obstacole, sărituri, aruncări la 
țintă. • Probele de patinaj să se 
poată executa, acolo unde condițiile 
nu permit, cu patine pe rotile". Lă 
competiția cu caracter republican;

EFORTURI INTENSE PENTRU PREGĂTIREA
Șl ÎMBOGĂȚIREA ACTIVITĂJII COMPETITIONALE

tu ( unire din pag l)

ței noului patinoar acoperit care per
mite practicanților hocheiului si pa
tinajului să se pregătească și să con
cureze chiar și în zilele de caniculă. 
De fapt, se cuvine să preeizez că in 
afara antrenamentelor, făcute de e- 
chipele locale sau de Iotul republi
can aflat aici, hocheiștii susțin și 
meciuri amicale, mult apreciate de 
public. Dar și celelalte sporturi au 
o activitate de pregătire intensă,

între 28 august și 2 septembrie.

Luptătorii lui I. Covaci și A. Ele- 
kes se antrenează la Gheorghieni in 
cadrul centrului de copii organizat a- 
nual de A. S. Lemnarul Gheorghieni; 
în multe alte localități componenții 
secțiilor de performanță folosesc zi
lele de vară pentru îmbunătățirea 
calităților care le vor permite ca. in 
toamnă, să atace cu mai multă hotă- 
rire și șanse locurile fruntașe ale cla
samentelor. Paralel se muncește cu 
asiduitate pentru deplina utilare a 
bazelor sportive. La Miercurea Ciuc 
se repară pista de patinaj viteză ; la 
Școala generală din Toplița copiii lu
crează cu slrg pentru terminarea no
ului stadion de fotbal care va fi În
conjurat de o pistă pentru patinaj 
viteză ; la Șuta-Miercurea ~~ 
fac finisări Ia trambulina 
turi pe schiuri".

Ciuc se 
de sări-

la București Prof. FLORIAN ZAMFIR _
al C.J.E.F.S. Dolj :

secretor

Scurta vacanță a sportivilor de 
performanță am folosit-o și pentru 
pregătirea unor instructori sportivi 
in principalele Întreprinderi și insti
tuții craiovene. S-au format 250 de 
noi instructori. Ia fotbal, atletism, 
volei, handbal etc. Au absolvit exa
menul de arbitri de fotbal (după ce 
au urmat cursurile) un număr de 34 
de candidați. Pentru cei de la fot
bal, handbal și box s-au organizat 
cursuri pentru împrospătarea cunoș
tințelor.

Pregătirea bazelor sperti'-e pentru 
noul sezon competițîonal a fast in 
permanență în atenția noastră. Sta
dionul Tineretului a fost regaronat. 
iar vestiarele și anexele au fost re
făcute. La stadionul central s-a ame
najat pista de atletism, s-a refăcut 
gazonul pe porțiunile unde a lost ne
cesar*.

AL IV-lea SIMPOZION
INTERNAȚIONAL

PENTRU SOCIOLOGIA
SPORTULUI

în dezbatere: rolul social al jocurilor

copiilor
Capitala țării noastre va găzdui, 

între 28 august și 2 septembrie, cel 
de al IV-lea Simpozion internațio
nal pentru sociologia sportului care 
și-a propus ca temă de dezbătut 
„Rolul social al jocurilor copiilor". 
Indiscutabil, această temă prezintă 
o importanță deosebită pentru so
cietatea contemporană care fiind a- 
vizată, acum, asupra virtuților for
mative ale mișcării, ale sportului, 
pe multiple planuri (fizic, psihic, 
intelectual etc) caută să găsească 
cele mai interesante și eficiente mo
dalități pentru a înrîuri favorabil 
dezvoltarea noilor generații.

Organizat sub auspiciile Asocia
ției internaționale de sociologie 
(I.Ș.A) și ale Comitetului interna
țional pentru sociologia sportului 
(I.C.g.S.). simpozionul de la Bucu
rești se bucură de sprijinul Acade
miei de științe sociale și politice, al 
Consiliului național al organizației 
pionierilor,' Comitetului național de 
sociologie, Universității București și 
al Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului.

Specialiști din diferite țări vor 
aborda, în referatele Și în dezba
terile din cadrul simpozionului, nu
meroasele fațete ale acestei proble
matici. Menționăm dintre ele : in
fluența jocurilor asupra dezvoltării 
organismului în perioada de creș
tere ; trecerea gradată de la jocu
rile de copii la sportul de masă și 
de performanță : jocurile și sportul 
în bugetul de timp al copiilor ; ro
lul jocurilor în tabere, colonii, în 
casele pionierilor; problema urba
nistică a locurilor de joacă pentru 
copii în noile cartiere de locujnțe ; 
dezvoltarea sociabilității copiilor 
prin grupele de joc ; elemente de 
muncă și joc în activitatea copilu
lui ; sondarea prin joc a dezvoltă
rii individuale și sociale a copiilor ; 
sportul și turismul în viața copii
lor ; competiții sportive pentru co
pii ; posibilități de organizare a 
jocurilor la deficienți senzoriali, 
motori și mintali ca și la handica-

a se asigura o bună des- 
lucrărilor acestui simpo- 
creat un comitet de orga-

„Activitatea competițională 
formanță este întreruptă In 
nostru în ai 
tea sport, iilor fruntași se găsesc in 
taberele de pregătire orgarmta oe 
federațiile de specialitate sau de șco
lile sportive de elevi. De pildă, bo
xerii Paul Dragu. Florian Ghiță 
Nicolae Turcitu. după fctilr.irile sus
ținute cu reprezentativa de tineret a 
statului Nebraska (S.U.A.). se află 
acum in pregătire, la Galați, pertru 
a lua startul in competiția pugilistic* 
internațională -Prietenia". FodaalisGi 
de la Universitatea se găsesc 
gătire pentru a începe noul 
Poiana Brașov, iar cei mai bl 
sînt In tabără la Predeal.

Chiar dacă cei mai buni 
sînt plecați din localitate, 
rii craioveni folosesc timpi) 
depistarea unor noi elemer.te 
late oentru sportul de perfo 
De pildă, la clubul Electroputere, an
trenorul de fotbal Octavian Rame* ■ 
organizat o acțiune de selecție 
levii grupului școlar ce se 
în această perioadă în practică 
marea uzină din localitate si di 
200 de copii testați a selection 
De asemenea, 
lej, antrenorul 
— specialist în 
tirea boxerilor 
o nouă grupă 
Aceeași preocupare a _ ,_______ ..
antrenorul de volei Ion Amărășteanu. 
care și-a alcătuit o nouă grupă de 
vMtori voleibaliști ce cuprinde 15 ti
neri bine dotați pentru velei.

Prin fața antrenorilor de la cen
trul de copii și juniori al Universi
tății Craiova au trecut In aceasta 
perioadă aproape 300 de iubitori ai 
jocului cu balonul rotund. Dintre a- 
ceștia, antrenorii Clement Iordănescn 
și Nicolae Opriș au selecționat a- 
proape 30. Asemenea acțiuni s-au or
ganizat și la atletism, handbal etc.

de per- 
_ i. .

iceastâ perioadă. Majorita-

Frof. DUMITRU STANCIU —
ol C.J EF.S. Go.'oti :

SecrBtC'

păți etc.
Pentru 

fășurare 
zion s-a 
nizare cuprinzînd personalități și
specialiști cu merite recunoscute în 
domeniul educației, sociologiei, 
sportului. Președintele comitetului 
de organizare este conf. univ. dr, 
Virgil Radulian, președinte 
C.N.O.P., iar printre membrii co
mitetului se află prof. univ. dr. do
cent George Ciucu, reetorul Uni
versității București, prof. univ. Ion 
Șiclovan, rectorul I.E.F.S., vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., prof. univ. dr. 
Henri H. Stahl, președintele secției 
de sociologie a Academiei de Știin
țe sociale și politice, conf. univ. dr. 
Patița Silvestru, vicepreședinte al 
C N.O.P.. conf. univ. dr Ovidlu Bă- 
dîna, directorul Centrului de cerce
tări pentru problemele tineretului.

al

ctj *- 
gfe-esc 

* U 
lin cei

folosind aceiași pri- 
Gheorghr Duduleaaa 
depistarea și pregâ- 

tineri — și-a format 
de copii (22 tiyri). 

manifestat și

Gh. Deac propune : „Pentru pionieri 
și școlari să nu lipsească jocuri de 
minivolei și minibaschet, foarte răs- 
pindite în rîndurile copiilor".

Prof, 
generală nr. 
vîrstă 
astfel 
41—45, 
60 de 
viteză", 
se stipuleze următoarele distanțe : 
6—8 ani 25 m, 9—11 ani 40 ni, 12—14 
ani 60 m, peste 14 ani — 100 m a 
Să se introducă și pentru elevi trac
țiuni în brațe, ca probă obligatorie ; 
pentru fete — un număr de sărituri 
peste coardă a Să se introducă, de 
la 11 ani în sus, săritura în lungime 
cu elan a Aruncarea mingii de oină 
să se facă, pentru categoria 6—11 ani 
LA ȚINTA. iar de la 12 la 14 ani, 
LA DISTANTA".

ȘTEFAN’ BERtGSZASZI. antrenor 
de atletism : „aDe la 15 ani in sus, 
alergarea de viteză să măsoare 100 
m a Să se specifice în regulament 
OBLIGATIVITATEA organizatorilor 
l.T.C. din școli de a participa E- 
FECTIV la mobilizarea elevilor pen
tru cucerirea insignei".

N. PĂNOIU, de la Școala
8 : „• Categoriile de 

de la 30 de ani în sug să fie 
delimitate : '31—35, 36—40,

46—50, 51—55, 56 60 și peste 
ani a La proba „alergare de 

‘, pentru pionieri si școlari, să 
stipuleze

Colectivul de tehnicieni al 
C.J.E.F.S. Ialomița, opinează : „• La 
cerințele obligatorii pentru elevi, să
ritura în lungime cu elan să figu
reze de la vîrstă de 12 ani. deoa
rece este cuprinsă si în programul 
campionatului republican pentru co-

la 10 ani. • 
fie introdusă 
6 la 10 ani, 
a unor jocuri

Orientarea 
la catego- 
sub forma 
de orien-

pil încă de 
turistică să 
riile de Ia 
simplificată _ . .
tare • în categoria probelor la ale
gere, cerința „drumeții-excursii" să 
se diferențieze în funcție de gradul 
de dificultate. De exemplu, 4 acțiuni 
în cadrul localității, sau 2 acțiuni pe 
trasee în afara perimetrului ei“-

★
FEDERAȚIA ROMÂNA DE PATI

NAJ insistă ca în regulamentul Com
petiției de masă — ediția de vară — 
să se prevadă neapărat probe de pa
tinaj pe rotile, argumentînd în fa
voarea propunerii sale cu următoa
rele elemente :

— Tot mai larga răspîndire în 
a acestui sport (anul acesta 
7 000 de perechi de patine au 
epuizate în 2—3 săptămîni) ;

— Caracterul cu totul nepreten
țios al amenajărilor necesare pentru 
practicarea lui (o simplă stradă 
tată !) :

— Existența unui campionat 
nai în această disciplină.

Nu vedem nici o piedică In 
acestui deziderat care 

absolut just.
realizării 
se pare

N. DINCĂ,
Dîmbovița,

Prof.
C.J.E.F.S.
competiția de masă opt 
vîrstă pînă la 19 ani : 
11—12, 13—14. ‘ "
elevi, peste 15

mase 
circa 

fost

asfal-
națio-

calea
ni

al 
la 
de 

9—10, 
15—16, 17—18 pentru

i ani la tinerii din

secretar
propune 
categorii
6—8,

și din
19 ani — studenți 
dacă din punct 
sau biologic, ob- 
luat în discuție,

cooperația meșteșugărească 
mediul rural, peste 
și militari. Chiar 
de vedere metodic, 
servația ar fi de 
implicațiile organizatorice pe care le 
Incumbă ni se par a fi prea mari. 
Intervalele acestea fiind foarte „com
primate" va apare — inevitabil — 
dificultatea ca un concurent să par
ticipe la primele etape într-o anu
mită categorie de vîrstă, iar ulti
mele la altă categorie, ceea ce va 
conduce la încurcături și va putea, 
chiar deschide porțile fraudei. A- 
ceasta este, însă, părerea noastră, ur- 
mind ca avizul definitiv să-1 dea co
misia 
tului

însărcinată cu redactarea tex- 
final al regulamentului.

★

cu . aceasta vom încheia 
vâslei corespondențe care 

în zilele următoare.

sinte- 
ne-a 
toate

Și 
zele 
sosit, 
jiropunerile înaintate pe marginea ce
lor două proiecte de regulament vor 
face obiectul unei analize aprofun
date. în rîndurile noastre finale .im 
dori să mulțumim tuturor celor care 
ne-au scris, pentru atenția, grija și 
înalta competență cu care au stu
diat cele două documente de mare 
ins g.înătate pentru viitoarea dez
voltare a sportului de masă, în lu
mina sarcinilor trasate de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973.

SĂRITURI IN APA s-au încheiat întrece
rile concursului internațional de la Bol
zano, la care țara noastră a fost repre
zentată de ion Ganea, Sorana Prellp- 
ceanu și Ecaterina Dumitriu. Iată rezul
tatele tehnice : trambulină (to) : 1. K. Dt- 
biasi (Italia) 596,22 p. 2. G. Cagnotto 
(Italia) 558,45 p, 3. J. Puchow (Polonia) 
450.42 p. ... 7. I. Gânea 414,11- p ; plat
formă (b) : 1. K. Dibiasi 569,76 p. 2. G. 
Cagnotto 504.36 p. 3. J. Puchow 434,73 p, 
. . 7. I. Ganea 389.16 p ; combinată : 1- 
Dibiasi 1165,98 p. 2. Cagnotto 1062,81 p, 
3. J. Puchow 888,15 p, ... 6. . I. Ganea 
803,27 p ; trambulină (f) : 1. Ulrika Kiiape 
(Suedia) 412.56 p, 2. Agneta Henrikson 
(Suedia) 399.75 p. 3. Beverley Boys (Ca
nada) 395.40 p, ... 9, Sorana Prelipceanu 
338.88 p. 16. Ecaterina Dumitriu 302,04 p; 
platformă (f) : 1. Ulrika Knape 375,12 p, 
2. Milena Duchkova (Cehoslovacia) 
316,53 p, 3._Beverley Boys 310-02

2. Beverley 
Duchkova 
Dumitriu

Ecaterina Dumitriu 254.04 p; combinată: 
1. Ulrika Knape 787,68 p. “ ' *”
Boys 705,42 
701,70 p, 
556,08 p.

P-
12.

3. Milena 
Ecaterina

Valeriu CHIOSE

BASCHET.
lie. lotul național
un turneu de 4
Baschetbaliștii români au 
primul 
lotului 
căruia
Partida 
Durres, 
rul de — — v-_
tul nostru .jucînd în compania prime
lor două clasate 
băniei, a obținut 
59—56 (39—27) cu 
pioana țării) și 
Nandori Tirana.

în 20—30 iu- 
a susținut 

Albania.
_____ _ evoluat în ' 

meci la Skodra. în compania 
de tineret al Albaniei, în fata 
a pierdut cu 
revanșă.

a revenit tot gazdelor, cu sco-
82—80 (43—40) La Tirana, lo

perioada 
de tineret 
jocuri în

61—60
care a avut

(31—37). 
loc la

in campionatul Al- 
următoarele .rezultate : 
Partizan Tirana (cam- 
58—70 (23—36) cu 17

ÎNOTĂTORII DE LA DINAMO (14 TITLURI) Șl STEAUA (10) 
AU DOMINAT CATEGORIC CAMPIONATELE SENIORILOR

Spre deosebire ce anii trecuți, cînd 
înotător, reșițen; a-eau un cuvtnt greu 
de SWi îr în.r- £-..£■ campionatelor na
ționale de seniori alături de sportivii de 
14 Dinamo ș. Steaua, la ediția recent în- 
ehe.aiâ, reprezentanții celor două pu
ternice cluburi bucureștene au dominat 
ds o manieră categorică (Steaua la bă
ieți și Dynamo adjudeeîndu-și
24 din cele 2* de titluri puse în joc. De 

uni f-.nale din pis
cina D-nar.c r.e-au confirmat că secțiile

Ne-a bucurat, firește, că trei sprinteri 
(Oprițescu, Mielăuș. Slavic) au înotat 
„șuta" în 55,9 și chiar mai rapid. $1 A. 
Vițelariu (56,4) este în progres, astfel că 
la această oră putem alinia o ștafetă de 
4x100 m liber care să vaioreze 3:38,0— 
3:39,0. Și pe distanța de 200 m, cs-auliștli 
noștri au progresat ușor, anunțind un 
cvartet (Slavic, Aimer. Oprițescu, Mi- 
ct.iuș) de bună valoare europeană. Diet- 
mar Wetterneck, care Înoată in con
cursuri de 8 zile, aproape fără pauză, se

ECHIPELE NAȚIONALE PENTRU BALCANIADĂ

MASCULIN' — 100 și 200 m liber : Slavic, Oprițescu ; 400 m li
ber Slavic. Aimer ; 1500 m liber : Aimer, Naghi ; 100 și 200 m 
s . e Horvat. Nuțeanu ; 100 și 200 m bras : Resler, Hempel ; 
IOC < 2 0 rr. delfin : Mielăuș. Aimer; 200 și 400 m mixt : Wetter- 
■wfc. Hempel. Naghi ; FEMININ : 100 m liber : Groza, D. Geor- 
gescu : 2 400 și 800 m liber: Cristescu, D. Georgescu, Pănules-
cu ; < 200 m spate : Donia. Parutsch ; 100 și 200 m bras : Ho
țesc-o. A. Georgescu : 100 și 200 m delfin : Groza, Vasiliade ; 200 
- 4 ) m mixt : Groza, Pănulescu, D. Georgescu.

Atleții noștri (junioriATLETISM i....... ...
și seniori) au și in aceasta săptăimnă o 
bogată agenția competițională internațio
nală. Două grupuri de sportivi au pă
răsit tara pentru a participa la întrece
rile atletice din cadrul Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
Berlin. în cadrul concursului rezervat 
performerilor vor lua startul Virginia 
loan. Bafira Fița. ștefan Lăzărescn și 
Ervin Sebestien, iar la întrecerile junio
rilor vom fi reprezentați de un grup 
numeros de aîleți și atlete : Gheorghe 
Megelea, Nicolae Onescu, Marian Voicu. 
Constantin Cirstea. Carol Antal, Viorel 
Dumitrescu, Viorel Munteanu, Marius 
Scoarță. Piui Neagu. Doina Spinu, Olga 
Ciobanu, Sofia MitricS. Argentina Pavel 
si Madeleine Nicolae e MIERCURI VOR 
PLECA LA LENINGRAD, pentru a par
ticipa la întrecerile tradiționalului con
curs ..Memorialul fraților z.namennki". 
Olimpia Cataramă, Dorin Melinte și Ca
rol Raduli.

această oră o singură înotătoare de 
foarte bună valoare : Anca Groza. Ea a 
cîștigat 7 titluri, a realizat 4 noi recor
duri și dacă s-ăf. fi pi^ezentat la startul 
tuturor întrecerilor de craul, recolta sa 
ar fi fost în mod sigur mai bogată. Ti- 
năra dlnamovistă (17 .ani) se apropie de. 
maturitatea sportivă. Ea a folosit actuala 
ediție a ..naționalelor" doar ca o repe; 
tiție a evoluțiilor sale ]a Balcaniadă și 
Campionatele mondiale, alegîndu-și cu 
multă judiciozitate probele din c°hcurs. 
Cu 63,3 la 100 m liber, Groza a corectat 
unul din cele mai vechi recorduri na
ționale. dar cifra poate fi mult îmbună
tățită. Cel mai prețios rezultat al cam
pioanei rămîne însă cel de la 200 m del
fin : 2:26,3. ou care dinamovista se situ
ează deocamdată (considerînd doar cîte 
două sportive de țară) între primele 10 
performere din lume. Seriozitatea ei în 
pregătire, dorința de continuă autodepă- 
șire chiar și în întreceri unde nu are 
practic adversare de valoare ar trebui 
să constituie un exemplu demn de .ur
mat pentru toți fruntașii înotului româ
nesc.

De-a lungul celor trei zile de concurs 
am mai notat o creștere (față de evolu
țiile din primăvară) în rezultatele Da
nielei Georgescu (64,2 la 100 m liber), 
Minolei Vasiliade (1:12.5 — 100 m delfin 
și 2:39,6 — 200 m delfin). Cameliei Ho- 
țescu (2:54,6 — 200 n bras), Vâleriei 
Vlăsceanu (2:40,9 — 100 m spate), Ligiei 
Anastasescu (3:04,6 — 200 m bras) și Mi- 
haelef Georgescu (2:44,2 — 200 m mixt)., 
toate reprezentante ale ..noului val”. 
Performanțele lor nu au atins însă ni
velul internațional,- fiecare dintre înotă-, 
toarele de mai sus avînd încă serios de 
mpneit pentru a urca treptele cele mai 
dificile pe scara valorilor... ... ,r ,r; ..

Mult mai slab dșcît ne așteptam au 
evoluat cîțiva sportivi din Oradea, Plo
iești și Tg. Mureș care nici nu s-au 
apropiat de cifrele realizate în primă
vară; fapt care a îngreunat în mod evi
dent sarcina selecționerilor echipelor na
ționale pentru Balcaniadă și Cupa Eu
ropei. Dar asupra acestor aspecte vom 
reveni.

r
ȘAH Tradiționalul turneu internațio

nal al României, rezervat juniorilor, În
cepe astăzi, în sala Palatului culturii din 
Ploiești. In rindul jucătorilor de peste 
hotare se numără : Arșak Petrosian 
(U.R.S.S.), Tomas Espig (R. D. Germană) 
Gerald Hartmann (R..F. Germania), Peto 
Petran (Cehoslovacia), Ivan Nikolov 
(Bulgaria), Ferencz Gyurkovlcz (Unga
ria), Zoran Novoselski (iugoslavia). Ja
cek Bielczyk (Polonia». Țara noastră va 
fl reprezentata de Aurei Urzică, Hovta 
Astman. Horia Stoicescu șl Marian Mt- 
huț. Arbitrul concursului — T. Nicoară.

menține la nivelul recordurilor sale. îm
bucurător este șl comeback-ul Ml Mircea 
Hohoiu. care a revenit la nivelul perfor
manțelor optime cu un antrenament de. 
nutr.aî doua luni. Notabila evoluția Iui 
Ion Mielăuș. In goana sa după recordul 
ia 100 m delfin (pe care l-a și realizat), 
dmamovistul a ajuns campion al țârii Și 
in proba de 10.1 m Uber ... In fine, mai 
merită să subliniem și faptul că la a- 
cezst* oră. Steaua posedă o ștafetă mtxta 
de club cum puține există in Europa, 
cronometrată în finalul competiției cu 
un timp superior celui al echipei națio- . 
Mie : 4:0»A. Și aceasta în condițiile unei 
oboseli firești, cir.d fiecare din compo- 

c artetuîu: (Hohoiu. Resler, Al- 
Staviet se aflau după mal multe

ta care a <ra8M o mai atentă preocu
pata peatra precărârea sportiv .or au ob- 
r.-.ut p ce-e —a; bune performanțe.
In ansnmb&o, rezematele au fost sune- 

rSoore celor țBve^Ârate 19 camiHoria'teie 
tfia im fl rlrnr |ț întrecerile republi- 
eer-e Sur y. K-Jper: din luna ajH-îhe. 
Otc-A. a- opemx t corecturi in liste 
meerd^njor --z.-vna-e de sen-ori yi she 

ee - *ie junkJrî’or și copiilor. 
T '_5 mei mult de la aceste
taeraees^ csfi* care sA 1* un ni-
-.e i-percr pe eSLTtt-on-- țârii noastre. 
M*. a’-^eaorJor au motivat insl
eâ . -ar ir oeacurat !n condiții
d-T-eve. * ctf-feaa prea'-abJA d-p< 
eflorx.-*dbsocse ta lasrer absenteae in- 
•***<< des m rain fi e* a>-a se-unr,

cx tL-f ada de F
>. ne-au 
Avem la Adrian VASILIU

e de i eocamur

ee
100 m
200 ni 
(P+ț) ;

fiului") se 
superior. Cu 
in săptămî-

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
ÎNOT VINERI, de la ora 18: 100 m 

; 10# m liber (b_rf) ;
(f) : ®o m spate <t» :
(b—f)) \ 4x100 m mixt

de la ora 18 : 200 m 
. 208 m delfin (f +h) : 

bras (f- b) : 200 m mixt (f-i-b);

'e var -
Galați. I 

ocw» 
> au».

pes

•^3

TURNEUL POLUISTILOR
JUNIORI

(b-f) 
spate 
liber 

(b-f) : 
simbata. 

liber (f+b) ; 
ttO m L___, . .
4xl8e m liber (Gri.t» ;

DUMINICA, de la ora 18 : 
spate (b) : 200 m spate (f) ; 
bras (b —f). : 400 m mixt
8ta m Uber (f) ; 1 500 m liber.

SAam RI. SIMBÂTA. de la _ 
ș. 17 : Trambulină (b) și platfor
mă (B ;

DUMJNÎCA.
Platformă (b) și trambulină (f).

POLO. JOI. VINERI, SIMBATA și 
DUMINICA : cite două meciuri de ia 
ora 10 *i ora 19. Programul s-a definjti- 
vat la ședința tehnică desfășurata 
ezpă închiderea ediției ziarului nos. 
tni.

01'4 10

de Ia ora 10 și 17 :

înotătorii (la 
Duisburg) vor 

în cadrul cani-

RUGBY. Ieri dlminetstă a plecat 
spre Moscova, pe calda asrwui. echipa 
de rugby C.S.M. Sibju. slblana
divizionară A. este astfel Ttrlrnul ..XV 
românesc care întreprinde un turneu în 
Uniunea Sovietică. Rugbyștii români vor 
susține șase meciuri îp orașele Moscova, 
Leningrad, Kiev și Tbilisi,

PENTATLON ’ A" tria^pâbă (3M m 
înot) a concursului .internațional de la 
Timișoara a fost cîștigată de Francisc 
Rolic (,,U“ Timiș.) in- 3>ffM-dl36 p. El 
a fost urmat de : Z. Zvolenslfi 3:41.7 — 
1100 p. A. Dery (Csepel Bud.) 3:43,2 — 
1088 p, C. Kurund (Csepel) 3:45,0 —
1072 p. Pe echipe : Csepel 3217 p. ,,U“ 
Timișoara 3112 p. Olimpia Buc. 2821 p : 
După trei zile, in clasamentul individual 
conduce C. Rolic 3011 p. urmat t'e L- 
Doby (Csepel) 2951 p și C. Kurund 
2750 p. Pe echipe : 1. Csepel Bud. 8445 p, 
„U“ Timișoara 8047 p și Olimpia 6134 p.

POLO. S-au Încheiat întrecerile tur
neului de calificare (zona Sud) a cam
pionatului republican de juniori. Pe pri
mul loc s-a clasat echipa Dinamo Buc. 
cu 20 p. urmată de : 2. Progresul Buc. 
19 p, 3. C.S. Școlarul 17 p. 4. Rapid Buc. 
12 p, 5. Petrolul Ploiești 8 p. 6. Se. sP. 
1 Buc. 7 p, 7. Sc. sp. 2 Buc. O p.

ORIENTARE TURISTICA 
în împrejurimile Căminului 
■desfășurat LsL, ----- —
hova pe echipe și individual (etapă >de 
noapte și zi). REZULTATE — Masculin: 
1. U.Z.U.C. Ploiești (N. Tănase — P. SPâ- 
taruj ; 2. Cercetătorul ploiești (R. Rusu 
— E. Roșu) : 3. Voința Cimpina. Femi
nin : l. Cercetătorul Ploiești (Smaranda 
Preda — Adina Zaharia). o Comisia de 
specialitate a județului Pr<uiova organi
zează, duminică 5 august, concursul pen- 
țru ..cupa de vară". întrecerile se vor * 
desfășura în zona pădurii Păulești.

La Bușteni, 
alpin, s-au 

campionatele județului Pra-

noua recordmană a junioarelor în 
echipei române

Daniela Georgescu,
(64,2) este una din marile speranțe ale

PALMARESUL ECHIPELOR CIȘTIGATOARE

2. Iugoslavia 74 p,

proba de „sută" 
la actuala ediție

90 DE RUTIERI PARTICIPĂ LA CEA DE A X-a EDIJIE
A „TURULUI CLUJULUIu

CLUJ, 1 (prin telefon). Miercuri 
dimineață a început în localitate eea 
de a 10-a ediție a competiției ci
cliste pe etape „TURUL CLUJU
LUI". Ea se bucură de participarea 
a 90 de rutieri (cei mai buni din 
țara noastră), de un traseu splen
did (deși destul de dificil) și de o 
organizare impecabilă. Prima etapă 
s-a disputat Pe ruta Cluj — Săvă- 
disla — Buru — Cluj, 100 km. Plu
tonul este animat de numeroase 
tentative, eșuate însă din cauza ri
postei prompte pe care o dau cei 
din grupul masiv. Mircea Bădilă. 
Alex. Sofronic și George Negoescu 
reușesc — după multe eforturi — 
să se desprindă și să ia avans față 
de urmăritori. Ei sînt ajunși însă 
la punctul de întoarcere. Alte și 
alte acțiuni încearcă destrămarea. 
Cu 11 km înainte de sosire, Vasile 
Selejan. Gavril Marton. Mircea Bă
dilă, Alex. Sofronie și Nicolae Savu 
sprintează sec, se detașează și își 
asigură disputarea primelor locuri 
la sprintul final. Cîșțigă Vasile Se- 
Ieian (Dinamo) cu timpul de 2 h. 
35:30, pentru că este mai experi
mentat și pentru că-1 animă și am
biția de a se impune în orașul său 
natal. Este urmat în clasament de 
Gavril Marton (C.S.M. Cluj), Mir
cea Bădilă (CIBO Brașov) — în a- 
celaSi timp. Nicolae Savu (Petrolul) 
și Alex. Sofronie (Dinamo) la 2 s, 
Valentin Hoța (C.S. Mureșul) la 30 
s etc. Media orară a etapei: 38,050 
km.

Joi se dispută etapa a II-a a

pe ruta Cluj — 
km. Vineri are 
celei ce a X-a

„Turului Clujului".
Zalău — Cluj. 130 
loc ultima etapă a 
ediții a acestei competiții de tradi
ție fci sportul nostru cu pedale.

Nușa DEMIAN

tile următoare — 
Leeds) și poloiștii (la 
da veritabilul examen 
pionatelor europene.

Duoă cum se poate 
aalmaresele alăturate, 
'. din Grecia (băieții pînă la 16 ani 

fetele pînă la 15 ani) au dominat 
concursurile anterioare. Ei se anunță 
și in acest an, alături de sportivii 
bulgari, ca principali favoriți.

Reprezentanții noștri, absenți în 
1971 ia Atena, au avut comportări 
modeste In anul următor la Izmir, 

■ bținind doar 4 victorii individuale 
prin T. Nicolae <100 m delfin), C. 
Mandache si Lavinia Donia (100 m 
spete) și A. Horvat (200 m liber). In 
arest an, ei aliniază echipe lipsite de 
omogenitate, cu cîteva valori sigure 
i Daniela Georgescu, Camelia Hoțescu,

observa și din 
tinerii înotă*

TURUL ROMÂNIEI4
(Urmare din pag 1)

țieri. capabili să se prezinte la 
startul „Turului României". De paste 
hotare vor sosi 20 de alergători 
reprezentînd Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia și Italia. Din informații
le pe care le deținem — furni
zate de forurile cicliste de specia
litate din țările respective — „Tu
rul României" va beneficia ți la 
ediția a XIX-a de oaspeți de va
loare, care să contribuie la reali
zarea unui spectacol sportiv de 
calitate, la ridicarea mediilor orare.

„Turul ciclist al României" re
prezinți nu numai o competiție, 
în sine, ci și un mijloc eficient 
de propagandă pentru sport, o săr
bătoare tinerească. Comisiile de 
organizare din fiecare oraș-etapă 
inițiază întreceri sportive de masă 
în întîmpinarea caravanei, tururi 
cicliste județene, competiții ciclotu-

ÎNOT (general) : 1971 — 1. Grecia 96 p, _ . r
19*2 — 1. Grecia 120 p, 2. Bulgaria 99 p, 3. România 88 p

ÎNOT (junioare): 1871—1. Grecia 56 p. 2. lugoșlavia 34 p, 3. Bulgaria 20 p;
1972 — 1. Grecia 78 p, 2. România 44 p. 3. Bulgaria 40 P, 4. Turcia 12 P l
ÎNOT (juniori) : 1971 — 1. Grecia 40 p, ?. Iugoslavia 40 p, 3. Bulgaria 32 p;
19*2 — 1. Bulgaria 59 p. 2. Grecia 44 p, 3. România 44 p, 4. Turcia 22 P :

POLO : 1971 — 1. România 6 p, 2. Greeia 4 p, 3. Iugoslavia 2 p, 4. Bul
garia op;

19*2 — 1. Iugoslavia 8 p. 2. România 6 p, 3. Grecia 4 p, 4. Bulgaria 2 p, 
5. Turcia 0 p.

Minola Vasiliade, Adrian Horvath), 
dar și cîteva puncte slabe. Să sperăm 
totuși că ei se vor mobiliza în între
cerile cu adversari superiori, obți- 
nînd rezultate cît mai bune.

Ca și în anii trecuți, duelul din
tre jucătorii români (de această dată 
cu Scherwan si Răducanu în forma
ție) și cei iugoslavi va domina tur
neul de polo. Fiecare echipă a cîști- 
gat pînă in prezent cite un titlu, 
iar în meciul desfășurat anul acesta

LA CICLISM
ristice care să atragă în desfășu
rarea lor un .mare număr de ti
neri și tinere. învingătorilor între
cerilor cicliste, liderul competiției 
le va oferi ..tricouri galbene", sim
bol al consacrării în sportul cu pe
dale și, desigur, o amintire de ne
uitat. Manifestări artistice folclori
ce, competiții de atletism, handbal, 
fotbal șa. vor asigura programul 
cultural-artistic-sportiv dinaintea so
sirii rutierilor pe stadioane.

Sîr.tem convinși că „Turul Româ
niei", asemenea anilor trecuți, va 
prilejui iubitorilor sportului din 
Capitală, din Brașov, Tg. Mureș, 
Cluj, Vatra Domei, Suceava, Ba
cău și Buzău, din celelalte orașe 
și comune de pe traseu vizionarea 
unui spectacol entuziasmant. a unei 
lupte sportive care să merite ad
mirația lor. Sperăm, de asemenea, 
că el va fi primit pretutindeni cu 
căldură și bucurie.

Comisia de organizare, împreună

cu cele din orașele-etape, pregătesc 
numeroase premii pentru cei mai 
buni dintre rutieri, pentru primii 
clasați în etape și în clasamentele 
generale, pentru sprinteri și căță
rători, premii care să-i stimuleze 
și să le răsplătească eforturile. 
Poate că și făuritorii „Pegas“-ului. 
ai primei biciclete românești de 
semicurse, vor fi prezenți în ca
ravană pentru a face propagandă 
acestui „vehicul sportiv", pentru a 
oferj participanților premii.

De fapt, startul în această. . a
XlX-a ediție a „Turului României” 
s-a și dat... Membri ai comisiei 
de organizare sînt pe traseu pen
tru a definitiva ultimele detalii 
tehnice, afișele sînt în tipografie, 
confirmările de participare de pes
te hotare au sosit. Despre toate, 
inclusiv despre pregătirile rutieri
lor români. îi vom informa pe ci
titorii noștri în cele 31 de zile care 
au mai rămas pînă la start.

3. Bulgaria 52 p; 
; 4. Turcia 34 p ;

la Sibenik. ele au terminat la ega
litate (6—6). Partidele vor fi con
duse de arbitrii internaționali 
Alphonse Angella (Franța) și Abe 
Fuchs (Belgia). Cit privește pe sări
tori, ei vor concura pentru prima 
oară în cadrul acestei Balcaniade.

AERONAUTICĂ Marți s-a desfă
șurat prima probă, ,.triunghi de 103 km‘‘, 
pe traseul Iași-Sinești-Vlâdeni-Iași, în 
cadrul celei de-a 17-a ediții a campio
natului național de zbor fără motor (ou 
invitați străini). CLASAMENT : * 
Zenovei 1003 
(U.R.S.S.) 945 
(U.R.S.S.) 940
(Cehoslovacia) și 
slovacia) 835 p : 6.
7. ionel Munteanu ... r „ 
nescu 702 p ; 9. Erwin Rosch 696 p : 10. 
Zoltan Nagy 691 p. Miercuri s-a dat star
tul în cea de-a doua probă a întreceri
lor. dus-întors pe distanța iași-Bîrlad- 
Iași (200 km).

P : 
p ■ 
p :

_ : 1. Petre
2. Oleg Passetchnjk
3. Vitantas sliumba 
4—5. Iaroslav Vaura 
Tadeas Wala (Ceho- 
Nicolae Mibăiță 762 p:

717 p ; 8. Mircea El-

LUPTE începînd de mîine, la Ulan 
Bator (R. P. Mongolă) se dispută între
cerile de lupte libere ..Turneul prietenia’*- 
la care iau parte tineri născuți după 
anul 1955. Federația română de speciali
tate a selecționat un lot de 9 sportivi 
care,’miercuri dimineața, au- făcut de
plasarea spre capitala R. P. Mongole. 
Iată-i, în ordinea categoriilor : Mihai 
Manole (Gloria Buzău), Nicolae Eremia 
(Dinamo Buc.). Gigei Angliei (Progresul 
Buc.), Marin Voicu (Progresul* Brăila), 
Nicolae Dorobanțu (Rapid), Csaba Be- 
nedek (Mureșul Tg. Mureș), Florin Ar- 
sene (Petrolul Ploiești). Valentin Mihâilă 
(C.F.R. Timișoara). Ion Paiu (Progresul 
Brăila). Tinerii luptători români sînt în
soțiți de antrenorii Alexandru Geantă și 
Toma Popescu. Delegația este condusă 
de prof. Traian Predcțeanu.

FORMULA DE DISPUTARE A FINALELOR
DE LUPTE TREBUIE REVIZUITA

In comentariul publicat după campionatele de lupte libere am evidențiat faptal 
că in întrecerile de la Iași, extrem de multe meciuri au fost încheiate cu victorii 
prin tuș. ca urmare a eficacității execuției unor procedee tehnice care conduc la 
victorii rapide. Dar, in același timp afirmam că numărul mare de victorii înainte 
de scurgerea celor 9 minute regtuamentare de luptă s-au produs și ca o conse
cință a slabei pregătiri a multora dintre particlpanțiî la faza finală a campiona
telor republicane. Așa cum am remarcat și cu ocazia campionatelor de lupte greco- 
romane, Intre concitrențli prezenți la faza finală a competiției, rezervată eelor 
mai buni luptători din țară, există un pronunțat dezechilibru valoric. La fiecare 
categorie de greutate se disting, de fapt, două grupe de sportivi foarte bine dife
rențiate. Există, firește, pe fiecare tablou de concurs cite un grup (mai mare sau 
mai mic) de concurent* care luptă cu șanse aproape egale pentru titlul de cam
pion al categoriei sau pentru un loc in primele 6. Aceșți sportivi, de cele mai 
multe ori, rămin în competiție pînă în fazele superioare ale întrecerilor, jtistifl- 
cindu-și prezența la astfel de coneursuri.

In același timp, la cele mai multe dintre categorii, sînt prezenți o serie de 
participanți lipsiți de valoare și de experiență competițională (mulți dintre ei ju
niori) a căror înscriere ia finalele campionatelor seniorilor dă competiției un 
aspect de... activitate sportivă de masă. încărcarea inutilă a tablourilor de con
curs cu elemente slabe, creează și posibilitatea ca in competiția pentru desemnarea 
celui mai bun om al categoriei să aibă un rol important și șansa unor sportivi 
de a se tntilni cu cei mai slabi adversari In primele tururi, In timp ce alți con- 
curenți valoroși luptă intre ei incă de Ia primele meciuri.

Un alt aspect este acela că pentru sportivii slabi (maî cu seamă juniori) o 
înfrângere categorică (tuș) are o influență negativă asupra moralului și deci, asu
pra evoluțiilor lor viitoare. în ceea ce-i privește pe învingătorii prin tuș. în dispute 
în care dezechilibrul valoric este evident, asemenea victorii —- ’ ------
nimic.

Sugerăm federației de specialitate, ideea ca înaintea fazei finale a campiona
telor de seniori să găsească soluția unei mai reale stabiliri a ' ” . ____
lor, astfel ca. pe viitor, emnpetiția să fie rezervată celor mai buni luptători. In 
asemenea situație n-ar mal exista meciuri disproporționate și toate partidele sus
ținute de concitrenți ar fi utile, ierarhiile categoriilor fiind stabilite pe criterii 
mult mai reale. Considerăm că Biroul Federației române de lupte, care activează 
cu bune rezultate, va găsi soluția cea mai corespunzătoare, care să facă din cam
pionatele republicane ale seniorilor o competiție mult mai spectaculoasă ș> de un 
nivel valoric cit mai ridicat.

nu le folosesc 1»

valorilor și trierea

Mihai TRANCA
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AGENDA ACTIVITĂȚII
SPORTIVE DE MASA Turneul

Tehnofrig Cluj 
Constr. Alba Iulia 
C.I.L. Gherla 
Someșul Beclean 
Crișana Sebiș 
Cimentul Turda 
Soda Ocna Mureș 
Aurul Brad

Pag. a 3-a

A IX-a
CASA DE CULTURĂ - GAZDĂ 
A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE

INAUGURAREA UNUI NOU 
COMPLEX SPORTIV BRAILEAN

ETAPA

Recent, în organizarea Casei de 
cultură si a asociațiilor sportive din 
cadrul întreprinderilor și instituțiilor 
din orașul Cisnădie. a fost înființat 
„Clubul vacanței". El are scopul de 
a angrena un număr cît mai mare 
de salariați si de elevi în practica
rea diferitelor discipline sportive și 
a unor jocuri distractive. în ultimele 
două săptămîni, numărul celor care 
au participat la interesantele activi
tăți de la Casa de cultură se ridică 
la peste 300. Printre cei mai fervent! 
sînt frații loan și Gheorghe Fleschin. 
Simion Biaga. Ilie Vizitiu, Maria 
Cernea, cu toții salariați la I.I.S. 
Textila și Mătasea roșie.

Ilie ANDREI — coresp.

EDIȚIA JUBILIARĂ A „CUPEI 
MINERULUI LA ORIENTARE 

TURISTICĂ

Cea de a 10-a ediție a -Cupei Mi
nerului" Ia orientare turistică s-a des
fășurat. recent, la Slănic Prahova, 
întrecerile s-au bucurat de prezentei 
a oeste 100 de concurenți din jude
țele Brașov, Ilfov, Dîmbovița, Dolj, 
Prahova. și municipiul București. 
Cupa jubiliară a fost atribuită ingi
nerului Nicolae Tănase (UZUC Plo
iești). pentru cele opt ‘participări la 
această competiție. Iată și cîștigă- 
torii ediției a 10-a, în ordinea cate
goriilor : Voința București, Dacia 
București, Unirea Giurgiu, la echipe, 
și Constantin Mănescu (Slănic Pra
hova), Elena Iancu (Cimentul Fieni), 
Elena Oprea (Voința București), Petre 
Rădulescu (Creația Brașov) și Paul 
Spătaru (UZUC Ploiești), la indivi
dual.

FTbrian ALBU — coresp.

De curlnd, orașul Brăila se poate 
o nouă bază sportivă, 
sportiv Constructorul 

este compus din 3 terenuri de 
de cimp cu tribune, unul de 
și altul de baschet, un club si 
tiarele necesare. în proiect se 
construcția unei piste de popice _ 
unei săli de box. Cu prilejul inau
gurării a avut loc etapa finală a 
„Cupei de vară" la tenis de cimp, 
competiție organizată 
sportive locale și care 
de participarea a 120 de 
Iată cîștigătorii : cat. 8—10 
Cătălin Dima ; cat. 11—12 
Romeo Marin ; cat. 13—14 ani — Ni
colae Predescu ; cat. 15—16 ani — 
Sorin Datcu ; cat. 17—18 ani — Ni
colae Bahmanenco. La cat. 13—14 an:, 
fete, pe 
sat, în 
Daniela

mîndri cu 
Complexul

tenis 
volei 
ves- 
află 
și a

Vasas Budapesta a sosit ieri cu 
întreaga garnitură de internaționali ETAPA A

de 
s-a

forurile 
bucurat 

sportivi, 
ani — 
ani —

primele trei locuri s-au cia- 
ordine, Cristina Georgescu. 

Dinu ți Carmen Horvat.

Traian ENACHE — coresp.

„CUPA DE VARĂ* LA 
MINIFOTBAL

Amplul calendar sportiv esiival a 
continuat la Caracal cu desfășurarea 
unei competiții devenită tradițională 
în viața orașului. Este vorba de 
„Cupa de vară" la minifotbal. rezer
vată tuturor echipelor reprezentat:.? 
de asociații sportive si cartiere- La e- 
diția din acest an, s-au aliniat la start 
un număr record de participante : 16. 
Organizatorii au hotărit împărțirea 
formațiilor pe două serii si cor.dj- 

intîlnirilor de către 
cei mai buni cavaleri ai fluier-. ’ 
din localitate. In 
echipele Vagonul 
Carpați. După o 
tată. Vagonul a 
lungiri, cu scorul 
s-a clasat Voința

G.

cerea tuturor

finală s-au intilr.it 
si cea a cartierului 
partidă dîrz dispu-
Invins. după ore- 
de 5—3. Pe locui 3 
Caracal.
DONCIf coresp.

Turneuî ț,Prîetenia“ la box

GALAȚIUL ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
Apropiata competiție pugilistică 

turneul „Prietenia*, încredințată 
spre organizare forurilor gălățene, 
este așteptată cu un deosebit inte
res de către iubitorii „nobilei arte" 
din bătrînul oraș dunărean. Pen
tru popularizarea și asigurarea unor 
condiții optime de desfășurare a a- 
cestiii important turneu, la care și- 
au anunțat participarea speranțele 
olimpice din 11 țări, organele loca
le au lunt din timp toate măsurile 
pe care le impune organizarea unei 
asemenea competiții de anvergură.

Astfel, pe principalele artere ale 
orașului, au fost plasate pancarte 
uriașe, au fost distribuite sute de 
afișe și fluturași care anunță eve
nimentul și programul întîlnirilor.

Arena acoperită „Dunărea", capa
bilă să găzduiască 3200 de specta
tori, a fost dotată cu o tabelă elec
trică de ring, iar gradenele, vestia
rele Și celelalte instalații anexă, au 
fost revizuite.

Sg fac pregătiri asidue pentru 
primirea oaspeților și a oficialilor. 
Boxerii vor fi cazați în căminele 
Institutului pedagogic, iar masa va 
fi servită în moderna sa cantină. 
Numerosul corp al oficialilor și zia
riștilor va fi găzduit la hotelul Du-

nărea. Pentru antrenamentul boxe
rilor, a fost instalat un ring și la 
Palatul sporturilor.

Și acum cîteva amănunte despre 
cele două echipe românești, aflate 
de cîteva zile in localitate- Coir.po- 
nenții loturilor, efectuează zilnic u.- 
susținut program de antrenament 
pe terenurile complexului sportiv 
Dunărea. In tabăra noastră dom
nește optimismul și buna dispozi
ție, combatanții așteptînd cu încre
dere începerea întrecerilor. Ei sin: 
ferm hotăriți să reprez.nte cu cins
te școala românească de box, care 
se bucură de prestigiu in arena in
ternațional*. Pentru multi d.ntre 
componenții lotului, turneul „P e- 
tenia" constituie un excelent prilej 
de afirmare.

Dată fiind cartea de vizită a mul
tora dintre pugiliștii care vor evo
lua pe ringuț din Galați, se așteap
tă vizionarea unor partide specta
culoase care .să facă o bună pro
pag an dă boxului.

Orașul de la Dunăre. îți astea 
oaspeții. Primii care sl-au ama 
sosirea sint pugiEstii â:- R P’ 
Coreeană, din U-IUSS. s= Cuba.

Telemac SOUOFOL
Coresp județean

„Invitația primită din partea clu
bului F. C. Argeș ne-a onorat și par
ticipăm la turneul organizat in 
cinstea celor două decenii de exis
tență a echipei din Pitești cu cea 
mai bună echipă pe care o putem 
alinia. Toți internaționalii noștri sint 
prezenți la meciurile de la Bucu
rești și de la Pitești și vă asigur că 
vom face totul ca să cistigăm publi
cul românest prinlr-o comportare cit 
mai bună”, iată i>runele cuvinte ros
tite. după coborirea din avion» de 
conducătorul echipei Vasas Budape>*-a. 
Simon Ian os. kepresedin:» -ai clu
bului din capitala Ungariei.

$i. intr-adevăr, aveam sâ consta
tăm câ nu lipsește nici unul dintre 
jucătorii care, nu cu multă vreme 
In urmă, au cfșugat «Cupa Ungariei'* 
in fața nu mai p^țîn cunosemei for
mații, Hunved. pe care au intre- 
cut-o cu 4—3. De altfel- aveam să 
constatam aceasta si dm spusele an— 
trenorului echipei. Lajos Baroti. unul 
dintre cei mai valoroei lehaâcieni a* 
Ungariei, pini eu citeva luni Ia armă 
eieeționer și antrecor ai reprezen

tativei s'atului Peru, dia .Anverk a de 
Sud.

Va-as este urezev^â ia turne-î 
.F. C. Argeș XX" cu tot ce are mai 
bon. adica : txxtarii Tamas m Mewa- 
roc fandasn Tor—k. Fabian. Vidals. 
Ihasz. Lak lager, muktomu Kamjati. 
Miiller. Kovacs. Razsaa <; atacaațî: 
Gass. Toth. VaradL Szabo. Snfce. 
Căpitanul echipei este rtanoscurui 
Ihasz. de ÎS ori prezect f. aattenala 
V.ngariei. Alături ăe ei. a& inlersa- 
ționaii atai sint Tamas «de 11 arit. 
Fabian (13). Vidau 1F-. karadi ra> 
și Sroke (II). O ades ăraU osa:.ră de 
internaționali. Tocata: de a*eea am 
căutat să aflam de la Lajos Raroti 
care ar fi. casă părerea sa. fotba
liștii spre care pubuir-* 
resti si din Puesci sâ-si 
tențâa mai cu ĂecaeOire :

— Toți jucător-.! amin săat tchai- 
cieai de sablate d aa o foarte bană 
iadcmiaare. Diatre ei. iasă. Tordk. 
Fabian. Ihasz. Vidats si V arad: sint 
cei mai caaoirwti. dar ea cred că 
• evolsție xp'aadatâ «« avea si mii- 
locașul MaUer. ra fate că pină a- 

aa a jacat airi a partidă ■»- 
tem at ian aii. Star si*ar că dapă rele 
două meciuri pe care le '—ai susți
ne ia Rf «aii hai ceti da dreptate

('• F. Barcelona. Am răspuns afirma
tiv și vom juca acolo trei meciuri, 
în zilele de 11, 14 si 15 august. Patru 

' zile mai tirziu vom lua startul in 
campionat.

— Ce știți despre 
adversara echipei dv. in prima zi a 
turneului ?

— Foarte puțin. Doar că anul tre
cut a fost campioană, că acum 
ocupat locul al treilea — ceea

F. C. Argeș,

a 
_ ce 

confirmă titlul și valoarea echipei — 
că are un jucător de certă clasă în 
persoana lui Dobrin și că foarte greu 
a fost eliminată din C.C.E. de Real 
Madrid. Toate astea la un loc spun 
insă destul...

Mircea TUDORAN

BULETINUL TURNEULUI

es-

Buci»-

a.’-e oar-joc

CUPA EUROPEI
Urmare din pag. 1)

asemenea, asigură calificarea în fi
nala competiției, luptă cu șanse oa
recum egale echipele Ungariei și 
României. Celelalte participante nu 
au formații care să le poată duce, 
eventual, în finală, dar individual.- 
tățile de care dispun la anumite 
probe vor „încurca", în mod sigur, 
multe din socotelile pe care și le 
fac antrenorii unguri și cei români. 
Profităm de acest prilej ca să co
municăm că punctajul se va face 
pentru fiecare probă, inclusiv șta
fetele, astfel: 6 p locul I, 5 p — ÎL 
4 p — III... 1 p — VI. Deci pentru 
a putea acumula numărul de puncte 
care să le asigure locul secund al 
clasamentului general. echipierele 
reprezentativei noastre vor trebui 
să concureze la un nivel foarte ri
dicat și să fie foarte atente la 
eventualele surprize pe care le pot 
produce „individualitățile" de mar
că ale outsiderelor (Meta Antenen 
— Elveția, Donata Govoni, Paula 
Cacchi și Sara Simeoni — Italia, 
Grete Andersen — Norvegia etc).

în sfîrșit, a treia competiție de 
amploare despre care aminteam es
te „Cupa Prietenia", pentru juniori, 
programată la Odesa.

Echipa masculină va pleca vineri 
spre Nisa, cu avionul, via Roma, 
zi în care sînt așteptate să soseas
că în Capitală cele mai multe din
tre formațiile feminine angajate în 
semifinala de la București 
Europei — 1973.

• Cîteva modificări în 
R. D. Germane* la 800 m 
cura Marita Politz (1:59,9

a Cupei

formația 
va con- 
în acest

O.F.K. BEOGRAD SOSEȘTE AS
TĂZI. A doua participantă la tur
neu. O.F.K. Beograd va sosi în 
cursul dimineții, cu trenul. Fac 
deplasarea — sub conducerea an
trenorului Soskici — toți interna- 
t:onalii clubului din Belgrad în 
frunte cu Petkovici, Stepanovici, 
Saa traci

ASTĂZI. ANTRENAMENTE ÎN 
NOCTURNĂ. Echipele prezente la 
turneul „F.C. Argeș XX" au pro- 
grD-r.j-.e pentru astăzi, pe stadio- 
r._’. .23 August’, antrenamente. Ală.

Vasas și O.F.K. Beograd, 
vor efectua scurte ședințe de pre
get.și echipele noastre, Univer- 
situtea Craiova și F.C. Argeș, care 
s sesr in cursul zilei la București. 
Toate cele patru formații sînt găz- 

~ a -Hoteiul sportivilor" din 
Parcul _23 August".

MECIUL FOȘTILOR JUCĂTORI 
DE I A F.C. ARGEȘ, STEAUA ȘI 
DINAMO. Un autocar, pus la dis- 
p z.ț:e de organizatori, și care va 
; r;._. «îmbăta la ora 10 din fața 
el-o-Eu; Dinamo, îi va transporta 
Ia Pitești pe foștii jucători (stabi- 

; la București) ai clubului ar- 
gețean ș: pe fostele glorii de la 
Steaua si 
țme

Dinamo, care vor sus- 
: t acea zi — un „meci al

■ pe stadionul din Pi-

-Cor jfamjhW București”

C0\SP\II\ SI MURI DfSPRE DUfLUt

Metalul Aiud 
Arieșul C. Turzii 
Unirea Alba Iulia 
Unirea Dej 
Minaur Zlatna 
Minerul Bihor 
Dermata Cluj 
Reeplta Salonta

ETAPA
Cimentul Turda 
Soda Ocna Mureș 
Unirea Dej 
Constr. Alba Iulia 
Aurul Brad 
Metalul Aiud 
Someșul Beclean 
Tehnofrig cluj

ETAPA
Arieșul C. Turzii 
Minaur Zlatna 
C.I.L. Gherla
Crișana Sebiș 
Dermata Cluj 
Minerul Bihor
Soda Ocna Mureș 
Constr. Alba Iulia

ETAPA
Someșul Beclean 
Cimentul Turda 
Aurul Brad 
Tehnofrig Cluj 
Arieșul C. Turzii 
Crișana 
Unirea 
Recolta

Sebiș 
Alba Iulia
Salonta

ETAPA
Zlatna 

Alba Iulia
Salonta

Minaur
Unirea
Recolta
Dermata Cluj
Soda Ocna Mureș
Aurul Brad 
Metalul 
Unirea

Aiud 
Dej

ETAPA
Alba IuliaConstr.

C.I.L. Gherla
Crișana Sebiș 
Unlrea Dej
Minaur Zlatna 
Tehnofrig cluj 
Someșul Beclean 
Minerul

Recolta
Crișana 
Minerul

Cimentul Turda 
Constr. Alba Iulia 
Arieșul C. Turzii 
Tehnofrig Cluj 
C.I.L. Gherla

ETAPA A
Dermata Cluj
Soda Ocna Mureș 
Someșul Beclean 
Metalul Aiud
Minaur Zlatna
Unirea Alba Iulia 
Aurul Brad
Unirea Dej

I, 12 AUGUST
— Minaur Zlatna
— Unirea Dej
— Arieșul C. Turzii
— Minerul Bihor
— Recolta Salonta
— Metalul Aiud
— Unirea Alba Iulia 
— Dermata Cluj

II- A, 19 AUGUST
— Aurul Brad
— Tehnofrig Cluj 
— Cimentul Turda 
— C.I.L. Gherla 
— Soda Ocna Mureș 
— Crișana Sebiș
— Constr. Alba Iulia
— Someșul Beclean

III- A, 26 AUGUST
— Recolta Salonta 
— C.I.L. Gherla
— Minerul Bihor
— Arieșul C. Turzii
— Crișana Sebiș
— Dermata Cluj 
— Minaur Zlatna
— Unirea Alba Iulia

IV- A, 9 SEPTEMBRIE
— Unirea Alba Iulia 
— Aurul Brad
— Tehnofrig Cluj
— Unirea bej
— Someșul Beclean
— Recolta Salonta
— Cimentul Turda
— Metalul Aiud

V- A, 16 SEPTEM3RIE
— Metalul Aiud
— Dermata Cluj
— Unirea Dej
— Minerul Bihor
— Minaur Zlatna
— Constr. Alba Iulia
— C.I.L. Gherla
— Soda Ocna Mureș

VI- A, 30 SEPTEMBRIE
— Crișana Sebiș
— Someșul Beclean 
— Constr. Alba Iulia 
— C.I.L. Gherla 
— Tehnofrig Cluj
— Minerul Bihor
— Arieșul C. Turzii
— Cimentul Turda

VII- A, 7 OCTOMBRIE
— Aurul Brad
— Metalul Aiud
— Dermata Cluj 
—• Unirea Alba Iulia 
— Recolta Salonta 
— Cimentul Turda 
—Soda Ocna Mureș/ 
— Arieșul C. Turzii

VIII-A, 14 OCTOMBRIE
— Unirea Dej
— Someșul Beelean
— Metalul Aiud

A

A

A

A

A

Bihor

ETAPA A
Salonta
Sebiș 
Bihor

ETAPA
Crișana Sebiș 
Unirea Dej
Minerul Bihor 
Constr. Alba Iulia 
Tehnofrig Cluj 
Cimentul Turda 
Minaur Zlatna
Aurul Brad

ETAPA
Cimentul Turda 
Recolta Salonta 
Unirea Alba Iulia 
Someșul Beclean 
C.I.L. Gherla 
Dermata Cluj 
Arieșul C. Turzii 
Metalul Aiud

ETAPA
Soda Ocna Mureș 
Unirea Alba Iulia 
Minaur Zlatna 
Minerul Bihor 
Tehnofrig Cluj 
Arieșul C. Turzii 
Recolta Salonta 
C.I.L. Gherla

ETAPA
Metalul Aiud 
Unirea Dej 
Someșul Beclean 
Aurul Brad
Minerul Bihor 
Crișana Sebiș
Constr. Alba Iulia 
Dermata Cluj

ETAPA j

Arieșul C. Turzii 
C.I.L. Gherla 
Cimentul Turda 
Tehnofrig Cluj 
Unirea Dej 
Minaur Zlatna 
Soda Ocpa Mureș 
Unirea Âlba Iulia

ETAPA
Minerul Bihor 
Crișana Sebiș 
Aurul Brad
Someșul Beclean 
Constr. Alba Iulia 
Metalul Aiud 
Dermata Cluj 
Recolta Salonta

REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

Reapariția, după o absență de 
șase ani, a formației studenților ti
mișoreni pe prima scenă a socceru- 
lui nostru este așteptată, aici pe 
malurile Begăi, cu legitim interes. 
Fie că te afli în Piața Operei, în 
Piața Traian. în cea din lozefln, 
sau în N. Bălcescu, în aceste zile, 
vei găsi același subiect de discuție.

la startul 
studențeas-

A

A

A

A

A

A

— Aurul Brad
— Unirea Alba Iulia
— Soda Ocna Mureș 
— Dermata Cluj
— Minaur Zlatna

IX- A, 21 OCTOMBRIE
— Arieșul C. Turzii
— Minerul Bihor
— Constr. Alba Iulia
— Crișana Sebiș
— Cimentul Turda 

*• — Racolta Salonta
— C.I.L. Gherla
— Tehnofrig Cluj

X- A, 28 OCTOMBRIE
— C.I.L. Gherla
— Someșul Beclean
— Dermata Cluj
— Soda Ocna Mureș
— Metalul Aiud
— Arieșul C. Turzii
— Unirea Alba Iulia
— Recolta Salonta

XI- A, 4 NOIEMBRIE
— Minerul Bihor 
— Tehnofrig C-uj
— Crișana Sebiș
— Aurul Brad
— Constr. Alba Iulia
— Soda Ocna Mureș
— Unirea Dej
— Minaur Zlatna

XII- A, 11 NOIEMBRIE
— Crișana Sebiș 
— Dermata Cluj
— Unirea Dej
— Constr. Alba Iulia
— Aurul Brad
— Someșul Beclean
— Metalul Aiud
— Cimentul Turda

XIII- A, 18 NOIEMBRIE
— Unirea Alba Iulia 
— Soda Ocna Mureș 
— Tehnofrig Cluj
— Arieșul C. Turzii
— C.I.L. Gherla
— Cimentul Turda
— Minaur Zlatna
— Recolta Salonta

XIV- A, 25 NOIEMBRIE
— Recolta Salonta 
— Someșul Beclean 
— Constr. Alba Iulia 
— Crișana Sebiș

— Metalul Aiud 
— Dermata Cluj 
— Aurul Brad
— Minerul Bihor

XV- A, 2 DECEMBRIE
— Minaur Zlatna
— Arieșul C. Turzii 

, — Unirea Alba Iulia
— Cimentul Turda 
— Tehnofrig Cluj 
— Soda Ocna Mureș 
— Unirea Dej 

C.I.L. Gherla

Bojin va conduce linia de atac a 
studenților timișoreni in întrecerea 

care începe la 12 august

pe care

Petre ARCAN

conturea- 
formației,

gc- 
de
la 
de 
re

in ce-1
.o

diverse 
ajunge 
pentru

noastră, intîlnind. pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare, cu începere 
de la ora 17,30. echipa de tineret- 
rezerve a clubului Dinamo.

In ase- 
să pre- 

prejătire 
adapteze 
un efort

pînă acum. 
„A". în 
mulțumit 
participă

ce le

PRIMA ASOCIAȚIE SPORTIVA DE CARTIER LA TG. MUREȘ

Romulus LUCIAN

De pregătirea lor se 
Nagy ajutat de Ar-

’.Eop e. 
bun 
probe

al C.O.E.F.S. 
loan Cirnațiu, 
Crîșan și

fiecare 
emerit 
Moina, 
echipe 
din a-

Tiberiu 
Nagy.

ÎN TABĂRA „ARCAȘILOR 
LUI ȘTEFAN CEL MARE"

LA ATLETISM
an) In 
care va 
m (4:1(LB In De iti >ra
săritura In T-âlțiine ia 1 
Schmidt-Kirst a foK pe 
»eaxari« Witchas. 
în acest sezon brtroă 
rppultat de 1J7 el.

• Vedetele far 
sint: Meta Antenen 
Si 6.43 m la lungrne). V 
(53j pe 409 m) ți Acnei 
ckinger (24.4 pe 200 m.

• Cea mai vaioroas* 
reprezentativa Norvegiei 
gâtuarea de sesnifond Grete Ander
sen. în acest sezon ea deț 
sultat de 4:12,7-

• Formați* Ungariei s 
ca o echipă foarte otno*ei 
prezenLan’.e situate vaicric la un 
nivel restul de înalt. Dintre acestea 
cele trial temute ni se par a fi sâ- 
rîtoarea in Ir. ăl tinse Erika Rudolf 
(1.86 m\ sulitașa Maria liscscrka 
(59.49 m) si Ilona Bnusenyak în
scris* la dou* probe: 100 nxg — 
13.2 ți lungime — 6 42 m.

• Echipa României se pregtOcgte 
cu asiduitate in vederea ispor 
tei confruntări de dnmrnir*. 
pare că alesele pentru eoerors 
fi : Mariana Condovjci (10* m ți 
200 mX Mariana Șuman (400 m. 
Ileana Silai lOOO m). Maria Line* 
(1500 m), Valeria Bufanu 100 mg 
Viorica Visropoleunu lunxime 
Cornelia Popescu (înălțime . Valea 
tina Cioltan (greutate . .Argentina 
Menis (disc) Elena Neacțu :ă

• Concursul va începe (cu festi
vitatea de deschidere) la ora 16.40 
și se va încheia la ora 19.00.

i partidelor și Steaua — Rapid 
ta face excepție de la regulă, 

:-md regula frumoasei tradiții 
întrecerilor dintre ele“,

ivește, Tache Macri promite...
a:are totală in meciuri, singura 

le de a ne verifica in adevăr 
a-ea pregătirii. Pe parcursul a 
) de minute, cu posibilitatea de 
efectua 10 schimbări, ni se pune, 
uâ antrenorilor, la dispoziție po- 

îtatea de a încerca 
ule de echipă și de a 
ea mai realistă soluție

•'aoa de la 12 august".
Cum se vede, promisiuni

a jrim realizate atît de eehipețe 
care le conduc autorii lor cît 

de celelalte două participante la 
■ mpetiția organizată do C.M.B.E.

Sportul studențesc și Steagul

„Cum se va prezenta 
campionatului formația 
că

După o primă etapă de pregă
tire și’ un turneu de trei jocuri in 
țară, soldate cu două victorii și o 
înfrîngere (cu Mureșul Deva 2—1. 
C.S.M. Sibiu 2—0 și Universitatea 
Cluj 1—3), „Poli" a revenit la Ti
mișoara. Chiar a doua zi, luni di
mineață. elevi; profesorului I. Io
nescu au fost prezenți pe stadionul 
„1 Mai“, ei reapărîncL și în după- 
amiaza aceleiași zile la antrenament 
și totalizînd aproape 200 de mi
nute de activitate 
sultat programul 
acestei săptămîni 
că antrenorul Ion 
nă cu preparatorul fizic 
Godeanit, au planificate 
ce vizează menținerea și 
rea rezistenței generale 
fice, dezvoltarea vitezei 
perfecționarea subansamblurilor tac
tice în atac și apărare etc. Volumul 
mare de muncă și interesul mani-

intensă. Am con- 
de pregătire al 
si am constatat 
Ionescu. împreu-

Nicolae 
obiective 
dezvolta
și speci- 
de joc.

ASTAZI, PE STADIONUL DINAMO

(IMI-ROTO-AMBOm PHENIAN (HM COREEANĂ)
dintre cele mai puternice 

formații din R.P.D. Coreeană, Am- 
rokan Phenian, își începe astăzi 
turneul de patru jocuri în

SE NA$TE O TRADIȚIE

LOTO-PRONOSPORT
NOU! ÎN CURÎND

TRAGEREA EXTRAORDINARĂ A VACANTEI

LA PRONOEXPRES
TEHNICĂO NOUĂ FORMULĂ

PARTICIPANT! !MARI AVANTAJE PENTRU
® Tragerea Loto de vineri 3 august 

din studioul de televiziune cu începere de
Azi ultima zi pentru procurarea biletelor.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 1 AUGUST 1973

ocazia .^det Pi 
fășurat cea de a IlI-a 
„Cupei Ion Moina" care 
in ultimii trei ani. străi 
cilor elevi care încearcă 
pe urmele fostului campion și re
cordman. Organizată de către C.nt- 
siliul Orășenesc 
Pionierilor, în
C.OZE-F.S. Blaj, competiția s.irnește

ediție 
răsplăteț: 
daniile m
să meargă

al Organizației 
colaborare cu

va fi televizată în direct 
la ora 18,05.

I

FOND GENERAL DE PREMII t 1.475.660 lei din care 466.956 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 1 7 22 32 24 42
EXTRAGEREA a II-a : 11 30 17 9 10
Plata premiilor se va face în Capitală începînd din 9 august pînă 

la 1 octombrie, iar în țară începînd aproximativ din 13 august pînă la 
1 octombrie 1973, inclusiv. -»

• Orientarea turistică are la 
întreprinderea textilă Dacia din 
Capitală numeroși prieteni. O do
vadă în plus: la recentele cam
pionate municipale sportivii de 
la Dacia au fost la înălțime, 
cucerind locul secund în clasa
mentul general. Iată și numele 
autorilor acestui rezultat Eca- 
terina Baicu, Geta Țiclcanu. Al- 
Achim, I. Barbu și M. Țicleanu.

D. NEGREA
Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

mult de 
drum, 
firesc 
de 

să 
la

testat la antrenamente de toți ju
cătorii sint elemente îmbucurătoare 
ce atestă dorința de afirmare a stu
denților. Mai mult chiar unii ju
cători (Arnăutu, Covalcic, Mihaleic, 
Mehedinl, Floareș. Șchiopu. Bojin). 
deși au urmat diferite tratamente 
sau au suferit intervenții operatorii, 
au reușit să se reintegreze cores
punzător, răspunzînd cerințelor 
crescinde de pregătire, altele față 
de cele (lin divizia secundă. Am 
solicitat opinia antrenorului I. Io
nescu — referitoare la stadiul de 
pregătire al echipei : „Pentru noi. 
debutul in actuala ediție — ne-a 
spus el — are o importanți deo
sebită. Va depinde 
cu care pornim Ia 
menea condiții era 
vedem un program
judicios alcătuit care 
organismul jucătorilor 
suplimentar celui de 
Alte pretenții sînt în 
neral, mă pot declara 
modul cum jucătorii 
antrenamente, de disciplină, și 
optica față de obligațiile 
vin".

La întrebarea dacă se 
ză scheletul de bază al 
antrenorul timișorean a dat un răs
puns prompt : „Deocamdată am la 
dispoziție același lot cu care am 
promovat in Divizia A și vrind- 
nevrînd cu el pornim la drum”. 
Credem că. deși are avantajul omo
genității cît și al creditului total 
al jucătorilor care au luptat pen
tru promovare, era bine să se ape
leze și la unii jucători cu bogată 
experiență competițională. Și în 
discuțiile purtate, am avut impre
sia că antrenorul I. Ionescu dorea 
să-.și completeze lotul cu . cel puțin 
un jucător de valoare, îndeosebi cu

un coordonator. Este cunoscută di
ficultatea promovării în Divizia A. 
Dar credem că, la fel de dificilă 
este și acomodarea și, cu atît mai 
mult, menținerea în primul eșalon.

Pînă la startul campionatului, cei 
doi antrenori vor continua pregăti
rea cu următorul lot de jucători : 
Catona. Gaboraș, Jivan, Popa, Dima, 
Mehedinț, Arnăutu. Mayer, Fiilop, 
Șchiopii, Surdaii, Chimiuc. Mihaleic, 
Bungău, Floareș, Dașcu, Lașa, Bo- 
jln și Covalcic.

ȘEDINȚA F. R. F. 
PENTRU TRANSFERĂRI
Programată pentru ziua d; ieri, 

ședința Biroului F.R.F., în care se 
vor discuta alte cazuri de transfe
rări unde s-a ajuns la o înțelegere, 
a fost amînală pentru vineri.

r.-res deosebit in rîndul pionie- 
Numărul .participativilor esie 

; n ce in ce mai mare, iăr cupa 
transmisibilă este oferită de 
dală chiar de către maestrul 
al sportului, conf. univ. Ion

Dar iată clasamentul pe 
ăieți și fete) al întrecerii 
>• ar. 1. Școala generală 1—94 

puncte ; 11. Liceul Iacob Mureșanu 
64 pct : III. Școala generală 

46 pc: ; IV. Școala generală 3— 
deosebite pentru 

întrecerilor au 
Casei 
prim 
Blaj, 
Emil

Nicolae

în unul din cele mai vechi car
tiere ale municipiului Tg. Mureș — 
Remetea — a fost constituită, nu 
de mult, o asociație sportivă. Prima 
asociație sportiva' de cartier din 
oraș — numită A.S. Remetea — are 
pentru început doar două secții i 
fotbal 
catari

jat în cartier un teren de fotbai. 
Echipa urmează să activeze în 
campionatul municipal ca unică 
echipă de cartier. Toți componenții 
lotului — pe care îi vedeți în fo
tografie — sînt tineri în virstă me
die de 17 ani. 
ocupă 
eadiu

e 15 noi asociații sportive fi
gurează pe „harta" mișcării spor
tive din orașul Roman, Succes 
deplin acestor asociații în acțiu
nea lor de dezvoltare a sportu
lui în acest important centru 
industrial.

Octavian GUȚL

t. Merite 
organizare a 
loan Deva, directorul 
rilor, Martin Szakacs, 

vicepreședinte 
ca și profesorii 
Gota, Valentin 
Stan.

PESCUIEȘTE DACA POȚI...

Aflat in concediu în frumoasa sta
țiune de odihnă Stîna de Vale (jud. 
Bihor), am ajuns la crescătoria de 
pește (păstrăv) aparținind Inspec
toratului silvic Bihor, Ocolul silvic 
Remeti. Zeci de cetățeni dornici să 
pescuiască, veneau aici zilnic și., 
plecau cum veneau. Pescuitul — 
contra cost — era imposibil pentru 
simplul motiv că responsabilul 
Ioan Cabau era de negăsit. Deși 
era căutat de fiecare dată numai 
între orele 10—15 și 17—19 (cum 
era afișat programul).

Bună și ușoară meserie mai are 
păstrăvarul !

Iile ANDREI, coresp.

și turism. Membrii sînt lo- 
ai cartierului animator

Echipa (le fotbal A. S. Remetea — lg. Mureș

principal — Tiberiu Nagy, de fapt 
și președintele noii asociații.

Cu sprijinul membrilor asociației, 
prin muncă voluntară, s-a amena-

O inițiativă, cred, demnă de ur
mat atît în, Tg. Mureș cit și în alte 
orașe ale

ECHIPE DE FOTBAL SĂTEȘTI 
MUNICIPIU I

La ultima ediție a campionatului 
municipal de fotbal Cluj cele mai 
bune comportări le-au avut citeva 
echipe din mediul sătesc, fotbaliștii 
de la Partizanul Baciu, de pildă, 
au cîștigat competiția amintită. Altă 
formație — Avîntul Luna de sus

țării.
C. ALBU, coresp.

FRUNTAȘE IN

Florești) — care deși a 
cu

(comuna
luat ființă doar de un an
.30 de puncte acumulate în 26 de 
meciuri — s-a clasat pe un onorabil 
loc 5.

Paul RADVANYI, coresp.

Timp de două zile, la tabăra „ar
cașilor lui Ștefan cel Mare" orga
nizată în împrejurimile Lacului 
Belci din Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, s-a desfășurat, într-o or
ganizare exemplară, concursul in
ternațional de radio, vînătoare de 
vulpi, dintre Selecționata Varșoviei 
și cea a județului Bacău. Avind o 
pregătire fizică, generală și tehni- 
co-tactică mai bună, reprezentativa 
județului Bacău a reușit să-și adju
dece. pe merit, victoria. Pe -rimele 
locuri — la cele patru probe — 
s-au clasat : Ștefan Drăgulescu și 
Rita Găburici (banda de 3,5 MHz), 
Lucian Sobocki (V), și Ștefana Tri- 
fan (banda 144 MHz).

La buna organizare și desfășurare 
a acestui concurs internațional și-au 
dat concursul radioamatorii N. Mu- 
rărescu, A. Cristescu, M. Ignat, D- 
Raiciu, R. Gosav, P. Ionescu, E. 
Grigore, V. Iosub, I. Ailincăi ș.a- 

Gh. GRUNZU, coresp.

• La Caracal, in cadrul unei 
adunări a, salariaților Uzinei de 
vagoane, a fost constituită o 
nouă asociație sportivă menită 
să asigure salariaților acestei 
importante unități industriale 
practicarea sportului. Noua aso
ciație •— Vagonul— are secții 
de handbal, volei, fotbal, bas
chet, șah, fenis de masă și orien
tare turistică.

G. DONCIU, coresp.
■ C—- Hi"W ----- 1

intilr.it
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ECHIPA ROMÂNIEI H CUCERIT La campionatele europene de călărie

iC
s * CUPA MARII NEGRE"

LA BASCHET • internii cu secretarul general al federației, Dl'IITRL StDElEA
1 (prin 

ediție a 
baschet 

seara

tele- 
,.Cupei 

feminin, 
în sala 

a foit

că în prima repriză oaspeteleCONSTANTA, 
fon). A XH-a 
Mării Negre”1 la 
încheiată miercuri 
Sporturilor din localitate,
«îștigată de reprezentativa Româ
niei, care intră astfel pentru a opta- 
oară în posesia trofeului.

Întîlnirea decisivă pentru câștiga
rea „Cupei Mării Negre" s-a des
fășurat între -
Cehoslovaciei, 
ind creditată 
mare valoare.
obținut în 1971 la Campionatul 
mondial de la Rio de Janeiro. în
trecerea de miercuri seara a fost 
extrem de disputată oferind un' 
splendid spectacol sportiv. Ritmul 
de joc, varietatea tacticilor adop
tate de ambele formații, succesiu
nea rapidă a coșurilor și evoluția 
palpitantă a scorului au creat o 
reală propagandă pentru acest joc. 
Victoria a revenit formației Cehos
lovaciei cu 70—68 (38—34), adică 
Ia o diferență care nu a împiedicat 
echipa țării noastre să-și păstreze 
primul loc.

Referitor la evoluția scorului vom

echipele României 
aceasta din urmă 
cu performanțe 
printre care locui 

la

si 
fi
de
II

aminti
au avut mai multă vreme inițiativa, 
dar nu au izbutit niciodată să se 
distanțeze: 14—14 în min. 11, 28—23 
pentru Cehoslovacia în min. 16. 
32—32 în min. 18. Tn repriza secundă 
tabela electronică a indicat de mai 
multe ori scor egal : 40—40, 44—44. 
52—52 (min. 28) si 59—59, 64—64, 
Din acest moment. datorită unor in
tercepții, urmate de contraatacuri 
fulgerătoare, România a reușit să se 
detașeze cu două coșuri : 68—64 în 

’ î n min. 37, părînd că va cîștiga me
ciul. Dar. pe de o parte adoptarea 
apărării în zonă (pînă atunci folo-

CLASAMENT FINAL
1. ROMÂNIA 5 p, (+8)
2. Cehoslovacia 5 p (—2)
3. Polonia 5 p (—6)
4. Canada 3 p.

BAYERN MUNCHEN
ÎNVINSĂ LA BORDEAUX I
PARIS, 1 (Agerpres) — Peste 

10 000 de spectatori au asistat la 
meciul amical de fotbal dintre 
echipele Bayern Miinchen și Bor
deaux. Conduși la pauză cu 2—0, 
fotbaliștii francezi au reușit să ob
țină o nesperată victorie cu scorul 
de 3—2. Au marcat Lattuada (2), 
Giresse, pentru gazde, și Gersdorff 
(2) pentru oaspeți.

sise om la om) de către formația 
Cehoslovaciei, iar pe de altă parte 
eliminarea, pentru 5 greșeli perso
nale. a două jucătoare de bază — 
Gugiu și Savu — au stopat formația 
română. în schimb oaspetele decise 
să obțină victoria, beneficiind de un 
plus de talie, au egalat și in ultimul 
minut au înscris coșul victorie:. 
Au înscris : Szabados 16, Goian 15. 
Gugiu 13, Savu 11, Tita 9. Suliman 
4 pentru România, respectiv Bab
kova 18. Spejchalova 18. Janciarova 
4. Dekanova 4. Ptackova 10. Hrbko- 
va 2, Dobiasova 6. Jiratkova ". Au 
arbitrat M. Zambelli (Italia) bine si 
I. Chrzarnotvski (Polonia) cu gre
șeli-

In celălalt meci. Polonia 
nada 58—45 (28—25).

Ca-

D. STANCULESCU

Pentru a doua oară în istoria spor
tului călare, juniorii noștri vor fi 
prezenți Ia startul campionatelor eu
ropene de obstacole (prima parti
cipare a fost în 1963 la Budapesta) 
ce se vor desfășura în aceste zile ia 
Anvers (Belgia). La actuala ediție a 
întrecerilor continentale rezervate 
speranțelor călâriei, lotul nostru re
prezentativ este alcătuit din Nicolae 
Vlad — camoion balcanic în 
la Belgrad, Dania Popescu, 
ghe Nicolae, 
Conțiu. 
solicitat secretarului general aț fe
derației 
NEBELEA.

— Ce reprezintă pentru eChitația 
românească disputele din cadrul „eu
ropenelor" ?

— După cum cunoașteți, a trecut 
un deceniu de cînd tinerii noștri 
călăreți nu au mai fost prezenți la 
confruntări de o asemenea anverg: 
exceptând 
De aceea, ,_____ . _
la Anvers . reprezintă reintegrarea în 
circuitul internațional, deci posibili
tatea unor contacte 
în care acest sport 
dezvoltare. Firește, 
plus de experiență, 
să-1 valorificăm în

— Cum apreciați 
rilor noștri in comparație iu cea 3 
adversarilor ?

— Din păcate, nu avem un crite
riu de apreciere, deoarece avem
nu am avut posibilitatea de a ar
muri evoluțiile celorlalți conourenți- 
De aceea, a trebuit să 
după selecționarea cel 
cinci juniori din noua 
efectuarea pregătirilor 
regulamentul probelor, 
dere că înălțimea 
coleior '"a fi de 1A0 m, n'i am al
cătuit un program de antrenam*; • 
adecvat, înălțimea oost. olitvr fund 
ridicata la 1.50 m. A fast den’ă- C-. 
o garnitură bună de cai țAprod. So
nor. Argint. Sondor. Pa'.ertn?'. 
care sperăm să facem față iii- -1- 
tăților. Dar să nu uitam ‘-n amâ-

1971. 
Gheor- 

Paul Mazila și Victor 
Amănunte suplimentare am

de specialitate, DUMITRU

•a. 
Campionatele balcanice, 
pentru noi, disputele de

cu școli din țîri 
cunoaște o largă 
se va obține un 
pe care sperăm 

viitor.
va'oarea junio-

ge: 
fe

max

HCUPA DAVIS’ ÎN FAZA DECISIVĂ
6 CURSA DE URMĂRIRE

(Urmare din pag. 1)
Ilie are un pic de considerație în 
plus. Și asta contează mult în 
dublu. In fond, la dublu, totul e 
ca „inimile să bată la fel“. Și eu 
mă străduiesc să-mi acordez bătăi
le inimii la „tempo-ul Năstase". 
Nu e prea ușor dar, după cum ați 
văzut. încercarea a meritat.

— Nu-ți pare rău că ești cam 
micuț ?

— Nu sînt mic de loc. Am un 
metru și 705 milimetri. Exact înăl-

jocul, 
putea 
tenis, 

o oră, 
mare

FINALE ZONf
S.U.A

CHILE }

Echipa României in „Cupa Davis" 
(1922—1973)

AM JUCAT
PINĂ ACUM CU...

nunt : la europene vor fi prezente 
20 de națiuni.

— Cîteva amănunte despre con
curs ?

— „Europenele" vor debuta, cu 
probă rezervată călăreți ior care 
au mai

o 
n’J 

participat la un astfel de 
campionat și o alta a sportivilor pre- 
zenți si la alte ediții ale întrecerilor 
continentale. La prima probă vor fi 
înscriși si reprezentanții naștri. Dis
putele propriu-zise vor ince-ae abia 
sîmbătă. cu cele individ j a ie. Va fi o 
probă de barema A. fără cronome
tru, cu un parcurs ati-.d 10 obsta
cole. Duminică, se vor desfășura cele 
dota manșe ale întrecerilor pe e- 
chipe. Parcursul se ; -mpune din 12 
obstacole, necesitînd 15 sărituri. Cla
samentul se va stabili prin adiționa
rea punctelor acumLste de primii 3 
călăreți ai fiecărei echipe, in cele 
două manse.

Emanuel FANTÂNEANU

MIAMI BEACH. 1 (prin telefon) 
t» sala de sport „Auditorium* a 
Unimitttii <iu> localitate au con- 
«—-« mieictiri confruntările cam- 
o. c mood 13 le de lupte gre-
eoHromane rezervate juniorilor. 
Dopi cum se ytîe la această com
petiție portieipâ. pentru prima da- 
K. fi tipuri sportivi din România 

î la 
(ultimi: 

rlle joi cupâ 
do-se remarcat 2. 
prezentanții 
cocnpecitîz

România 
rco-romane și trei la 
vor începe intrece- 

amtazrl. Comportin- 
patru dintre re- 

tăru noastre aflați în 
ce lupte greco-romane 

su retzst să se clasifice in finale, 
asățarindu-și medalii : Constantin 
Utnoki (cat 4S kî'. Nicu Gin-

libere

-Anglia 
Australia 
Austria 
Belgia 
Brazilia 
Danemarca 
Egipt
Elveția 
Franța 
Germania 
Grecia
India 
Iran
Israel

‘italia 
Iugoslavia 
Norvegia
Noua Zeelandă 
țolanda
Polonia
m.A.u. 
B.F.G.
R. S.A. 
Spania
S. U.A.
Ungaria 
to.rt.s.s.

2 
o 
î 
î 
o
2 
«
0
4
1
1
1 
0 
0
2
2
0 
0 
0
2 
0
1
2
1
3
1 
O

( 5—10) 
( 4— 1) 
( 0— 5) 
(10— 5) 
( 5- 2) 
( 6- 9) 
( 3— 2) 
(10— 0)

4— 16) 
0— 5) 
6— 4) 
8— 6) 
9- 1) 
' ■ 1)

•10)
6— 9)
5— 0)
7— 3)
8— 2)
4— 6)
3- 1)
5— 5) 
2— 8)
6— 4)
4— 11) 
2— 3)
7— 3)

pentru dublu. Eu cred in mingea 
mea rapidă, Cînd îmi merge 
pornesc cu gîndul că l-aș 
bate și pe Stan Smith. In 
nimic nu e imposibil... Acum 
Costică Năstase. fratole mai
al lui Ilie, mi-a spus : „Mă, Ionele, 
tot jucători de categoria a III-a sin- 
teți“. Asta m-a supărat mult. L-am 
întrebat: „Pe ce te bazezi, nea 
Costică ?” „E simplu" — mi-a răs
puns. „In prima categorie sint Ilie. 
Stan Smith, Ashe, Okker și, hai să 
zicem, Kodes. Asta-i tot. Cinci, 
mari și lăți. In categoria a doua 
sint vreo 20. Hai să zicem Panatta. 
Pilici. Riessen, Gorman, Connors și 
incă vreo 10—15. Apoi veniți voi".

— Nu
— De 

Mă cam 
spunînd 
III-a”. Dar, așa cum o pune acum, 
mai merge. Eu cred că sînt 
jucător de categoria a III-a, 
drum spre a II-a, în tenis, pira
mida e foarte greu de urcat. Dar, 
cine știe. Acum două luni, la Pa
ris. francezii îmi spuneau încă mon-

prea e rău spus.
acord cu dumneavoastră, 
speriase însă nes Costică 
zeflemitor „categoria a

un 
în

ROMANIA
UR.SB

CEHOSLOVACIA |
ITALIA

AUSTRALIA 1
> AUSTRALIA

JAPONIA

sieur Santieu...
Dacă iese bine 
aruncăm cu avionul 
rica, e imposibil să nu-mi 
că corect numele. De 
mai bine Ionel Sa 
pia Turzii.

Și Ionel Sântei 
spre central, penu 
mult jocul lui Ton

JANEIRO.
-.terxooal}-
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ȘAPTE ECHIPE CANDIDEAZĂ
(Urmare din pag. 1)

întreceri sportive in cadrul Festivalului de la Berlin

PENTAILON MODERN
DE LA BUDAPESTA

LA EGALITATE CU CEI BULGARI
TINERII FOTBALIȘTI ROMÂNI

ssâi'Kh lume

BUDAPESTA. 1 (Agerpres)
In concursul international de pen
tatlon modern de la Budapesta, 
după 4 probe, în clasamentul indi
vidual conduce Kelemen (Dozsa)
— 4 257 puncte, urmat de Borlay
(Csepel) — 4 214 puncte. Horvath 
(Dozsa) — 4 139 puncte, Peto (Doz
sa) — 4 072 puncte, Oniscenko
(U.R.S.S.) — 4 071 puncte. Dumitru 
Spirlea (Olimpia București) ocupă 
locul * cu 4 040 puncte. Pe echipe, 
primul loc este ocupat de Dozsa 
Budapesta — 12 468 puncte. Olim
pia București se află pe locul 7 
cu 11101 puncte. Proba de înot a 
revenit sportivului maghiar Lazar
— 1 196 puncte.

gă (cat. 52 kg), Ion
57 kg) și Pantelimon
62 kg). în partide decisive pentru 
a intra in ultimul act al confrun
tărilor mondiale, Constantin Ale
xandru a dispus categoric la punc
te de bulgarul Radoslav Borisov, 
iar Ion Dulică a realizat o prețioa
să victorie — prin tuș — în fața 
japonezului Hao Saiki.

In turneul final — programat să 
ia sfîrșit cînd în România ceasul 
va arăta primele ore ale dimineții 
de joi — Constantin Alexandru 
urma să-i întilnească pentru 
stabilirea medaliilor (aur, ar
gint sau bronz) pe Antoniu Cel- 
sitian (Italia) și pe Andrei Zafirov

Performante excelente la

BERLIN, 1 (Agerpres) — Un 
mare concurs atletic se desfășoară 
la Berlin, în cadrul întrecerilor 
sportive ale celui de-al 10-Iea Fes
tival Mondial al Tineretului și 
Studenților. Performanțe excelente 
au fost înregistrate în concursul fe
minin. Astfel, dubla campioană 
olimpică. Renate Stecher (R.D. 
Germană), a cîștigat proba de 100 
m plat în 11.1, Faina Melnik 
(U.R.S.S.) a aruncat discul la 66.96 
m, Ruth Fuchs (R. D. Germană)

atletism

s-a clasat pe locul întîi la arunca-, 
rea sulițe: c j rezultatul de 63,99 m, 
în timp ce compatrioata sa Kirst 
a terminat victorioasă în proba de 
săritură în înălțime cu 1.88 m.

Rezultate din concursul mascu
lin: 100 m • Bombach (R.D.G.) 10.3; 
110 m garduri : Munkelt (R.D.G.) 
13.7 : triplusalt : Saneev (U.R.S.S.) 
16.94 m : aruncarea
Briesenick (R.D.G.) 20.96 m ; 5.000 
m : Kuschmann (R.D.G.) 13:29,4.

★

greutății :

în turneul de fotbal din cadrul 
Festivalului de la Berlin, selecțio
nata României a întâlnit echipa re
prezentativă a Bulgariei, cu care 
a terminat la egalitate : 1—1.

JOAO HAVELANGE CANDIDEAZĂ

Dulică (cat. 
Arcadie (cat.

(U.R.S.S.), Nicu Gingă pe 
Ahmedov (U.R.S.S.) și Mâk 
hara (Japonia), Ion Dulică pe Per 
Lindholm (Suedia) și Antonio Gu- 
ciara (Italia) iar Pantelimon Arca- 
die pe Nelson Davidian (U.R.S.S.) 
și pe Antonio Dominico (Italia).

Iran 
Aki-

(Agerpres)
de
oe

BUENOS AIRES, 1
.— Confederația sud-americană 
fotbal (C.S.F.) l-a desemnat 
Joao Havelange (Brazilia) în cali
tate de candidat la postul de pre
ședinte al 
de fotbal, 
actualului 
Rous.

Federației internaționale 
la expirarea mandatului 

președinte, Stanley

GHEORGHIU PE LOCUL 7-10
LA PETROPOLIS

1 
de
continuat cu 

întrerupte, 
iu. marele 

Liubomir Liubo- 
o nouă victorie, 
area a 51-a. par- 

unda a 5-a cu 
Panno. Alte 

Kagan 1—0 : 
: Gheller — 

Mec king — Por- 
Panr.o — Kagan

(Agerpres) 
șah de la

U.R.S.S.) — 3 puncte ;
Reshevsky (S.U.A.), Ivkov (Iugo
slavia), Hort (Cehoslovacia) — 2,5 
puncte : 14—15. Byasas (Canada), 
Keres (U.R.S.S.) 2 puncte ; 16. Ka
gan (Israel) — 1,5 puncte ; 17—lfD 
Tan (Singapore), Hug (Elveția) 1 
punct.

desfășurat

dificilei
STUDENȚII SPORTIVI DIN U.R.S.S

Lupă 6 runde î 1. 
joșla via > 5.5 puncte;
i (UUSS.), Mec- 
Porr.sca (Ungaria), 

4 puncte : 6.
3.5 puncte ;

T M Cteeorțfcw Oominia). Sa-
■ - 3 - - - S-.'.: ta’: din

un rol

ÎM rATA IIMIUEIiciAnnIN rAIA
1

„UNIVtr(olAUtl

lată-i pe Jackie Stewart (mijloc) 
și Franțois Cevert (dreapta sus) 
primii doi clasați — în această or
dine — ai Marelui Premiu auto
mobilistic al Olandei, 
duminică la Zandvoort, la . cîteva 
clipe după 
curse. Cea care a 
Stewart încă un 
titlul de campion 
mulei 1 !

Telefoto :

încheierea
însemnat pentru 
pas făcut spre 
mondial al for-

A.P.-AGERPRES

sport, nu mal puțin de 40 de disci
pline. Asociația lor dispune de peste 
14 000 de antrenori și instructori, 
precum și de o bază materială co
respunzătoare. Studenții sovietici 
au la îndemînă mii de săli, tere
nuri, stadioane, piscine, poligoane 

, de tir și chiar cîteva centre pentru 
practicarea sporturilor de iarnă. In 
ultimii ani au fost realizate noi 
amenajări sportive pentru institu
tele politehnice din Azerbaidjan, 
Bielorusia. în orașele Lvov, Donețk, 
Novocerkask, pentru universitățile 
din Moscova și Kiev, pentru școlie 
superioare din alte părți ale 
U.R.S.S., pînă în extremul-orient 
al țării.

Este demn de remarcat faptul că 
„Burevestnik" constituie un vast și 
excelent laborator pentru formarea 
sportivilor de elită. Numai în ul
timii patru ani, această asociație a 
dat reprezentativelor sovietice peste 
100 de sportivi de clasă internațio
nală, a mai format aproape 3 000 de 
maeștri ai sportului și peste 70 000 
de candidați maeștri și sportivi de 
categoria I. Aportul sportivilor stu
denți la succesele U.R.S.S. la J.O. 
de la Miinchen a fost foarte impor
tant. Din totalul de 99 de 
cucerite de 
Sovietice la 
vestnikuluj“ 
16 argint și

In momentul de față studenții 
sportivi ai U.R.S.S. se pregătesc 
pentru marea întrecere sportivă a 
acestui an, Universiada, programa
tă la Moscova în cursul lunii au
gust. De fapt, nu numai cei ce vor 
lua parte la diferite întreceri, ci 
întreaga asociație „Burevestnik", 
care va trebui să asigure oficiali 
și arbitri pentru probele prevăzute 
în programul acestei importante 
competiții internaționale.

Tineretul universitar joacă 
important în mișcarea sportivă din 
Uniunea Sovietică. Este deosebit 
de grăitor, în acest sens, faptul că 
lotul U.R.S.S. la Olimpiada munche- 
neză a fost alcătuit, în proporție de 
aproape 2'3, din studenți care fac 
sport la nivelul marilor perfor
manțe.

Firește, acești exponenți de frunte 
ai sportului sovietic provin dintr-o 
masă foarte largă de tineri care 
urmează cursurile diferitelor insti
tute de învățămînt superior, peste 
800 de universități, institute tehnice, 
academii etc. Această masă de ti
neri — cifrată la peste 4.5 milioane 
— este angrenată, într-o activitate 
de educație fizică și sport cu scopul 
de a dubla calitățile profesionale, 
dobîndite în anii de studiu, cu o 
bună stare de sănătate, cu o vigoa
re absolut necesară unei societăți 
dinamice angajată în măreața operă 
de edificare a comunismului. Cei ce 
vădesc aptitudini, calități deosebite, 
cei ce au o pregătire începută încă 
din primii ani de școală, sînt ajutați 
să-și desăvîrșească 
tivă. să ajungă în 
merilor.

Studenții sovietici 
ciație sportivă, numită 
nik". numărînd aproape 
membri, tineri și tinere care prac
tică în cadrul secțiilor pe ramuri de

TELEX
Meciuri din Campionatul unional de 
fotbal : Torpedo Moscova — Pahtakor 
Tașkent 1—0 : Zenit Leningrad — Dinamo 
Minsk 1—1 (după prelungiri 7—6) : Șah- 
tior — Zaria 3—1 ; r*
Kairat 1-r-l (3—4) : 
Dinamo Tbilisi 1—3 ;
Don

Dinamo Moscova — 
Karpatî Lvov — 

: S.K.A. Rostov pe 
Dinamo Kiev 1—1 (11—10) ; Ara

rat — Dnepr 1—1 (4—5) Spartak Mos
cova — T.S.K.A. 2—2 (3—5).

UICIRICCI DISPRf SWSflflor. din 
sau Ital 
doua fin 
nul incertiu 
de ul 
știm î 
slovac 
și fără 
Hrebec 
pare favorit 
«iți de Pa

- cesta. în 
rii, ar rei 
nă cu

H C.M. Of FOTBAL

36 29 27 146—133TOTAL

măiestria sp-or- 
rîndul perfor-

Ken 
un 

Pele.

Pe teren propriu 
Pe teren neutru 
In deplasare

au o mare aso-
„Burevest- 

1 300 000

Rosewall. Sau. d^că 
centimetru mai pu- 
Nu e așa că nu e 

cum e

28 19 9 (94—45)
2 0 2 ( 1— 9) 

26 10 16 (51—79)
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LONGEVITATEA LUI SKOBLA

EGALITATEe* -a Bad Godtwrx

«european de

UN

a

MECI DE FOTBAL 
ORIGINAL..

EVA ÎNCEARCĂ SA 
CUCEREASCĂ EVERESTUL

în arena atletică 
aruncătorului ce- 

reapare — după 
la loc de frunte

au împlinit 
lui Wilhelm

De ieși 
. c* S

se
timpurii

unde s- 
slabe, i 
fost ra 
Kicker* 
este greu 
timp, mie: 
apropiat — 
timplă vreu: 
R.F.G. nu v 
important in 
le. in ciuda 
pionatul nap 
a arâtat da

Interesant 
campionatul 
natației ve: 
virstă de 2 
va ma: apare in cadrul șelecționax: na 
ționale. prefer.-.d «a a —..ere auma: i: 
cadrul clubului său dm Darmstadt.

SȘGTÎ-? 
ea cer

timea lui 
vreți, am 
țin. decît 
rău ? Știți dumneavoastră 
în sport. Totul se compensează.

— Speri să joci intr-o bună zi 
și simplu ?
, — Altfel m-aș lăsa de tenis. Eu 
am dreptul și datoria de a crede 
că sînt egalul lui Ovici. Totul e 
să vrei. Sînt sigur că dacă aș de
veni, sufletește, doar un jucător de 
dublu, as fi un jucător pierdut și

pa lui Stan Smith, asociat probabil 
tot lui Tom Gorman la simplu și ne
lipsitului „locotenent" Erik Van Dil- 
len, ia dublu. De partea cealaltă, ta
lentatul campion chilian Jaime Fil- 
lol, cu Pinto Bravo sau Patricio Cor
nejo alături, încearcă o performanță 
ce pare ultra-dificilă.

Ce se întîmplă în a doua jumătate 
a tabloului ? Aci au rămas în picioa
re trei formații. Australienii, savu- 
rîndu-și deocamdată victoria în aria 
asiatică și pregătind-o pe cea defi
nitivă, după unele calcule competen
te, așteaptă desemnarea adversarilor

ARBITRUL MECIULUI
In cursul zilei de ieri a 

semnat arbitrul principal 
nirii de tenis Rsmânia — U.R.S-S. 
din cadrul „Cupei Davis* (finala r>

MEXICO. 1 (Ager- 
rfad de Mexico se 

truccio Valca- 
mic al echipei 
H conduce un 

a antrenori- 
a declarat 

e de presă 
î de a cu

la campionatul 
sctionasele An- 

R F Germania. I ta
in legătură cu echi- 

Valcareggi a subliniat 
Mutației

în turneul de tenis de la Louisville o 
mare surpriză a furnizat australianul 
John Bartlett, care l-a eliminat cu 6—3, 
2—6, 6—4 pe Arthur Ashe. Alte rezulta
te : Dick Crealy — Mike Estep 6—4, 
6—3 ; Roscoe ■ Tanner — Bailey 6—1. 6—2 :

-....... - “ 6—1 ; ElMusaJem (Chile) 6—3,
Shafei — Edlefsen 6—3, 6—3.
Case

european
,_ ___ junioare)

în preliminarii:

A 5-a ediție a Campionatului 
feminin de baschet (echipe de 
a început, la San Remo. î._ 
Bulgaria — Franța 64—42 ; polonia — O- 
landa 64—55 ; Italia — Be’.gia 92—78 ; 
U.R.S.S. — R. F. Germania 80—25 : Un
garia — Spania 54—39 și Iugoslavia — 
Israel 70—47.

• Azi la print, in sooc-ee hote-w- *s«ce
loc ședința de tragere Ic seni

atac, 
oca tori

este reduta- 
n-au putut 
resimtindu-se 
de clasa lui

reprezentanții
J.O. membrii 

au adus 67 (38 
13 de bronz).

medalii 
Uniunii 
„Bure- 
de aur,

Turneul de șah de la Lublin s-a în
cheiat cu victoria maestrului polonez 
Bednarski — 7 p din 11 posibile. Pe lo
cul doi, cu același număr de puncte, 
dar cu un coeficient Sonnebom infe
rior. s-a clasat Hennings (R.D.G.), iar 
locul 3. cu 6'o p a fost ocupat de Ka- 
pengut (U.R.S.S.).

-v-

Cursă cicliști de 6 etape, desfășurată 
pe șoselele Suediei, s-a terminat cu vic
toria rutierului suedez Bernt Johansson, 
urmat de Nikolai Gorelov (U.R.S.S.) — 
la 56 sec, Hanssen (Suedia) — la 1:04.

Cursa ciclistă „Trofeul Mateotti", dis
putată în apropiere de Pescara, a fost 
cîștigată de rutierul belgian Roger de 
Vlaeminck, cronometrat pe distanța de 
216 km în 5h 44:32. După 24 sec. a sosit 
italianul Marino Basso. Gimondi (Italia), 
unul dintre favoriți, s-a clasat pe lo
cui 7.

La copenhaga a luat sfîrșit Cam pion a* 
tul european de golf pentru juniori. 
Titlul a fost cîștigat de selecționata 
Franței. care în finală a învins cu 
scorul de 6—1 echipa Suediei.Un nume cunoscut 

internațională, cel al 
lioslovac Jiri Skobla 
o lungă absență — 
în rubricile de specialitate ale ziarelor
din Praga sau Bratislava.

După ce a izbutit performanțe de 
valoare mondială și după ce a cuce
rit, în 1954. titlul de campion al Euro
pei. la aruncarea greutății, la Berna, 
Skobla și-a anunțat intenția de a re
nunța la atletism. ’Participarea la Jocu
rile Olimpice de la Melbourne a fost 
o excepție" de la această hotărâre — 
a menționat pe atunci atletul ceho
slovac —. dar o excepție fericită, căci 
Skobla s-a întors in Ostrava natală 
cu o meritată medalie de bronz.

A urmat mult anunțata retragere și 
specialiștii atletismului cehoslovac 
împăcaseră cu ideea unei 
pierderi, de mare valoare ..

Absența lui Jiri Skobla a 
practic pînă anul trecut, cînd 
din Ostrava — acum în vîrsta 
de ani — și-a făcut o reintrare 
țională. reușind să arunce bila

făcut reintrarea în criteriul internațional 
de la Oradour-sur-Glane. Victoria a 
revenit insă belgianului Teirlinck, ero
ri om etrat pe 100 km in 2h 30,00. poulidor 
a ocupat locul 7, la 22 sec. față de în
vingător.

MARE CONCURS DE ÎNOT LA 
LOS ANGELES

încep întrecerile celei de-a 15-a 
marelui concurs internațional 

* ‘ Los 
și-au 

de 
Noua 

Ecuador, peru, 
probei

aas-

MECIURI AMICALE 
DE FOTBAL

rezultatele meciurilor amicale de 
disputate ieri în țară : RM. VÎL- 
Chimîa — Selecționata Cuba 0—1

fotbal
CEA :
(0-0).

ORAȘTIE : Metalurgistul Cugir — 
T.T.V.E. Budapesta 2—1 (2—0).

REȘIȚA : C.S.M. — Politehnica Timi
șoara 3—0 (2—0).

durat 
atletul 
de 42 
senza- 
meta- 

lic'ă dincolo de 17 metri !’ Recent, par- 
ticipînd Ia campionatul național pe 
echipe, Skobla a izbutit un incredibil 
— pentru vîrsta sa — 17.89 m. perfor
manță care îl situează printre fruntașii 
acestei probe în țara sa. •

UNDE STNT REZERVELE î
După terminarea Olimpiadei de la 

Mtinehen, natația din B.F. Germania a 
suferit grele pierderi, deoaece nu mai 
puțin de 14 selecționați olimpici au 
părăsit bazinele de concurs. Lucrul 
acesta s-a resimțit puternic la recen
tele campionate de natație ale țării

Mărețul acoperiș al u*. Chomo
lungma. sau după den-.—.rea sa brita
nică Everest, a tos: supus pma acum 
asaltului a mai mttaor expee_m. Se 
părea că aceasta foarte C , încer
care de a urca la l(H D *.t lud.-.r. 
in condiții de o duritate meteovolocieă 
uneori imposibilă, era un priv^egiu 
al bărbaților. Fină in prezent, o s-t- 
gură femeie — Sesuko Vatanabe —. 
componentă a expediție-; țaponeze Cin 
1970, reușise să urce ptaă Za ultima 
tabără ridicată de ațpmiști, situata ca 
850 m mal Jos de itrf.

iată Insă că de eaztnd guvernul Ne
palului a permis ascensiunea pe Eve
rest unul grup de alpiniste Japoneze, 
care urmează să atace faimosul vlrf 
In anul 1975. Curajoasele Japoneze au 
și sosit la Darjee'.ing. orașul ce ser
vește ca primă bază expedițiilor in 
Himalaya, și au început antrenamen-

:teie

■j te.—;.-.a.-ea meeXu: : „N-as ti 
crezu- niciodată ca K de naate de 
fotbal te solicită atit de mult : Ma 
simt la fel de obosit ca după • paradă 
dificilă de hochei... Și-ar mat fi 

mult mai mari decit 
pe gheață, porțile de 
părut, zău, mai greu

ceva : deși sint 
cele de Hochei 
fotbal mi s-au 
de nimerit-

MERCKX CiSTIGA, OCANA 
ABANDONEAZĂ I

Tradiționala competiție de ciclism de 
la Koluwe—Saint -Lambert a fost net 
dominată de cunoscutul rutier belgian 
Eddy Merckx. El a terminat învingător, 
realizind pe cei 85 km ai traseului tim
pul de lh 52:00. Merckx a 
sprintul final de coechipierul 
yere. Maertens fBelgca) a 
locul trei, cu o imirriere de 
vtngătorul Turului Franței. ______
L«ds Oeana a suferit o defecțiune teh
nică. fiind nevoit să abandoneze in 
de al 27-lea tur al cursei.

POULIDOR REINTRĂ...

Astăzi 
ediți: a 
ce Înot -Marele premiu al orașului 
Angeles-. La această competiție 
anunțat participarea aproape 650 
sportivi și sportive din S.U.A., 
Zeelandă. Mexic, Olanda, S__ 2
Canada și alte țări. La startul 
vor fi prezenți majoritatea campionilor 
olimpici americani de la Mtinehen.
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Accidentat grav In turul Franței, 
clistul francez Raymond Poulidor

ci- 
și-a

A ÎNCEPUT turneul 
FEMININ DE TENIS DE LA 

DENVER
în prinsa zt a turneului feminin de 

tenis de la Denver (Colorado) : Fam 
Teeguarden (S.U.A.) — Helen Gourlay 
(Australia) 6—3, 6—2 ; Tory Fretz (SUA) 
— Carol Bailey (S.U.A.) 6—4. 6—4 ; Lau
ra Dupont (S U.A.) — Ceci Martinez
(S.U.A.) 7—5. 6—1. La acest turneu mai 
participă, printre altele. Francoise Durr 
(Franța) și Leslie Hunt (Australia).
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