
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

In' ziua de 2 august a.c., a avut 
loc, la Mangalia, ședința Comitetu
lui Executiv a| C.C. al P.C.R.. pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceauș'escu, secretar general al Par
tidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a ascultat o in
formare referitoare la situația re
coltării și a îndeplinirii hotâriru 
anterioare a Comitetului Executiv 
in legătură cu această problemă.

Apreciind ca pozitivă activitatea 
desfășurată pină in prezent de oa
menii muncii din agricultură, 6e or
ganele și organizațiile de partid. 
Comitetul Executiv a stabilit să se 
acționeze în continuare, cu fermi- 
rate, pentru încheierea grabnică a 
secerișului, concentrind in acest scop 
mijloacele tehnice necesare in jude
țele care nu au încheiat această acti
vitate.

Luind cuvintul in cadrul acestu; 
punct, tovarășul Xicoiae Ceaușescu a 
indicat să se aplice riguros mi-u- 
rile stabilite de Comitetul Executiv 
Și a adresat un apel comitetelor ju
dețene de partid, comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene, 
comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din agricultură să ia toate 
măsurile pentru depozitarea in cele 
mai bune condițiuni a întregii recol
te, să se asigure capacitățile de de
pozitare pentru recolta de toamnă,' 
să acționeze cu toate Snrțete pe»tru . 
strîngeica furajelor și a altor cu!-, 
titri, pentru efectuarea la timp și în 
bune condițiuni a tuturor lucrărilor 
agricole.

In continuare. Comitetul Executiv 
a examinat stadiul lucrărilor <le in
vestiții, stabilind ca in lunile august 
și septembrie să fie lichidate rătni- 
nerile in urmă de pe anele șantiere, 
să- se «sigure un ritm ntai- intens de 
lucru.

In legătură ca aceste probleme, 
tovarășul Xicolae Ceaușescu a adre
sat constructorilor de pe șantiere, 
muncitorilor din industria construc
țiilor de mașini, muncitorilor din in
dustria materialelor de construcții, 
chemarea de a-și concentra efortu
rile in perioada care urmează spre 
recuperarea restanțelor și realizarea 
integrală a planului de investiții și 
de producție, să participe cu toate 
forțele la îndeplinirea angajamentu
lui național de înfăptuire a plaou- 
•m cincinal înainte de termen.
_ In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat o in
formare asupra intilnirii prietenești 
> conducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țâri socia
liste, care a avut loc in Crimeea in 
zilele de 30—31 iulie a.c. De aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
informat Comitetul Executiv asupra 
convorbirilor purtate, cu același pri
lej, cu secretarul- general al Comi- 

. tetului Central al, Partidului Comu
nist al Uniunii., Sovietice,' tovarășul 
Leonid-tBrejnej. .

•*
CoraitețuL Executiv a aprobat in u- 

nântmitată ’și a> dat jo idaltă ‘ apre
ciere activității desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care con-

Iribuie la întărire^ colaborării și u- 
oității țărilor socialiste, la realizarea 

; securității pe continentul european, la 
creșterea prestigiului socialismului in 
lume și a coeziunii forțelor antiim- 

’ periabste șî progresiste de pretu
tindeni.

Comitelui Executiv apreciază că în- 
tîlnirea prietenească din Crimeea a 
constituit un schimb util de vederi 
asupra unor probleme ale construc
ției socialismului 
tării colaborării 
socialiste. precum 
probleme ale vieții internaționale ac
tuale.

Comitetul Executiv a apreciat că 
intilnirea dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leonid Brej- 
nev reprezintă o nouă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist al Lniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă România și V- 
niunea Republicilor Sovietice Socia
liste. că aceasta servește atit celor 
două popoare, cit și cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Comitetul Executiv a stabilit să se 
acționeze cu hotărire pentru trans
punerea in viață a celor convenite 
in cadrul intilnirii dintre secretarii 
generali ai celor două partide, să se 
ia măsuri in continuare pentru 
girea colaborării economice și 
nico-științifice precum și in 
domenii intre România și U.R.S.S.

și ale dezvol- 
intre țările 

si asupra unor

lăr- 
teh- 
alte
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ÎNCEPÎND DE AZI, LA ARENA PROGRESUL

se Întrec In finala europeană a cupei davis
------------ PROGRAMUL -----------

VINERI, ora 14
TOMA OVICI — ALEKSANDR METREVELI 

ILIE NĂSTASE — TEÎMUREAZ KAKULIA

SÎMBĂTĂ, ora 15,15
Prezentarea celor două echipe, urmată de partida de dublu (formațiile 

se anunță la teren)
DUMINICĂ, ora 14

ILIE NĂSTASE — ALEKSANDR METREVELI 
TOMA OVICI — TEÎMUREAZ KAKULIA

I
Azi după amiază, ridicare de cor

tină pe terenul central de la Pro
gresul. Semnalul de start al întâl
nirii România — U.R.S.S. aduce în 
fața fileului, într-o „deschidere1* de

zile mari, pe secundul nostru echi
pier Toma Ovici și campionul so
vietic Aleksandr Metreveli, Ca a- 
poi să vină rindul primei rachete 
a echipei române, Ilie Năstase, să

dea în chenarul de program pe 
care-1 publicăm alăturat.

Deci Ovici încearcă, primul, des
chiderea scorului în fața celui mai 
bun tenisman sovietic. Sau, dacă 
vreți, repetarea performanței sale 
din meciul cu neo-zeelandezii, 
fiindcă actuala tragere la sorți sea
mănă foarte mult cu cea de atunci. 
Cu o nuanță diferită totuși, Metre
veli fiind desigur superior lui Fair
lie, într-un meci de Cupa Davis. în 
plus, el vine cu proaspăta aureolă 
de finalist la Wimbledon, care-1 re
comandă cu prisosință. Va fi greu 
pentru băiatul nostru, desigur. Dar 
el — acest surprinzător Toma Ci
vici — începe să ne obișnuiască 
tot mai mult cu rezultate nespe
rate. Iar evoluțiile sale din săptă- 
mîna de antrenament au fost de-a

dreptul excelente. Așadar, cine vede 
un punct din start, ca și asigurat, 
pentru oaspeți, se poate înșeli 
total.

Urmează, în încheierea primei 
zile, un meci care — în mod nor
mal — nu poate avea secrete. între 
Ilie Năstase și Timureaz Kakulia 
există o diferență de clasă și a 
avansa un pronostic în favoarea 
românului nu reprezintă, cel puți 1 
aparent, ni ut un risc. Kakulia, însă, 
este un jucător foarte dîrz. A do
vedit-o și în precedenta întâlnire 
dintre cele două echipe, anul tre
cut la Tbilisi, cînd a marcat unul

Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București,- și ■ membri" ai ambasadei.

Secretarul, general al partidului a 
fost salutat cu entuziasm de nume
roșii constămțeni aflați pe platoul ' 
din fața aerogării. Ei au) venit cu 
portrete ale tovarășului Nicolae -
Ceaușescu. cu stegulețe roșii și tri
colore, cu flori. Mulțimea scanda cu 
însuflețire numele conducătorului
iubit al partidului și statului nostru, 
ovaționa îndelung, exprimindu-și

^sinxUmintej^. de*: - pjpfundă , dragoste 
<Și' estimă, jn"'âcea^ă1' vițfrârttă >tpani- 

j'feâț^ție șț-,-,ș gă jito -notiă^.și fjreg-' 
liiaiiță e^wsieTînaltșț prețuire" pe, 

care' toți cetățenii țării o 'dau'acti
vității neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consacrată pro
gresului neîntrerupt' al patriei, pe 
calea socialismului și comunismului, 
triumfului cauzei socialismului și

Tovarășul ■ Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al- Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, joi după- 
amiază, din Uniunea Sovietică, unde, 
răspunzînd invitației C.C. al P.C.U.S. 
au petrecut cîteva zile de odihnă în 
Crimeea.

Lâ sosire, pe aeroportul „Mihail 
Kogălniceanu", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
CeâuȘescu au . lost șajuiați „de'■ ^Q.yaf ; 
rășii Emil BodnaraȘ,'țMtaeâ ,^larieș- j,j 
iu, Bțaul Niculescu-MiziT, 
Bană, Gheorghe Râauftf&u*, Virgfi'"' 
Trofin. Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
r.u, Lina Ciobanu, Florian Dănăla- 
che. Emil Drâgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Cheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec,. Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Mir-on Constantinescu, Mihai ' păcii-înZ lume. întâmpinarea - deosebit 

de' făldtrroflsă făcută se,cre.tar.ului 
generalGjal partidului a constituit, 
totodată, o puternică reafirmară- a 
adeziunii depline la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, a voinței' unanime de a mi
lita cu fermitate pentru • înfăptui
rea ei.

Dalea, Miu Dobrescuj Miliaî Gere, 
ieri’: l‘a(an, Ion Stănescuj, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, precum și reprezen
tanți ai organelor județene și muni
cipale de partid și de stat Constanța, 
ai organizațiilor de masă și obștești 
locale.

Au fost de față V. I. Drozdenko,

Aceeași primire entuziastă a fost 
făcută tovarășului Nicolae Ceausescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu in ora
șul Constanța, pe întregul traseu, 
pină In stațiunea Neptun.

'k

La plecarea din Crimeea, pe aero
portul Simferopol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de tova
rășii K.F. Katușev, secretar al C.C. 
a) P.C.U.S.. K. V. Rusâkov, mem
bru ai- C.C. al P.C.U.S.. consilier al 
secret^hlui' . general al C.C. ‘ al 
P.C/UtS., N. K, Kiricenko, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Cri
meea al P.C.U.S., T. N. Cemodurov, 
președintele Comitetului Executiv al 
Sovietului
și de

.Jocalș-
alți
de-

regional Crimeea, precum 
reprezentanți ai organelor 
partid și de stat.

Joi
Ceaușescu
Ceaușescu, 
cîteva zile 
la invitația
o scurtă vizită în orașul Sevastopol.

★

dirriineața,.
Și

care 
la

C.C. al P.C.U.S,

Nicolae
Elena 

pentru

tovarășul
tovarășa 

s-au aflat 
odihnă în Crimeea, 

„ au făcut

Din nou atracția
Salatierei de argint.ut

Alek Metreveli 
în urmă !

Reporterii noștri pe teren, In mijlocul preocupării pentru aplicarea prevederilor Hotâririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.s:
....................-.............................................................................

SPORTUL Șl MIȘCAREA—„MEDICAMENTE" EFICACE
ÎN STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATERICE • Pe lito.al, nu numai amenajări

„In stațiunile balneo-climaterice se »or asigura condițiile 
necesare desfășurării unor activități cu caracter recreați*, ce 
refacere a capacității de muncă și de destindere a oameni
lor muncii aflați la odihnă, in acest scop, consiliile populare, 
organizațiile de turism și consiliile locale pentru educație fizică 
și sport vor întreprinde acțiuni concrete de amenajare a unor 
baze sportive simple și vor organiza, cu regularitate, ezcursii 
și practicarea unor sporturi ca înotul, tenisul de mesă și 
de cimp, voleiul, popreeie, șahul, patinajul, schiul".

nefaceriie pentru sănătate ale soa
relui și apei, turiști din țară și din 
străinătate își petrec aci vacanța. 
Dar vacanța nu înseamnă numai 
confort și schimbare de decor, ci și 

a te odihni activ, 
prismă am vizitat, 
sezon estival, sta-

sportive

inițiative

și de ag.ement, ci și

llie Năstase, tot la Progresul, cu 4 am 
Fototecă (Theo MACARSCH1)

dea luptă cu Teîmureaz Kakulia, 
noul titular al formației oaspe.

Așa au stabilit sorții, în tradi
ționala reuniune a tehnicienilor, 
precedînd întrecerea. O tragere la 
sorți foarte operativă, am zice, cia- 
rificînd prin consensul căpitanilor 
de echipă și al arbitrului principal, 
Michele Brunetti (Italia), toate de
taliile Viitoarelor dispute pe teren. 
N-a lipsit însă elementul anecdo
tic... Cele patru bilețele, cu numele 
jucătorilor, au fost atât _ de bine 
amestecate în urne, incit prima 
extragere ne-a pus în fața unei sim
patice .surprize. Ies pe rînd numele 
lui Metreveli și... Kakulia. Evident 
— în hazul tuturor — se reface 
tragerea și de data aceasta o avem 
pe cea bună, așa cum se pci^Je ve-

,in organizare • în

linștea Malnasului odihnă

arii ă • De ce nu au mai
Iată de ce, de această dată, re

porterii noștri n-au mai pop-s :.n- 
tr-iin singur județ al țării, ci. vi
zitând trei stațiuni balneo-cl. mate
rice — pentru a constata cum se 
îndeplinește această sarcină 
Planul de măsuri al C N.E.F-S.. pen-

tru aplicarea HoUrini Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 'februarie — 2 mar
tie cu privire ia dezvoltarea ecu- 
cariei fizice și sportului — au par
curs.. trei județe. De Ia nza:e. la

Sîntem siguri că o statisrică efec
tuată de Ministerul turismului pri
vind numărul celor găzduiti de sta
țiunile noastre de odihnă și trata
ment în sezonul de vară ar releva 
pe primul loc una din reprezentan-

Urași aci de fru- 
a țĂrmuiul româ-

<gze. căreia ed ili 
a peisajului 

stâelă și oțel. <je 
hoteluri și de bî-

posibilitate de 
Prin această 

acum, în plin 
ț-unea Neptun.

Am mai făcut-o și în alți ani și 
de flecare dată am găsit ceva îne
ci-: pe pianul amenajărilor desti
nate sportului și agrementului. Mai 
puțină preocupare găseam. însă, 
pentru organizarea acestor activi
tăți- Forurile de resort .pasau* răs
punde:: ie intre ele, .ar bazele spor- 
tiVe ș: mijloacele de agrement pe 
care litoralul le avea rămîneausub 
imperiul întâmplării. Iată, insă, că 
in aceas*ă vară, la Neptun. preocu
parea pentru valorificarea cît mai 
dc-ț'„nâ a posibilităților existente pe 
acest pian se face simțită. Două 
arene de txruEng. numeroase tere-

venit in practică studer.ții

I. E. F S. la Hercu'ane ?

nuri de tenis, volei și baschet, un 
teren de fotbal, două popicarii în 
aer liber, terenuri de minigolf, cen-

Poul SLAVESCU 
Traion IOANITESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

UN FRUMOS SUCCIS AL TINtRILOR NOȘTRI LUPTĂTORI
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CAMPIONI MONDIALI (juniori) LA GRECO-ROMANE

Astăzi, pe la orele prinzuiui, frumoasele alei ale botrînului parc al 
Cupei Davis se vor umple din nou cu această lume interesantă 
care este lumea tenisului. Astăzi, ii vom revedea pe bătrînii spec

tatori sprijiniți In bastoane, iar alături de ei - pe copiii care jubilează - 
încă — la vederea unor baloane colorate.

Cupa Davis are un farmec special. Poate că destinul ei este acela 
de a aminti mereu tinerilor sportivi — mai ales — că sportul poate să-și 
păstreze, nealterate, legile primordiale, în ciuda ritmului deseori excesiv al 
atîtor tentații și interes.

Cupa Davis rămîne o întrecere pură. Poate că mai mult decît in 
orice alt sport, marele jucător de tenis, vedeta prin excelență, se pierde 
în frumosul anonimat al tricoului alb, subordonindu-se echipei. Deseori, 
ia Cupa Davis, arbitrul din scaun, venind parcă in întîmpinarea acestei 
idei, nu mai spune „avantaj Năstase", ci „avantaj România".

Astăzi, enigmatica Salatieră de argint va reflecta cîteva din străluci
rile sale în tribunele bătrînului parc bucureștean al Cupei Davis. Astăzi, 
echipa României va lua Startul in finala europeană, în compania redu
tabilei echipe a U.R.S.S.

Cu ce gînduri te vei îndrepta, spre arenă, spectatorule ?
Ieri, la antrenament, o voce din tribună spunea cu patos : „Dacă 

stau să mă gindeic bine, lucrul cel mai frumos la startul meciului cu 
U.R.S.S. este acela că eu, care am văzut 30 de ani de Cupa Davis, vad 
in Toma Ovici un posibil învingător. Vor spune unii că Metreveli l-a 
învins pe americanul Mayer, care Mayer a cîștigat la Năstase, ș: așa 
mai departe... Perfect adevărat. Numai câ eu, care am văzut 30 ds ani 
de Cupa Davis, îmi permit, poate pentru prima oară, cutezanța de a 
crede, împotriva tuturor calculelor, câ Toma Ovici nu este nici pe de
parte învins dinointe. in meciul cu finaiistul de la Wimbledon...

Așadar, spectatorul anonim intuiește unele modificări în st crea de 
spirit a noii noastre echipe. Unele modificări care, nemaimizînd pe re
perul dublului, atit de productiv ani de-a rîndul, descătușează toate e- 
nergiile.

La Scheveningen, echipa României s-a născut, dacă vreți, printr-un 
joc a! dragostei și ai întimplării. La București, împotriva Noii Zeelanoe, 
ea și-a legitimat actul de naștere. Astăzi. împotriva lui Alek Metreveli, 
ea va încerca sâ răspundă tuturor acțiunilor in tăgada, prmtr-o victorie 
asupra învingătorilor Franței.

Astăzi, pe ia orele prinzuiui, 
Cupei Davis se vor umple 
z»z-ira nrfa 11 i r»n za n tzan î CI 111 1 î Z

loan CHIRILA

concurează duminică la București
• Semifinala fernini ă a Cupei Europei reunește 4 campioane olimpice, 
alte 4 medaliate și 4 finaliste la Munchen • Calificarea in finală—un obiectiv

de mare razpundere 
mai bine zis Stadionul 
va fi gazdă, pentru a 
a unei semifinale femi-

Capitala, 
Republicii, 
doua oară, 
nine a competiției continentale pe 
echipe — Cupa Europei. Competi-

ASTĂZI. PE STADIONUL „23 AUGUST"

U\ CUPLU FOTBALISTIC Df MW URLCIIL:

pentru fetele noastre
ția este dotată cu trofeul Bruno Za- 
uli, în memoria fostului președinte 
al comitetului european din Fede
rația internațională de atletism.

La precedenta semifinală, desfă
șurată la 2 august 1970, au fost 
prezente la București echipele 
U.RS-S. (79 p), Poloniei (71 p), Ro
mâniei (65 p), Italiei (47 
slovaciei (38 p),

■a

p), Ceho- 
(34 p) și 

(29 p).
a fost, de

Elveției 
Austriei 
Aceasta 
altfel, ordinea în 
clasamentul ge
neral. primele 
două formații ciș- 
tigîndu-și dreptul 
de a evolua în fi
nala competiției, 
de la Budapesta. 
După cum se ve
de, doar 6 puncte 
a despărțit-o pe re
prezentativa noas
tră de a ajunge 
în finală. Să spe
răm că. de data 
aceasta, echipiere
le naționalei noa
stre vor fi în 
stare să-și mate
rializeze șansa nu 
numai prin rezul
tate bune, ci și 
prin ocuparea u- 
nor locuri frunta
șe în clasamente

le celor 13 probe ale concursului, 
pe baza cărora va fi întocmit cla
samentul final.

în urmă cu trei ani formația U- 
niunii Sovietice deținea, firesc, șan
sa primului loc, pentru cel de al 
doilea luptînd atletele din Polonia 
și România. De data aceasta, repre
zentativa R.D. Germane — la ora 
aceasta cea mai puternică din lu
me — practic nu poate fi întrecută, 
așa că atletele noastre și cele din 
Ungaria își vor disputa aprig po
ziția a doua a clasamentului gene
ral și deci dreptul de a participa 
în finala de la Edinburg (9 septem
brie). Avem în față foile de în
scrieri pe probe și tabelele celor

i
ANNELIE EHRHARDT

(R. D. G.)
mai bune rezultate înregistrate, în 
acest sezon, de viitoarele competi
toare- Pe baza acestor performanțe 
reiese că din cele 
cursului, atletele 
din Ungaria 
cifre mai 
decît cele 
noastre la 7 
be. Dar, 
sul e concurs, cu 
emoțiile și- 
prevăzutele sale 
și cum î_ 
trecerea 
cele 
date 
cund 
veni.
probe, și atletele 
din celelalte țâri 
(Elveția, Italia și 
Norvegia, ca și 
prima favorită, e- 
chipa R D. Ger
mane) este ușor 
de înțeles că si
tuația este mult 
mai complicată, 
mai complexă de
cît o înfățișează 
calculul simplu al 
încredere, nelimitată în puterea de 
luptă a reprezentantelor noastre. în

Romeo VILARA

și F.C. Argeș-Vasas Budapesta 4

(Cor.ti-.-^are in pag. a 3-a)
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Miami Beach
întrecerile

C. ALEXANDRU

4 au 
bun? 
alor 
pro-

concur-

ne-

în-

ARGENTINA 
.MENIS 

(România)

in 
dinf'e 

două candi- 
Ia locul se- 

vor inter- 
la unele

în sala de sport „Auditorium** a 
Universității

. (S.U.A.) s-au 
campionatelor 
greco-romane 
Prima noastră
petiția de juniori a însemnat și pri
ma mare victorie a tiuerilor luptă
tori români, trei dintre cei cinci 
participant! urcind pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de pre
miere. Tinerii CONSTANTIN A- 
LEXANDRU (categoria 48 kg), 
NICI GINGA (52 kg) și ION DU- 
LICA (57 kg), evoluînd excelent și 
in ultima zi a întrecerilor, au iu

din
încheiat
mondiale de lupte 

rezervate juniorilor, 
participare la com-

trat in posesia titlurilor de cam
pioni mondiali.

După ce in trei zile de concurs, 
prin comportări remarcabile, patru 
dintre cei cinci sportivi români 
și-au asigurat dreptul să intre în fi
nală, în ultimele meciuri trei din
tre ei și-au depășit și ultimii ad
versari, clasindu-se pe primele 
loctiri. C. Alexandru i-a învins pe 
A. Celsitian (Italia) ș’i A. Zâfirov 
(U.R.S.S.), N. Gingă r-a întrecut pe 
I. Ahmedov (U.R.S.S.) și M. Akihara 
(Japonia), iar I. Dulică s-a dovedi: 
mai bun decît P. Lindholm (Suedia) 
și A. Guciâra (Italia). Pantelimon

Arcadte v;ns ce
Oleg Davidian, care a devenit 
pion mondial.

Celelalte șapte titluri de campioni 
au fost cucerite de sportivi din 
UJLSS. (4). Bulgaria (2) și Suedia 
:1). Deși a participat numai cn 
cinci concurenți. in clasamentul 
neoficial pe națiuni. România a o- 
cupat locul X acumulind 27 de 
puncte. Pe primul loc, U.R.S.S.. cu 
48 p, 2. Bulgaria 41 p (dar cu for
mații complete). Pe locurile 4—5 
s-au clasat, la egalitate de puncte 
(20), Suedia și Italia.

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI...
•TB : MIXER VA — BA.VE.KSA (fxbai fesiinln)
•ra 1A» : VMIVKBSrTATEA CRAIOVA — O.F.K. BEOGRAD
KitBITRI : V PADVBEAXV îa centra). C. Dinulescu și R. Slin can 
L DIVERSITATEA CRAIOVA: Mania — \i cui eseu, Bâdin, Deselnicu. Ve-

— Strunbeanu. Ivan — Țariliințâ. NlțA. Obiemenco, Martu. (Antrenor pr*n- 
L : Coostaniux CernAianu ; antrenor secv-nd Constantin Oțet).

O.F.K. BEOGRAD : Boroia — Vueașinovici. Bojovici, Mesanoviei, Mieriei 
— Luriri. Tutu di* — Zei, Saairaci, Bășici, Sie van ovici (Antrenor : Miliutin 
Scskici).

ora : F. C. ARGEȘ — VASAS BUDAPESTA
ARBITRI : N. PETRICEANU (la centru), A. .Mfinicb și
F. C. ARGEȘ : Stan — Pitjulea. Barbu, Vlad, Ivan — 

Popescu — Troi. Dobrin. Roșu. Jercan (Antrenor principal 
antrenor secund : Atanasie Dima).

VASAS : Tamas — Torok, Fabian, Vidals, lhasz — Komjaii, MQUer, Ko
vacs — Gass, Toth, Varadi (Antrenor : La jos Baroti).

Regulamentul prevede ca. in cazul cînd rezultatul este egal după 90 de 
raiWute. fiecare echipă să execute (alternativ) cîte 5 penaltyuri. Dacă egali
tatea se menține, se execută cî*e un penalty pină la departajare.

G. Dragomir 
Mustețea, Marian 
: Ștefan Coidum;

13 probe ale

DONATA
C.OVON1 
(Italia) ■

hîrtiei. Avem însă

(Continuare în pag, a 4-a)
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ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA I
I DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE DE LA TAMPERE

La Fabrica de stofe de mobilă 
din Capitală activitatea sportivă de 
masă este pe cale de a se inte- 

unui programgra în ansamblul unui program 
judicios întocmit, menit să atra
gă în practicarea exercițiilor fi
zica majoritatea muncitoarelor care 
lucrează aici în acest sens, pre
ședinta comitetului sindicatului, 
tovarășa Viorica Ichim, ne spunea : 
„Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie și 
planul de măsuri privind transpu
nerea în viață a prevederilor do
cumentului de partid, adoptat in 
ședința din 17 mai a.c. de Comite
tul executiv al Consiliului Central 
11 Uniunii generale a sindicatelor 
tu constituit pentru noi documen
tele de bază in orientarea activită
ții. Am desfășurat acțiuni pe două 
planuri: mai întîi, am avut în ve
dere obișnuirea muncitoarelor cu 
mișcarea in aer liber și exercițiul 
fizic zilnic; în al doilea rînd, am 
acordat mai multă atenție organi
zării unor activități sportive de 
masă atractive. la sfîrșit de sip- 
tămînă, accentul fiind pus. de a- 
semenea, pe acțiunile în aer liber".

O DUMINICĂ SPORTIVĂ 
CARE A DAT TONUL...

Recent, la intrarea în toate sec
țiile fabricii de stofe de mobilă, sa 
putaa citi un text ispititor : „Aso
ciata sportivă, comitetul sindica
tului și comitetul U.T.C. vă invită 
să vi petreceți sfîrșitul de săptă
mînă în tovărășia sportului și 
exercițiului fizic. Sperăm ca la 
această acțiune să fie prezente 
cit mai multe tinere din fabrica 
noastră". Președintele consiliului 
asociației sportive, strungarul 
cialist Ștefan Dinu, deși nou 
în această funcție obștească, a 
de părere că pentru această 
mă acțiune a sfîrșitului de săptă
mînă programul trebuie sâ fie 
foarte atractiv. „Fotbalul feminin 
— ne spunea interlocutorul — se 
bucuri de mare popularitate prin
tre muncitoarele noastre. De aceea, 
un meci demonstrativ între două 
echipe a fost capul de afiș al re
centei manifestări. Au mai avut 
loc meciuri de fotbal între 
de bărbați, întreceri de 
frînghie, alergări cu oul în 
(cel mai abil dovedindu-se 
garui Gh. Marin), precum 
manifestări".

Succesul acestei prime 
festăfi de sfîrșit de săptămînă a 
dat tonul altor acțiuni. Acum nu 
trece nici o sîmbătă sau o dumi
nică din programul cărora să lip- 
șzască manifestările sportive în 
scop de agrement.

După cum ne spunea președinta 
comitetului sindicatului, media de 
vîrstă a celor peste 1 000 de mun
citoare ale fabricii nu depășește 
22 de ani. Mai mult de 600 dintre 
tinere au început să practice curent 
sportul. Așadar, ne-am pus între
barea firească : in afara acțiunilor 
de sfîrșit de săptămînă, ce alt
ceva li se oferă iubitoarelor spor
tului ?

CAMPIONATUL 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE

Această competiție, care a debu 
tat cu întreceri între secții și ate
liere și se va încheia cu faza p? 
fabrică, cuprinde majoritatea sala
riatelor. La șah sînt angrenate 5 e-

Li FABRICA DE STOFE
DE MOBILĂ DIN CAPITALA

spe ■ 
ales 
fost 
pri-

echipe 
tras la 
lingură
Strun- 

și alte

mani-

intr-adevăr de o bază sportivă, 
începutul s-a făcut. Pe locul unde 
urma să fie amplasată baza s-a ri
dicat și o 
oprit aici. 
Nimeni nu 
Fapt este 
comitetele 
U.T.C. din 
industriale 
nue operațiunea 
răm că vor găsi

ACTIVITATEA 
MASĂ

ORGANIZAȚIEI

Discutăm cu tovarășa Maria Tri- 
ca, secretara Comitetului de partid 
de la Fabrica de stofe de mobilă. 
Amabilă, interlocutoarea ne vor
bește despre pasiunea cu care 
muncește noul consiliu al asocia
ției sportive, 
preocuparea 
de partid pentru ca 
sportivă de masă să

cabană, dar totul s-a 
Care sînt motivele ? 

poate da un răspuns, 
că asociațiile sportive, 

sindicale, organizațiile 
cele patru mari unități 
ar fi dispuse să conti- 

începută. Să spe- 
sprijinul necesar !
SPORTIVĂ DE 

PREOCUPARE A 
DE PARTID

i REZULTATE BUNE ȘI IN PROBELE DE VITEZĂ Șl FOND
i

i
i

După retrospectiva probelor olim
pice din cadrul campionatelor mon
diale de caiac-canoe, desfășurate re
cent la Tampere, ne propunem o tre
cere în revistă a întrecerilor de vi
teză — pe distanța de 500 m — și 
fond, care au prilejuit, de asemenea, 
o cursă extrem de importantă pentru 
cucerirea celor 11 titluri și 33 de me
dalii.

— Ivanov, Vernescu — Sciotnic, de 
mai multe ori campioane ale lumii 
și ale Europei.

C 2 -4 500 m (C. M. 1071 — LOCUL 
I). Nu credem că aprecierea evoluției 
și, mai ales, a perspectivelor echipa
jului nostru (Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov) trebuie făcută 
exclusiv prin prisma clasamentului, 
in care primele două locuri au fost

gintul- de la Ada Ciganlija. Dar, a- 
tenție — la Belgrad mai luau încă 
startul Vernescu și Ivanov, iar acum 
nici Sciotnic nu mai este la primii 
ani ai tinereții sale. Se impune, deci, 
lărgirea efectivului de caiaciști spe
cializați pentru această probă.

C 2 — 10 000 m (C. M. 1871 — LOCUL 
3). S-a realizat obiectivul maxim, cei 
doi debutant; Vasile Serghei și

chipe. la tenis de masă — 10, la 
atletism — aproape 100 de mun
citoare. De altfel, la această din 
urmă disciplină au început să se 
înscrie din ce în ce mai multe 
amatoare. exemplul colegelor lor 
(Rodica Mușuroi, Georgeta Con
stantin, Ioana Crăciun, Neacșa 
Olteanu), intrate în vederile anti 
norilor diverselor cluburi, 
rită talentului demonstrat, 
dindu-se molipsitor.

Șl, TOTUȘI, O UNITATE 
INDUSTRIALĂ FĂRĂ BAZĂ 

SPORTIVĂ
Acțiunile de care am amintit 

au avut loc pe baza sportivă a 
Uzinelor chimice române, aflată 
în vecinătatea Fabricii de sîofe 
de mobilă. Deci, neavînd o bază 
sportivă proprie, asociația ape
lează la bunăvoința vecinilor. Fi
rește, 
ceasta 
acestei 
ciației

:re- 
dato- 
dove-

există întrajutorare și a- 
va continua. în privința 
probleme, președintele aso- 
sportive ne-a adus la cu

noștință un fapt : cu un an sau 
doi în urmă. Consiliul pentru edu
cație fizică și sport al sectarului VI, 
în colaborare cu conducerile între
prinderilor din zona Ghencea, au 
hotărît să amenajeze un complex 
sportiv pentru uz comun. Fabrica 
Tricodava, întreprinderea de re- 
lon Panduri, Fabrica de nasturi. 
Fabrica de stofe de mobilă — în
treprinderi în care lucrează cite- 
va mii de salariați — au nevoie

precum și despre 
biroului organizației 

activitatea 
devină cu 

adevărat factor de menținere și 
întărire a sănătății, de creștere a 
capacității de muncă a muncitoa
relor, așa cum se prevede în Ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.fi.: 
„La un moment dat 
secretara Comitetului de partid — 
analizînd 
sportive, am 
delăsare din 
se ocupe de 
lui fizic. Am 
alegerea în 
unui îndrăgostit de sport, bun or
ganizator in același timp. Așa se 
face că după alegerea ca președin
te al asociației a tovarășului Ștefan 
Dinu, s-a înregistrat un reviriment 
în activitatea sportivă de masă. 
In ceea ce privește preocuparea 
organizației de partid, trebuie sâ 
spun că, ținînd seama de indicațiile 
Plenarei Comitetului Central al 
partidului, ne-am ocupat activ de 
conducerea și îndrumarea întregii 
activități de educație fizică, com
ponentă de seamă a muncii de 
educare socialistă a maselor".

De bună seamă — după păre
rea interlocutorilor noștri — ac
tivitatea sportivă de masă nu se 
ridică încă la cotele dorite în 
cadrul Fabricii de stofe de mobilă 
Dar. important este că s-a făcuî 
un început bun că acțiunile iniția
te sînt continuate și amplificate, că 
factorii chemați să contribuie la 
extinderea exercițiilor fizice mun
cesc cu pasiune. Rezultatele stat 
promițătoare și nu ne îndoim că 
în scurt timp ele vor fi și mai 
bune!

P.C.R.:
ne spune

activitatea 
con: atat o 
partea celor aleși să 
problemele exercițiu- 
luat o primă măsură : 
fruntea asociației a

asociației 
oarecare

Întrecere echilibrată în proba de nostru vacaiac 4 — 10 000 m. In final, echipajulI
I
I
I
I
I
I
I
I
I

obține medalia de bronz. 
Telefoto : AGERPRES

SPORTUL Șl MIȘCAREA-..MEDICAMENTE" EFICACE,

O primă concluzie care se desprin
de lesne, chiar din lectura clasamen
telor finale, arată că numai două e- 
chipe — cele ale Uniunii Sovietice și 
Ungariei — au reușit să cucerească 
medaliile de aur la aceste probe. In 
general, numărul echipajelor care au 
alcătuit plutonul fruntaș a fost des
tul de redus <4 la viteză — 6 la fond), 
dintre ele remarcindu-se, în mod deo
sebit, cele ale țării noastre care, la 
aproape din jumătatea finalelor, au o- 
cupat locul secund, uneori (mai ales 
la C 2 — m) fiind la un pas de 
victorie. Dar. sâ încercăm un sumar 
comentariu al evoluției sportivilor 

in finalele de viteză și fond.
K 1 — 50* m (C. M. 1971 — LOCUL 

4L Ir. condițiile amir.tite In cronica 
alei. Mihai Zafiu a ocupat ultimul 

: <S). ceea ce evident înseamnă un 
rezultat nesansiatltor. departe 
așteptări si posibilități. Credem 
intr-o altă -.ariar.tă de reprezentare 
fie prun se.etponarea unui alt caia- 
tisL fie prin:r-c nouă formulă de șta
fetă —. pr;tă in care Mihai Zafiu a 
concurat ultericr, cucerind medalia 
de bronz tt.Kpvul prevăzut — lo
cul î—4 — va putea fi realizat in

român

fi'

de 
că

decișe doar de cinci sutimi de secun
dă și de foto-finiș. Important este, 
credem, de reținut faptul că pentru 
această probă avem sportivi de certă 
valoare, cu mari șanse de a cuceri 
titlul mondial. Bineînțeles, cu condi
ția menținerii aceleiași preocupări 
pentru o pregătire superioară.

K 4 — 500 m FETE (C. M. 1871 — 
LOCUL 5). De la un rezultat modest 
la o medalie de bronz ! Performanță 
bună a unui echipaj (Viorica Dumi
tru, Maria Nichiforov, Maria Cozma, 
Maria Ivanov) pe care-1 considerăm 
capabil de noi progrese, cu reale po
sibilități de a se număra, în conti
nuare, printre candidatele la meda
liile — nu numai la 
— ala campionatelor

K 1 — 4x500 m (C, 
CUL 2). îndeplinirea 
biectivului, pierderea 
de clasamentul final de la C. M. din 
Belgrad, dar în mare măsură o con
firmare valorică — locul 3 și meda
lia de bronz — și perspectiva ca cei 
patru sportivi (Sciotnic, Simiocenco, 
Vartolomeu, Zafiu) să revină la „ar-

Munteanu — cucerind me-Gherasim
dalia de argint. Avem toate motivele 
sâ credem că ei vor confirma și în 
viitor așteptările, menținîndu-și și 
consolidîndu-și poziția cucerită, prin- 

la Kaukajărvi.tr-un efort lăudabil,
★

(Urmare din pag l)

țru de călărie, schi nautic, iach- 
tihg, piscine de înot...

Cel venit aci la odihnă are de 
unde alege. Dar, spre deosebire de 
sezoanele anterioare, el este solici
tat și atras în diverse forme de în
trecere pentru petrecerea recreativă 
a. timpului liber. După cum ne-a 
spus tovarășul Cornel Ferșetâ, 
membru al serviciului sport-agre- 
ment, pentru oaspeții Neptunu’.ui se 
organizează cursuri de inițiere la 
tenis, înot și călărie, întreceri la 
fotbal, tenis, volei, pooice și bow
ling, excursii (Turul litoralului — 
ziua și noaptea, vizitarea Daliei, a 
Văii Prahovei si Capitalei), se pun 
le dispoziția amatorilor 
p1+-> materiale sportive 
(te închiriat.

li i delete și 
prin centre

Stațiune mult mai mică decît 
Neptun, dar de un pitoresc greu 
de egalat, între munți, pe malul

ACTI

J»

Joc

ca
de

cin coct-Xa Ceantur—a c 
Tulcea mulțumi: de cc
i se oferă, ne-a spus : -i-xcurs—e 
pe care le-am făcut La Tusnad la
cul Sf. Ana. Valea BodoculcL 7 iz
voare. mi-au plâcut pentru că sm 
văzut locuri interesante din țari. Cu 
această ocazie am prins forte proas
pete”.

I
I
I

cele de bronz 
mondiale.
M. 1971 — LO- 
minimală a o- 
unui loc față

Oltului, Kalnaș-Băi primește P? cs! 
venit aci cu o cură de Hruște. Ș- 
e firesc, deci, ca sportul nr. 1 să 
fie.., șahul. La concurență. însă, cu 
pescuitul și drumeția pe jos. Mai 
ales că la Băile Malr.aș o pondere 
Importantă printre vizitatori o de
țin oamenii mai vîrstnici. cei 
re-și refac sănătatea, forța 
muncă.

Stațiune folosită tot anul, Malnaș 
începe cu schiul și termină cu spor
tul la modă, tenisul de cîmp. Chiar 
în timpul vizitei noastre se lucra 
intens pentru darea în folosință a 
unei suprafețe de joc destinată te
nisului și handbalului. Directorul 
stațiunii. Alexandru Crăciun, ne-a 
mai arătat bazinul de înot, terenul 
de volei din curtea sanatoriului de 
copii, clubul, precum și terenul de 
fotbal și popicăria, acestea două din 
urmă solicitate Consiliului popular 
pentru a fi reamenajate și întreți
nute corespunzător.

Unul din oamenii muncii aflați 
la odihnă și tratament la Băile Mal
naș, cooperatorul Dumitru Fișei

KERCUUK Gl:s: CMH-Seterj
I
I

III SPORTIVE DE MASA

CAMPIONATE DE CASĂ LA 
LOCOMOTIVA PLOIEȘTI

Campionatele de casă au intrat 
în tradiția activității sportive a aso
ciației Locomotiva Ploiești. Actuala 
ediție a antrenat în întreceri peste 
4 000 de salariați din cele 32 de u- 
nități ale complexului C.F.R. La 
cîteva ramuri de sport se cunosc 
de acum echipele învingătoare : 
volei — Depoul C.F.R. (instructor 
voluntar, Vasile Piroiu, președintele 
Comitetului sindical al depoului), 
șah — Districtul de mecanizare și 
expediții (instructor, Ilie Piloiu). 
fotbal Revizia vagoane Ghighiu 
(instructor voluntar, ing. Iulian Sa- 
liu). în plină desfășurare se află 
concursurile de handbal, popice, te
nis de masă și tenis de cîmp. Dis
putele au loc pe noile baze sportive, 
care au fost date în folosință în 
cursul acestui an.

CONCURS POPULAR DE 
ORIENTARE TURISTICĂ

Asociația sportivă a uzinei Vul
can organizează duminică, în Pă
durea Brănești, un concurs popu
lar de orientare turistică, dotat cu 
„Cupa Eliberării”.

Competiția este deschisă tuturor 
iubitorilor acestui sport, indiferent 
de vîrstă sau categorie de clasifi
care. Atît la femei, cît și la • băr
bați, echipele vor fi formate din 
Cite doi concurenți. Startul se va 
da la ora 8, de la cabana Pust
nicul- . .

Primilor clasați li se vor oferi 
cupe, diplome și plachete.

VEȘTI DIN MOLDOVA 
NOUA

din secțiile fruntașe ale 
sportive Minerul din 

Nouă (jud. Caraș-Severin)

Pescari, care s-au bucurat de o nu
meroasă asistentă.

® Echipa de fotbal Știința Mol
dova Nouă a devenit campioana ju
dețeană a liceelor, iar cea de hand
bal s-a clasat pe locul secund, după 
formația Liceului din Bocșa, în a- 
ceeași competiție. în aceste zile de 
vacanță, elevii din Moldova Nouă 
se întrec în concursuri de tenis de 
cîmp, baschet, volei, fac excursii 
cicloturistice și drumeție în diferite 
locuri pitorești din împrejurimi.

® La Școala generală nr. 1 se 
află în construcție o sală de sport, 
pe care organele locale intențio
nează să o dea în folosință la în
ceputul noului an de învățămînt.

în refacerea capacitate ie to-nci 

pronunțai cuzBtiv. r- s-
px dispensa de a:utorul •xerctpo* 
lui fiz:r si misedrii in 
Iar g.mr.î.sLta med_ca.ă 
o trăsătură de unire. Ao 
situata pe care >= taî 
Băile Herculane, cu p-c£.'. reum»- 
tn’ogiC

După cum ne-a relata! dme-trtr-. 
Case: de cultură. Ion MLrescu. e- 
xercițiui fizic se pract-.că at dtpî 
stricta indicare a tr.ed-Culu: Prin
tre mijloace se încadrează exrurs,- 
ile Ga Crucea A.bă Izvorul Jela
nii, Grota lui Șortan. pe Platoal 
Coronini și la Gr 
jocurile de tenis de misă £ ța- 
(practicate in cadrul Case-, de cul
turi). Pentru cei care 
tul. dar nu-1 pot prai 
oada tratamentului, si 
stațiune — pentru diverse demon
strații și meciuri — boxeri. laptA- 
tori. fotbaliști.

Stațiunea se deprinsese în sezna- 
nele trecute cu ajutorul specializat 
al studențl’-or de la IETS„ care 
erau trimiși să-si efecrue2e practica 
la Herculane. Aceștia animau acti
vitatea cultura!-sport:vă din stațiu
ne. în această vară, insă, se resim
te abseqța lor.

«iști

a.-*

de

- - S;
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C 1 — «4 ■ C. M. 1$71 — LOCUL 
3 ? : r titi C M ăe

-ărei sSrprcz* f-.mZzI-A*1 de" MikTss
— ietep«arn ca Ivan Paua;- 

zhza U razrlre In favoarea m duelul 
r. Nihaiai Fcdolav ti >ă CUceTMscl 

t:-i. C . ..? a .= = t zSStâ e ci-
Le a C M Se pare că pregătirea 
iLmcx--.-: rt-r.ăr. pentru această 
dtaaetă va trebui îmbunătățită — cu 
-c. tnare accent pe creșterea vi- 
sz*: — st. fiind vorba de ivan Pat
ra:--;- aproape că r.u mai trebuie 
s s spunem că talentatul nostru ca- 
rz-s: are mari posibilități de a-și lua 
- succes revanșa. Este necesară, 

ater.ție pentru ca nimic 
e nici chiar ambiția clș- 
izi mondial la C 1 — 50C 
u diminueze valoarea și 
Ivan Patzaichin pentru 
că pe distanța de 1 C00 m. 

in care .a Tampere, ca ți la J. O. de 
la Munchen. el s-a dovedit imbatabil.

K î — SM m (C. M. 1871 — LOCUL 
TL Același echipaj don Dragulschi — 
Pavel Erast) clstigă. așadar, patru 
Lcurl in finala ce la Tampere și me
dalia de bronz, o performanță pen
tru care avem numai cuvinte de lau
dă. Cate foarte important ca saltul de 
calitate, daterat atit calităților si hăr- 
ririei celor doi sportivi, cît ți mun- 
ci: antrenorilor, >ă fie continuat pen
tru păstrarea acestei poziții fruntașe. 
Cu atit mai mult cu cît, după păre
rea noastră, Dragulschi și Pavel al- 
rătuiesc un echipaj care ne reamin
tește de excelentele dubluri Nicoari

fi-.: ti:
- — si

• Una 
asociației
Moldova------  ...
este aceea de box, condusă de fos
tul campion național Vasile Seco- 
șan. Pentru a populariza acest sport 
în localitățile învecinate, cunoscu
tul antrenor a organizat, recent, 
demonstrații cu elevii săi în comu
nele Zlatița, Socol, Belobreșca și

Este, în orice caz, o nouă apariție 
strălucită în sportul canoe! din țara 
noastră.

C 1 — 10 000 m (C. M. 1871 — LO
CUL 3). Tot Lipat Varabiev a concu
rat, acum doi ani, și la Belgrad. De 
data aceasta el a schimbat bronzul 
în argint, învingîndu-1 fără drept de 
apel pe campionul mondial al edi
ției trecute, maghiarul T. Wichman, 
și apropiindu-se mult de performan
ța noului deținător al titlului, sovie
ticul Vasili Jurcenco. Evoluția sa — 
foarte bună — a însemnat, totodată, 
îndeplinirea maximală a . obiectivului 
stabilit pentru această probă.

K 2 — 10 000 m (C. M. 1971 — LO
CUL 3). Ion Terente și Antrop Vora- 
biov s-au numărat printre sportivii 
români care ne-au prilejuit satisfac
ția de a consemna progrese conside
rabile. Iată, deci, încă o probă la 
care obiectivele (locurile 3—4) au fost 
depășite, ceea ce reflectă, convingă
tor buna pregătire a celor doi caia
ciști și, deopotrivă, puterea lor de 
luptă, voința de afirmare.

K 1 — 10 000 m (C. M. 1871 — LO
CUL 5). în ciuda anilor, Ștefan Poco- 
ra, unul din cei mai vechi componenți 
ai lotului național, a menținut poziția 
cîștigată la C. M. de la Belgrad de 
Vasile Roșea, îndeplinind — la limi
ta minimă — obiectivul prevăzut. 
Proba marilor eforturi devine, însă, 
din ce în ce mai grea și, fără îndo
ială, cere o continuă selecție, necesa
ră și la noi pentru ca în viitor să pu
tem aspira la una din medalii.

K 4 — 10 000 m (C. M. 1971 — LO
CUL I). S-a cîștigat medalia de bronz, 
dar nu putem uita că la Belgrad e- 
rhipajul României cucerea titlul mon
dial I De data aceasta, Sciotnic, Mu- 
carenco, Coșniță și Simiocenco — a- 
ceiași sportiv) care au concurat și 
la ediția trecută a C. M. — nu au 
mai reușit să depășească echipajul 
Ungariei, și, în bună măsură, surprin
zător, au fost întrecuți și de echipa
jul din R. F. Germania. Este o evi
dentă pierdere de poziții, care ar tre
bui să redeștepte ambițiile caiaciști- 
lor români capabili, după părerea 
noastră, de un rezultat mai bun.

★ ★

la probele neolimpice, din păcate lipsit de strălucirea 
prezintă — totuși — multe aspecte pozitive, pe care le 

un loc II și 4 locuri 
un loc III. Să reamintim că în cfară de

Bilanțul participării 
unei medalii de aur, 
consemnăm cu satisfacție. Tn întrecerile de viteză 
Iii, în cele de fond — 3 locuri II, 
echipele Uniunii Sovietice, Ungariei și României, în probele de viteză numai 
sportivii polonezi au mai reușit să cucerească medalii (două de bronz) iar 
în cele de fond cei din R.F. Germania (una de argint), Belgia și Danemarca 
(cite una de bronz) DIN TOTALUL CELOR 23 DE ECHIPE PARTICIPANTE LA 
CAMPIONATELE MONDIALE DE LA TAMPERE. Tn ansamblu, rezultatele spor
tivilor români pot fi apreciate ca bune. Rămîne, desigur, ca ele sâ fie ana
lizate pe fiecare probă în parte pentru a putea fi astfel cît mai bine cu
noscute progresele realizate, dar și direcțiile spre care trebuie îndreptată, în 
viitor, atenția sportivilor și antrenorilor noștri. Pentru că, oricit de mare este 
interesul manifestat pentru probele olimpice, la Tampere ne-am convins că 
toate echipele fac evidente eforturi pentru a cuceri afirmarea, titlurile și 
medaliile, la fel de strălucitoare și prețioase, și în întrecerile de viteză și 
fond.

Dan GÂRLEȘTEANU

ODES A- GAZDA PRIMITOARE A CONCURSULUI
ODESA, 2 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
Adevărată perlă a Mării Negre și, 

în același timp, o obișhilitâ a mă
rilor manifestări atletice — aici a 
avut loc. la sfîrșitul săptămînii 
trecute, meciul dintre echipele de 
juniori ale Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite — Odesa, oraș — erou, 
orașul zimbetului și al soarelui, i-a 
primit cu deosebită căldură pe ti
nerii sportivi, speranțe ale atletis
mului din zece țări socialiste, v«- 
niți să se întreacă în cadrul con
cursului „Prietenia”. Atît la cartie
rul general, modemul hotel „Arca
dia”, cît și pe străzile orașului sau 
la stadionul „Cernomoreț”, amabi
litatea organizatorilor, a tuturor lo
calnicilor. se răsfrînge în egală mă
sură asupra oaspeților, din Cuba, 
România. Mongolia, R.D. Germană, 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, Bul
garia. Ungaria sau Polonia.

Juniorii români (delegația noas
tră cuprinde 48 de atleți și 
au sosit la Odesa miercuri 
primii, și tot primii au fost 
dimineața la ,,antrenamentul 
cunoaștere”.

Cireva cuvinte despre stadio
nul ,,Cernomoreț”. Așezat pe

mării, acesta are toa.e 
indispensabile găzdui* 
manifestări de an*

malul 
atributele 
fii unei 
vergurâ. Pe acest stadion s-a des
fășurat în 1966 prima ediție a Jocu
rilor europene pentru juniori și, 
mărturisim, ne-a făcut o deosebită 

în programul 
numele re-

ATLETIC „PRIETENIA

atlete) 
seara, 
și joi 

de re

plăcere să vedem 
concursului „Prietenia” 
cordmanului nostru la triplu salt, 
Carol Corbu, alături de alți juniori 
remarcați atunci. Pista, confecțio
nată dintr-un material sintetic, nu
mit rezino-bijum. asemănător elbi» 
tex-ulul de la hoî, de pe „Repu
blicii”, poate puțin mai dur, este 
foarte rapidă, pe ea putîndu-se ob
ține performanțe excelente în pro
bele de viteză. Argumentul princi
pal în obținerea unor rezultate 
bune, nu numai la viteză, îl con
stituie însă valoarea concurenților. 
Trebuie spus că, printre cele peste 
400 de „speranțe”, care vor lua 
startul vineri există deja adevărați 
campioni. Ținînd seama de palma
resul edițiilor precedente, precum 
și de valoarea recunoscută a atle
tismului pentru juniori din aceste 
țări, protagoniști Se anunță sportivii 
din R.D. Germană (la toate prece
dentele concursuri ei au obținut

cel mai mare număr de victorii și 
medalii), cei din Cuba și, bineîn
țeles, Cei âi țării gazdă. In compatra 
aceasta extrem de puternică, misi
unea vlăstarelor atletismului nos
tru este foarte dificilă, căci, pentru 
a putea irumpe spre primele locuri, 
ei vor trebui nu numai să obțină 
rezultate la nivelul lor actual cel 
mai ridicat, ci chiar să se autode- 
pășească.

Vladimir MORARU

I START IN CAMPIONATUL DE REGULARITATE Șl REZISTENȚĂ
I
I
I
I

REZERVAT
In municipiul Tg. Jiu se va da azi 

in campionatul republican de 
Late și rezistente, rezervat 

minaretelor românești.
Deschisă tuturor posesorilor de rr.> 

tare te. legitimați sau nelegitimați. În
trecerea se va consuma in trei etape 
zilnice, care vor cuprinde următoa
rele trasee : vineri — Tg. Jiu — Tex- 

a — Novaci — Baia de Fier — Po- 
ari — Tg. Cărbunești — Hurezani

Hal

MOTORETELOR ROMANEȘTI
— Peșteana Jiu — Tg. Jiu : sîmbătă
— Tg. Jiu — Cîlnic — Metru — Ne- 
goesti — Tismana — Arcanl Runcu
— Cabana forestieră Sohodcl — Ar- 
cani — Tf. Jiu — Sadu — Tg. Jiu*; 
duminică Tg. Jiu — Petroșani — Tg. 
Jiu.

Deși la această ediție „caravana" 
alergătorilor va străbate regiunea 
mai pitorească a județului Gorj. 
trecerea va fi dificiiâ. deoarece 
la sută din traseu (aproximativ 
km) este format din drumuri de 
tegenrie UI ți IV.

Iată si cîteva spicuiri din regula- 
intirzierile la

cea 
in-

25
160 
ca-

sosire — pentru fiecare minut un 
punct penalizare ; pornirea motoru
lui înaintea semnalului de plecare — 
â p ; pierderea carnetului de bord — 
3 p ; nefuhtționarea claxonului — 
3 p: nedegajarea locului de start 
fdacâ motorul nu pornește în timp de 
un minut) — 1 p.

încheiem, amintind că organizarea 
competiției va fi asigurată de fede
rația de specialitate, in colaborare cu 
C.J.E.F.S. Gorj, cu sprijinul organe
lor locale, iar la sfîrșitul campiona
tului primilor clasați îi se vor atri
bui premii in obiecte de către M.C.I. 
și A. S. Loto-Pronosport.

STAȚIONAR

Alba. Hunedoara, Timiș. 
Arad ; la Tg. Mureș — 
județelor Sibiu, Brașov, 

Harghita și Mureș ; la

concursuri de se- 
și asociații jude-

Primii cinci clasați în aceste 
tilnlri vor reprezenta zona

CONCURSURI DE PESCUIT 
SPORTIV

E ' ' ~ 3 S
HK • - ' 1 AiEK •' F uflU'WUlf Lj, |
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Vacanță 
tovărășia

minunată pe Litoral! Elevii școlilor generale 11 și 22 din Brașov își petrec zilele de odihnă in 
mării, a soarelui și.., a mingii. Foto : Theo MACARSCHI i

Precedate de 
lecție pe filiale 
țene ale vînătorilor și pescarilor 
sportivi, în prezent au loc con
cursuri de pescuit sportiv staționar 
interjudețene și interasociații (în 
Capitală), pentru selecționarea e- 
chipelor reprezentative la campio
natul republican. Pentru aceasta, 
duminică, la Turnu Severin, se vor 
întîlni echipele județelor Vîlcea. 
Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Ca- 
raș-Severin ; la Timișoara, echipele 
județelor 
Bihor și 
echipele 
Covasna, 
Cluj — echipele județelor Bistrița, 
Cluj, Sălaj, Satu Mare și Mara
mureș ; la București — echipele 
asociațiilor din sectoarele I și VIII. 
(Echipele celorlalte județe și de 
sector, din Capitală, au avut ase
menea întîlniri duminica trecută).

în- 
res- 

pectivă la campionatul republican, 
care va avea loc în zilele de 1 și 
2 septembrie. La campionatul re
publican ediția 1973 vor participa, 
de asemenea, pescarii sportivi ca
lificați pe primele 15 locuri în 
campionatul republican de pescuit 
staționar — ediția 1972.

VEȘTI PENTRU VÎNĂTORI
La 1 august a început sezonul 

de yînătoare la turturele și porum
bei sălbatici. Sezonul de vînătoare 
la prepelițe, la rațe și gîște săl
batice, ca și la celelalte specii de 
vînat acvatic, începe la 15 august. 
La aceste specii de vînat este 
permisă vînătoarea în toate cate
goriile de terenuri, cu excepția 
Deltei Dunării. Accesul vînătorilor 
în terenurile de vînătoare respec
tive este permis numai în baza 
autorizației nominale, eliberată de 
către unitatea deținătoare a tere
nului

ÎNOT. La Ploiești au luat sfirșlt 
campionatele naționale rezervate copii
lor (categ. c și D). Rezultate tehnice — 
50 m bras (b) : A. Toth (Tim.) 44,6; 50 
m bras (f) : I. Pașa (CSȘ) 42.6 — rec. 
eg ; 100 m spate (b) : D. Ținea (Crișul) 
1:23.9 ; 100 m spate (f) : A. Bodcr (Gal.) 
1:29,0 ; 4x50 m delfin (f) : Șc sp. Timiș.
3:15,5 ; 4x50 m liber (b) : Crișul 2:22,8 ;
4X50 m liber (f) : CSM Cluj 2:31.4 : 50 m
liber (f) : M. Măglașu (Din.) 33.7 ; 50 m
liber (b) : M. Negoescu (CSȘ) 33.6 ; 
100 m bras (f) : I. Pasa 1:32,5 ; 100 m 
bras (b) : A. Toții 1:35.1 ; 4x50 m del
fin (b) : CSȘ Buc. 2:51.1 ; 4x50 m mixt 
(f) : CSM Cluj 2:46.1 ; 4x30 m mixt (b): 
Crișul 2:41,4 ; 200 m mixt (b) : L. Ballnt 
(Tg. Mureș) 3:04,5 ; 200 m mixt (f) : 
I. Pănulescu (Petrolul) 3:11,7 ; 50 m del
fin (b) : L. Balint 37,3 ; 50 m delfin (!): 

Pantelimon (Din.) 38,6 ; 100 m liber 
(b) : C. Drâgan (Cr.) 1:14,4 ; 100 m liber 
(f) : M. Maglașu 1:16.9 ; 4x50 m bras (b): 
șc. sp. 2 3:08,5 ; 4x50 m bras (f) : Pe
trolul 3:14,5 ; 50 m spate (f) : A. Bodor 
40.0 ; 50 m spate (b) : D. Ținea 37,2 ; 
100 m delfin (f) : I. Zaborschi (Cr.)
1:29.6 ; 100 m delfin (b) : L. Balint 
1:28,6 ;
lăți 2:49.5 ; 4x50"tn spate 
Reșița 2:46.3 ; CATEG. “ 
(b) : “ 
fin (f) : 
mixt (f) : Șc. . _____  ____ _ _____
liber (f) : M. Ilieși 38.S ; 50 m liber (b): 
C. Neagrdu 38.4 ; 4x50 tn spate (f) ; 
Șe. sp. Reșița 3:21,7 ; 4x50 m spate (b): 
Șc. sp. Braila 3:11,5 ; 4xS0 m 'liber (b) : 
Crișul 2:53.8 ; 4x50 m' liber (f) : Șe. sp. 
Brăila 3:20.1 ; 50 m bras (b) : I. Kiss 
(Cr.) 51,3 ; 50 m bras (f) : R. Micu (Din.). ..... _ .... —
50 m spate (f) : M. Ilieși 44,7 ; 50 
spate (b) : C. Neagrău 
bras (f) : Șc. sp. 2 2:48.4 
(b) : Șe. sp Reșița 3:48,5. 
echipe : 1. CRIȘUL 193 p, 
șița 184 p, 3. C.S.M. Cluj

BOX După cum se știe, în orașul 
Santiago (Cuba) s-a desfășurat, zilele 
trecute, un mare turneu internațional de 
box la care au fost prezenți sportivi 
din mai multe țări, printre care și Ro
mânia. Delegația puglliștilor noștri a 
lăsat o frumoasă impresie. Cele trei 
medalii de bronz au fost cucerite de 
boxerii noștri Remus Cozma (sermmus- 
că), Traian Cerchia (muscă) și Adrian 
Guțu (ușoară). Infrîngerea lui Ciochina. 
In fața cubanezului Mariano Alvarez, 
poate fi pusă pe seama neșansei. Ro
mânul avea avantaj la începutul ul
timei reprize. In mln. 8 al meciului el 
a atacat riscant și a fost contrat cu o pu. 
ternicâ directă în bărbie. Ciochină a în
cercat să reia lupta, dar a fost declarat 
învins prin k.o.

VOLEI. La Pernik (Bulgaria) va a- 
vea loc săptămînă viitoare o nouă edi
ție a „Cupei Prietenia-, la care și-au 
anunțat participarea reprezentativele de 
tineret ale Bulgariei, Cehoslovaciei, Cu
bei, R. D. Germane, Iugoslaviei, R. p. 
Mongole, Poloniei, României, Ungariei și 
U.R.S.S. Din lotul nostru, antrenat de 

fac parte, 
Constan tineșcu, 

Macavei,
Le 

de la Pernik va 
Dumitru Vasile.

D.

c.

D, Ținea 
I. Zaborschi 

100 m delfin (b) : L. 
4x50 m spate (I) ; Șc. sp. 3 Ga- 

-i» (b) : Șc. sp. 
D : 50 m delfin

Xeagrău (Cr) 39,0 ; 50 m del- 
M. Ilieși (Brăila) 40.9 ; 4x50 m 

sp. Brăila 3:11,5 ; 50 in

48,9 ; 4x50 m delfin (t>) : Crișul 3:28,0 ; 
, a m 

42,2 ; 4x50 m
; 4x50 m bras 
Clasament pe 
2. Șc. sp. Re- 
127 p.

V.R.S.S.
I. Șoacâ și Șt. Dumitrescu, 
printre alții, Sorin 
Giinter Enescu, Sorin _______ ,
Moldoveanu, Viorel Manole. De 
nea, la turneul 
zent șl arbitrul

MOTO In____ __  _______________
luni se vor desfășura la brobeta-Tr, Se
verin și Cîmpulung Muscel două intere
sante reuniuni moto, la care vor parti
cipa cei mai valoroși sportivi din țară. 
Este vorba despre un concurs republi
can de viteză pe circuit (19 august — 
In prima localitate) și unul de motocros 
(26 august). Ambele întreceri vor avea 
drept scop popularizarea acestor ramuri 
ale sportului cu motor in orașele res
pective, 'T

a dou,a parte a

Florin 
aseme- 
fi pre-

acestei
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MECIURI AMICALE IERI DUPĂ-AMIAZĂ

INTERNAȚIONALE
„U" CLUJ — TATABANYA 3-1 (0-1)

Stadionul Municipal din Dej a 
găzduit miercuri după-amiază în- 
tîlnirea amicală internațională din
tre „U“ Cluj și formația maghiară 
Tatabanya. în prima repriză, oas
peții s-au apărat bine și au fruc
tificat o ocazie prin Toth (min. 40). 
După pauză, clujenii au dominat 
mai mult și 
prin Fanea 
(min. 47 din

LOTUL REPREZENTATIV S-A ÎNTORS DIN FRANȚA

au marcat de trei ori, 
(min. 46), Uifâleanu 

11 m) și Coca (min. 65).
D. VATAU, coresp.

POLITEHNICA IAȘI— 
VELEZ MOSTAR 0-0

Circa 10 000 spectatori au ținut 
să vadă la lucru în primul joc de 
antrenament, disputat miercuri 
după-amiază, pe proaspăta promo
vată în divizia A, Politehnica Iași, 
care a primit vizita valoroasei for
mații iugoslave Velez Mostar, aflată 
la al doilea meci al turneului (in 
primul, 8—2 cu F. C. Galați '.). La 
capătul celor 90 de minute, scorul 
a rămas alb.

Oaspeții au acționat destul de 
bine, desfășurînd un joc aerisit și 
vădind o bună pregătire tehnică și 
tactică. Politehnica, deși lipsită de 
aportul cîtorvă titulari, a servit o 
replică promptă oaspeților, dînd 
speranțe suporterilor săi pentru vi
itorul sezon.

A condus corect N. Rain ea 
(Bîrlad).
D. DIACONESCU, coresp. județean

Ieri după-amiază, a revenit, pe ca
lea aerului, la București, lotul re
prezentativ de fotbal, care a între
prins un turneu de trei jocuri Ir. 
Franța (3—0 cu Nancy, 0—3 cu Lens, 
și 0—1 cu Nice). Am cules cu ace4: 
prilej primele impresii și observa’ 
asupra acestui test. Ele vor fi com
pletate, cu siguranță, de o serie de 
concluzii — mai largi, mai cuprin
zătoare — în zilele care urmează 
după ce conducerea tehnică isi va 
întocmi raportul său asupra aces'. : 
etape de pregătire a tricolorilor.

Tov. Florea Tănăsescu. secretar 
general al F.R.F., socotește că t--- 
neul a fost util, comoletlnd 
sele antrenamente de la Poiana Bra
șov. „Sigur că testele ne-au arătat si 
părțile negative, asupra cărora se

vor opri antrenorii lotului în perioada 
care urmează. Am beneficiat de cele 
mai bune condiții de antrenament si 
de joc", a încheiat conducătorul de
legației noastre.

Valentin Srănescu. antrenorul prin
cipal a’ Iotului, ne-a declarat, prin
tre altele : „Sini total satisfăcut de 
pregătirea fizică, domeniu in care 
cred că am atins parametrii proiec
tați. Ședințele intense, severe, de la 
Poiana Brașov si-au arătat roadele. 
Jocul nostru a corespuns in meciu
rile de la Nancy și Nice, in care e- 
chipa s-a mișcat mulțumitor. Rămin. 
insă, de corijat multe deficiențe de 
ordin tactic, eliminarea unor greșeli 
copilărești comise in anumite mo
mente. Vcm cumpăni cu seriozitate 
Si spirit de răspundere asupra invă-

țămintelor din acest turneu de pregă
tire și vom propune și o serie de 
acțiuni pentru eliminarea deficien
țelor. Sînt satisfăcut de disciplina și 
angajamentul jucătorilor. Cei care 
s-au remarcat în mod deosebit au 
fost, după opinia mea, Haidu, Dinu, 
Dumitru, Dumitrache și Dobrin. Ul
timul are o pregătire fizică cum a- 
rareori a deținut".

în final, citeva soicuiri din cro
nica ziarului „Nice-Matin" asupra jo
cului de miercuri seara al lotului 
nostru : „...Românii, care au replicat 
excelent, l-au obligat adeseori pe 
Baratelli să se întrebuințeze la ma
ximum spre a salva mingi care nu 
aveau altă direcție decît plasa, la ac
țiunile exceienților Dobrin, Dumi
trache și Dumitru..."

REPORTAJELE PREGĂTIRILOR

SĂ VINĂ PELE!
.Deci subsemnatul n-a fost chiar nebun cînd a 

scris negru pe alb că brazilienii nu mai. sînt ce au 
fost. Turneul n-a fost de loc măreț. Rezultatele ca 
rezultatele — dar 
jur cu pasele lui 
gine de careu, cu 
ce spun brazilienii 
baba — așa cum 
bil, contează foarte mult maniera — în 
contează tabela, eu zic că n-am greși 
dac-am trage puțin cu ochiul la ce 
fac brazilienii în fotbal, oameni 
care-și pot permite sâ se uite chioriș 
după un turneu greu cît o Golgotă,
cu 
cu 
au 
?iv. 
Pe 
bine să nu le pese și să zică — li
niștiți — câ pinâ la anu' își fa: 
planu' de pregătire și că totul e în 
ordine. Uite că le pasă, uite că nu 
dorm liniștiți, uite că vin pe la ga
zete cu petiții, iar la aerodrom, cînd 
aterizează 
fletul prin 
vine mai 
cha-cha... 
imperios :

Sigur că n-o să vină Pele, 
noi norocul să-l mai vedem
careu, 
cine știe ce 
tr-adevâr și 
balist, nu e 
mai poate ? 
pe meci și 
că trei pase

jocul ? Amicii m-au înnebunit în 
Rivelino către Jairzinho la mar- 
driblingurile geniilor — dar iată 
înșiși : să vină Pele I Să vină 

e ea babă I La ei acolo, proba- 
alte părți 
cu nimic

meciuri din trei în trei zile, azi 
Italia, miine cu R.F.G.... Sigur că 
de unde să se uite critic și par- 
sigur că au tiv — cum se zice 

la noi. Dar ar putea la fel de

h

se roagă cerului 
Shakespeare, nici presa 
de mult a diagnosticat 
cimento.

Firește că ar fi foarte 
nul federației braziliene 
explice că trebuie și c.

nebunii din Rio care n-au citit 
din lași și București care 
sfîrșitul lui Edson do Nos-

simplu sâ aparâ in balco- 
nwi _______  un specialist care sâ le

wâ trebuie și cum trebuie dusâ o politica 
de tineret, câ viitorul e al lui Edu și al urmașilor 
lui Edu, ceea 
necontestat.

îi’ESi
echipa care și-a scos su-
Europa, fără să se facă de 

nimeni și nu se mai dansează samba și
Iar peste toate se r.._! '.------- ” ' „
să vină Pele I

rușine — nu

mai lansează strigătul

sigur că n-o să avem 
odată driblînd trei în 
Poate că nici n-ar filegindu-le picioarele...

noroc — căci omul o fi îmbătrînit în- 
bătrînețea are semnele ei ; la un fot- 
cel mai exaltant spectacol. Dar dacă 
Dacă mai poate da trei pase geniale 
un șut uluitor cînd e nevoie ? Poate 

,___ și un șut al lui Pele fac în 90 de mi
nute cit goana devotată a unui fecioraș pe dreap
ta. Poate că avîndu-l la mijloc pe Pele, numai stînd 
pe gazon și așteptînd mingea, va avea loc o vrajă 
și rumba se va lega altfel. Poate că mai poate —

C.S.M. SIBIU-F.C. KARL MARX STADT
1-1 (0-1)

Ieri, La Sibiu, in fața a peste 6 000 
de spectatori, F.C. Karl Marx Stadt 
și-a început turneul în țara noastră, 
la invitația echipei F.C. Argeș. în- 
tîlnind In cadrul unui ___ 1 ___1_ 1
formația divizionară B din locali
tate. Sibienii au avut 
permanența inițiativa, 
numeroase ocazii de a înscrie, dar au 
ratat foarte mult, printre care și o 
lovtură de la 11 m, prin Rubin:. 
Golurile au fost marcate de Miiller 
(min. 30) pentru oaspeți și David 
(min. 71) pentru gazde.

Ilie IONESCU.

meci amical

aoroaoe in 
și-a creat

coresp.-județean

CONSTRUCTORUL GALATI -
ORAȘULUI

ce-i și logic, și foarte drept, și de 
Dar iată că nu apare nimeni în bal

con... Fiindcă — presupun eu — 
toată lumea e tulburată. Totul e lo
gic, Pele a îmbătrînit logic, Pele a 
renunțat logic, viitorul e al lui Edu 
— dar, tulburată ilogic, lumea îl 
vrea înapoi pe Pele I

După cum Feyenoord se gîndește 
săj aducă înapoi pe bătrînul Kind- 
vaîl. După cum Inter nu vrea să-l 
dea pe Corso lui Juventus pentru ca 
echipa campioană să nu devină, și 
mai puternică. Dar cum să devină 
Juventus mai tare cu Corso — cînd, 
în urmă cu citeva luni, Corso a fost 
decretat o umbră a celui numit o-

nu e 
rămîne

mai puternică. Dar cum

dată Mario Corso ? Uite că 
să transfere umbre — Corsoumbră. Alții 

dirijor la Inter I
Nu e tulburătoare această lume tînără a fotba

lului ? Puține meserii ale lumii aruncă asupra vrs- 
telor o asemenea lumină crudă și duioasă, dintr- 
odată, dind omului o dimensiune dintre cele mai 
ciudate. Nu vreau să fac filozofie, să mă duc cu 
gindurile la începuturile lumii și ale problemelor ei, 
nu vreau să 'ajung la Adam și la Eva, mă gindesc 
doar la Adam al nostru și mi-e suficient ca antre
nament psihic înaintea începerii campionatului.

Fiindcă nu știu dacă știți, dar în fotbal — zice 
un mare filozof — nu există oboseală fizică, ci doar 
psihică, cu condiția ca la antrenament jucătorul să 
ajungă cu bine între asfixie și agonie I

BELPHEGOR

SELECTIONATA
ALEXANDRIA (R. A EGIPT l-l 0-0

Partidă agreabilă. jrma-rtâ c 
mult intere? de un număr de asxci- 
pe 10 000 de spectatori. Oaspeții aa 
evoluat bine, Incheindu-și .cu sees 
prilej și cu un joc de calitate tjr 
Jieul întreprins în țara noastră.

Au înlcHs Cernega (thin. 48) pen
tru Constructorul și Nastiar (min 7- 
nentru Alexandria. Foarte bun arbi
trajul lui Hif Drăghici (Bucureș::

Gălățenii au folosit următorul 11* 
Șerbanoiw — Boțea. Oiteanu. Podeț. 
Fctrea -=- Adamache, Cemega — 
Chîca (Telegraf), Vachin. îon iâ Ni- 
colov), Manta.

Miine. Constructorul va înti*.-.;. 
Galați, formația bulțară 
hstra),

T. SIR1OPOL. coresp.-’ j^e;ea-

TURNEUL ECHIPEI METALUL MIJA 
ÎN IUGOSLAVIA

Proaspăta promovată in E.
B Metalul Mija a întreprins un tur
neu în Iugoslavia. în perioada 
19—31 iulie, la invitația clubului 
„11 Octombrie" Prilep. Echipa Me
talul a susținut trei partide cu for
mațiile „11 Octombrie" Prilep ,0—1 
Pobeda Prilep (1—1) și Ochrid 
(2—2).

u.

ff'eșit, băieți ?

POLITEHNICA IAȘI PRIVEȘTE LUCID STARTUL

Geo RAETCHI

tez.a.tă

SEDINJA DE ANALIZACLUJ

A ECHIPEII
STEAGUL ROȘUI

r F « 
fato-t ei

l ii-e; ; 
rd ru echzsc

tertip pe Itefd 
sp-e Izron 
a-șiior*. «n 
et BOMtre.

Snxcesra. Ș. c
local: ca» era bn

v. pini ci
ecfctpe va

Borsecul e un loc bun pentru va
canța dintre două camn.or.ato 
Tentata le-s puține, oamenii vin 
aici câutind od:hnă »; săr.ătaxe. 
Are mult farmec, mult* c-lcane 
stațiunea. E lin:»:e. c.za. 
tiu vrea sâ se oprească de-oc 
Politehnica loji, revenii pe pr "ă 
, scenă- după un .c;er-rezz.: — ■ 
nim în ..B', a stat la B.-'-sec vre
me de 12 ăle. aduntad eneraîe 
exersind, Invățind. Stad 
să stea bine pe picioare 
sezon. E: au luat ia p ept 
înălțimile, alergind lui 
țite. care pase cap la 
un respectebL

susține afir- 
„filmul" șe- 
unei partide 
metan Me-cu Gaz 

după-amiaza aceleiași

Și pentru a 
iată pe scurt, 
de analiză a 

amicale, cea
diaț. din 
zile :
- Ce 
treabă 
id pe
a;:ă de pe scaun. Atimofroaie 

ș e că a stat prea mult pe linia 
. Ciubotaru spune că a făcut 

ș.-ș-ră greșeală Stoicescu și Du- 
Romilă I cred că mai tre

sa.e finisată noua așezare Si- 
miona» (n. n. cel mai bun de pe 
teren) remarca că a dat citeva 
șase prea scurte cu exteriorul. 
Va-ica recunoaște întîrzierea pen- 

potrivirea mingii. Incze spune 
crilor pe nume: „Nu am in- 
i".că in formă, nu cred că e 
să dai maț

noi în 
greși.

antrenori:
to cere 
nulțuz 
icaț-il

ați
antrenorul principal, 
rind. fiecare jucător

Și. 
se

praj devreme". 
lot acuză teama de a 
Din vre.-ne în vreme 

fac completări. IHe 
caietul de masaj. E 

_ nu toți au respectat 
le sale. De aceea, dacă ma- 

xctatea se simt minunat, unii 
uzâ o ar.-ime oboseală .
La Botsîc. Pali Iași a acumulat 

apropiatele 
campionat, 

in cuvintele 
Oană : ..Slnre-n optimiști. Vrem 

it. si jucăm, să jucăm tot 
e. Și. desigur, n-ar fi deloc 

ele ar fi mul-

privind lucid 
examene grele din 

echipei stă

metr 
«Am 
ma-monă. 
rprr G'ttt 
ceasul 
Viorel 
din

DISPUTA BUCUREȘTI-CLUJ CONTINUĂ
ÎN EȘALONUL FRUNTAȘ AL ORIENTĂM TURISTICE

■» *

« iN ÎNTRECERILE DIN PADUREA FĂGET, VICTORIILE AU ALTER
NAT INTRE REPREZENTANȚII CELOR DOUA ORAȘE 

$ CONTINUA SÂ SE AFIRME „NOUL VAL* DIN SIE U 
Șl TG. MUREȘSATU MARE

CLUJ, 31 (prin telefon). — Sut 
numele generic de CUPA CLUJU
LUI s-au desfășurat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în diferite zone 
ale pădurii Făget, trei concursuri 
de orientare : Cupa Voința. Cupa 
Clujului și Cupa Ștafetelor. Tre
buie remarcat faptul că organizato
rii au introdus la aceste competiții, 
pentru prima oară, hărți la scara 
de 1/16 666 (conform practicei ac
tuale din cele mai avansate țări 
în domeniul orientării turisticei. 
Numărul concurenților a fost des
tul de ridicat înregistrîndu-se în 
fiecare zi aproximativ 100 starturi 
în probele de seniori, juniori și co
pii.

Cupa Voința s-a soldat. în prin
cipalele probe, cu victoria sportivi
lor bucureșteni : Ion Gheucă la se
niori A și Paula Chiurlea la se
nioare A. Au fost victorii nete, la 
diferențe de peste 10 minute față 
de următorii clasați. în celelalte 
probe s-au impus concurenții din 
Cluj (Z. Szekely la seniori B, echi
pele Clujeana la junioare I, Meta
lul roșu la juniori I și Voința la 
eonii), din Tg. Mureș (Viitorul la 
juniori II masculin) și Satu Mare 
(Olimpia la junioare II).

A doua zi, Cupa Clujului a dat 
ocazie localnicilor să-și ia revanșa 
în fața bucureștenilor dar la dife
rențe mai mici de timp. La seniori 
s-a Impus Al. Fey, iar la senioare 
Clara Szabo a reușit să acopere cei 
7 560 m cu cca. 4 minute mai pu
țin decît Paula Chiurlea. La cele
lalte categorii orientariștii din C.luj, 
Erașov, Tg. Mureș și Satu Mare 
au terminat în fruntea respective
lor clasamente.

Duminică, în Cupa ștafetelor, suc
cesele s-au împărțit între gazde și 
bucureșteni.

REZULTATE TEHNICE. — CU
PA VOINȚA — Seniori A (10 900 
m — d.n. 625 m) : 1. I. Gheucă 
(IPGG Buc.) 108,46 ; 2. T. Konreich 
(Clujeana) 123,35 ; 3. A. Fenșșan 
(Voința Timișoara) 127,05. Senioare

st) : 1 Păi. 
102.41 : 2. Vi-ir. 
114.44; 1 Car

Cluj) 117 75 
■b — Li S85 m)

(Cujea.na> » 44 1
Bv ) I3U51

3. C. Zelenka (Csjeanai 1 
Juniori I : 1. Meul-. roso-Clu 
Pollnitz — Z. Horvath Jaaiori TJ- 
1. Viitorul Tg. Mureș LA KSntesv 
—Fr Szanto). BUeți: L Voința 
Cluj Junioare 1:1. Clujeana «Cor
nelia Oprisiu—Bczalia Dum.trese. 
Junioare n : 1. Gl.rrpia Satu Ma
re (Rita Antal—Maria K'jnnanyas-> 
Fete; Voința Cluj. CUPA CLUJU
LUI — Seniori A (14 944 m — dus. 
650 m) : 1.
110.46 , 2. 
biu) 112,52 ; 3. 
Senioare A fî 560 
1. Clara Szabo 
Chiurlea 90,31 , ___
(Met. roșu) 95.50. Seniori B : 1. R. 
Schuller 105.10 ; 2. C. Anghe'.-to
(Voința Buc). 107.56 ; 3. C. Zelenka 
114.56. Senioare B. 1. Georgeta Liță 
(Voința Buc.) 98,52. Juniori I : 1. 
Metalul roșu Cluj 54,10 ; 2. Dum
brava Sibiu 56.55 ; 3. Dumbrava Si
biu II. Junioare I : 1. Clujeana 
57,43 ; 2. Voința Cluj. 3. Someșana 
Satu Mare. Juniori II : 
Tg, Mureș Junioare II 
șana Satu Mare. Copii 
1. Voința Cluj ; fete :
Cluj. CUPA ȘTAFETELOR. Seniori: 
1. Clujeana (L. Coloman.
kely, D. Ciobanu. T. Konreich). 
Senioare : 1. ITB (Aurora Șișu. Ma
riana Abrudan. Paula Chiurlea).

Cupa Clujului — la a cărei bună 
organizare au colaborat 
Cluj, Consiliul județean al 
telor, Comitetul județean 
Voința Cluj și A.S. Armata 
a revenit sportivilor din localitate 
care au avut, în ansamblu, cea mai 
bună comportare.

A (7 564 m — d. n. 
Chiurlea «ITB 
Abrudaa <ITB> 
Szabo iMetalu.
Seniori B (8 464
1. Z. Szekely
R. Schuller iRulmer.t

Zelenka (CI;

AL Fey 
R. Gutț 

I.
m

I
I
I
I

uță*

Un cuplaj de mare atraefie
(Urmare din pag 1)

țiile continentale din această toam- 
nă : Vasas Budapesta, reprezentan
ta Ungariei în „Cupa cupelor". 
O.F.K. Beograd, Universitatea Cra
iova și F.C. Argeș, prezente din 
partea Iugoslaviei și a României 
in „Cupa U.E.F.A." Formații de 
fruntea clasamentului, utilizînd ju
cători de primul pluton al fotbalu
lui din 
mânia.
marese 
orgoliu,

Ungaria, Iugoslavia și Ro- 
Formații cu frumoase pal- 
internaționale, formații cu 
formații 

spectacole de
Și

Deschiderea 
GEȘ XX" va 
versitatea Craiova, vedeta recentu
lui campionat, și O-F.K. Beograd, 
una dintre echipele de mare renu
me ale fotbalului iugoslav. între 
rafinamentul tehnic al oaspeților și 
omogenitatea unsprezecelui craio- 
vean se anunță o dispută care va 
place, speram, spectatorilor. De o 
parte va fi și .,nou3 tactică. Sos
kici". mult comentată de confrații 
iugoslavi, care văd în O.F.K. Beo
grad pe una dintre echipele cu un 
greu cuvînt de spus în -viitorul 
campionat, tocmai datorită acestei 
înnoiri tactice pe care ingeniosul 
fost portar al naționalei „albaștri
lor* o impune echipei lui. Dincolo 
se vor afla ambițioși; jucători din

care garantează 
înaltă valoare, astăzi

turneului „F.C. AR- 
fi efectuată de Unl-

Cupa Municipiului București"
Așadar, stadionul _23 August" 
n Capitală va găzdui miine după- 
.. a, a p. *mu. cup.a, d i n cadru. 

„Capei Municipiului București- ; 
Sportul studențesc — Steagul roșu 
s; Steaua — Rapid. CTriform regu

lii com pe:, pe:, dacă după 
rea celor 96 de mr 
va fi egal, atu» 
se va fare prin 
te citiri penal :ru: 

nare echipă.

. cepar- 
exeeuta- 

de fte- 
altema-

(Metalul roșu1 
(Dumbri-a Sî- 
Gheucă 115.45 
— «La. Î54 m):

83.3S : 2. Paula 
3. °iroska Szabo

1. Viitorul 
1.

1.

Some 
băieți : 
Voința

Z. Sze-

CJEFS 
sindica-

U.T.C.,
Cluj -

Nușa DEMIAN

I
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Organizatorii au hotărit să mai 
acorde încă două troiee speciale: 
-Cupa pentru cei mai bun arbitru" 
ș- -Cupa golgeterului competiției".

Și acum, o măsură luată in 
cursul zilei de ieri : la casele obiș
nuite de vinzare a biletelor de in
trare la manifestațiile sportive se 
găsesc bilete cu preț unic : 10 lei.

J al

Ieri, La sediul clubului Steagul 
resu — Brașov, a avut loc ședința 
ce analizi a comportării echipei în 

t : : .. 1972—73 Antre- 
Nieolae Proca a făcut o am

pli expunere, arătind plusurile și 
m r..s.-.:e existente pe parcursul 
:i. r ' -e etape. In continuare au 
luat cuvintul jucătorii, care s-au 
ar.ga.a: sâ a râ o comportare su- 
periaară in sezonul care se va 
inaugura curind.

CISTIClRlLf TRAGERII SPECIALE
LOIO DIN 24 IULIE 19ÎÎ

OBIȘNUITE
Extragerea 1 : 

A 1M.K0 Jel 
3) : 13 39 a 3.7J7 ld 
5) : 71» a 622 le: ; 
Report categoria 1 
torul 
lei sau 
ferența In numerar) : 
na din Oradea.

Extragerea a II-a : 
variantă 25i • a 47.447 
10* a a 1S.979 lei ; B : 5 
7.15 a 5.574 lei : D : 
E : 77.70 a 513 lei ; ,F 
X : 1.848.80 a 100 lei.

SUPLIMENTARE
Categoria G : 1 variantă 25% 

lei și 4 variante 10% a 3.280 lei ; H : 6.90 
(ciștigă excursii în Austria) ; I : 19.95 
(ciștigă excursii în Bulgaria — Iugo
slavia) ; J : 39,20 a 1.000 lei ; K : 65.55 
a 500 lei.

SPECIALE
Categoria M : 2 variante 10” o a 7.000 

lei ; N : 2,30 (ciștigă autoturisme TRA
BANT 601) ; O : 5 70 (ciștigă excursii in 
Anglia) ; P : 12,50 (ciștigă excursii în 
Austria) ; R : 16.55 a 1.000 lei ; U: 1578 
a 80 lei. Câștigătorii autoturismelor Tra
bant 601 de la categoria N : Hranickv 
Gheorehe din Arad și Damian Ștefana 
din București.

A în dorința de a veni în sprijinul car- 
ticipanților la Pronosport, Administrația

categoria 1 : 1 variantă 
i Tj : 143 a 14J«2 lei : 

4) : r 35 a 1.773 Iei: 
; 6) : 33315 a 145 lei.
- 33.457 !eL Ciștigă- 

premiului de categoria 1 (1W W® 
autotunsm DACIA 1300 plus di- 

Chelu Alexandri-

: C: 
lei : 
lei :

8 200

de Sta: Loto — Pronosport a editat brq- 
șura ..Campionatul de fotbal, ediția 
1973/74“. Oda:â eu începerea campiona- 

participant!: La concursurile Prono
sport cit și lucitorii fotbalului vor putea 
găsi în toate agențiile Loto-Pronosport 
din întreaga țară, această lucrare ex
trem de unlâ. Broșura cuprinde : pro
gramul campionatului diviziilor A și B 
precum și un bogat și variat material 
documentar constind din scheme la sis
temul Pronosport, date statistice, prezen
tări ale unor competiții de amploare etc. 
Lucrarea însumează 64 de pagini și costă 
1 leu. constituind un prețios ghid 
pentru participanții la Pronosport, 
și pentru amatorii de fotbal.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
IULIE 1973 :

atît 
cit

27

25% 
lei;

9.40 a 6 575 lei ; Cat. 4 : 19.50 a 
Cat.

Extragerea l : Cat. 2 : 2 variante 
a 22 073 lei și 2 variante 10° 0 a 8 829 
Cat. 3 : ‘ ‘ ----- --  ' - ■ ■
3169 lei ; Cat 5 : 67.50 a 916 lei ; 
6 : 160.70 a 385 lei.

Report, categoria 1 : 136 464 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 3 var. 

a 21 998 lei și 2 var 10% a 8 799 
Cat, B : 3.30 a 15 198 lei ; Cat. C : 
a 6 824 iei: Cat. D: 18 40 a 2 726 
Cat. E • 66.20 a 758 lei ; Cat E : 1
a 231 lei : Cat X : 1 740 a 100 lei.

Rubrică redPctaiă de 
LOTO-PRONOSPORT

Bănie, alimentați cu energie și cu
raj de cursa lor din campionat, 
chiar dacă ultimii centimetri ai 
probei nu le-au surîs. Mai e și in
directa dispută pentru „Cupa gol- 
geterului", care va fi acordată la 
sfîrșitul turneului, între șuterul nr. 
1 al campionatului iugoslav, San- 
traci, și golgeterul nostru. Oblemen- 
co. Alt motiv de atracție al jocu
lui...

în vedeta cuplajului internațional 
de pe stadionul .,23 August", F.C. 
Argeș și Vasas, față în față. Sărbă
torita, dornică de a onora eveni-

mentul organizat în cinstea sa ; 
oaspeții, setoși de un start care să 
le asigure prezența în finala com
petiției.
Sperăm 
lozitate,
echipei 
bil cel 
al acesteia — să găsească compar
timentul de atac piteștean într-o zi 
de vervă. Promisiuni, multe pro
misiuni, nume cunoscute în toate 
cele patru „distribuții", toate argu
mente pentru a petrece seara de 
astăzi pe stadionul. „23 August",

Ce va ieși din acest duel ? 
că faze de mare spectacu- 
în care linia de fundași a 
budapestane — îndiscuta- 

mai puternic compartiment

SOSKICI CREDE CĂ
ÎNTRECERII VA PLECA

De ieri dimineață, fotbaliștii 
la O.F.K. Beograd sînt oaspeții 
pitalei. Miliutin Soskici, ani de-a 
rindul titular !n poarta reprezenta
tivei Iugoslaviei, care se află de 
numai o lună la conducerea teh
nică a formației belgrădene, și-a 
exprimat, imediat după sosire, plă
cerea de a fi prezent cu echipa sa 
la turneul organizat cu prilejul a- 
niversârii celor două decenii de 
existență a clubului F. C. Argeș. 
„Pe lingă faptul că invitația ne-a 
onorat, cu această ocazie avem pri
lejul să ne verificăm potențialul 
de joc. forma in care ne aflăm, în 
fața unor adversari redutabili, gin- 
dindu-ne că la 12 august debutăm 
in „Cupa Iugoslaviei", iar o săptă- 
mină mai tirziu vom fi prezenți la 
startul campionatului. Am venit in 
România cu gindul să arătăm pu
blicului dvs. citeva din atributele 
fotbalului iugoslav, bazat pe un 
grad ridicat de tehnicitate. Vom 
juca cu toată seriozitatea și sperăm 
sâ intrăm in posesia trofeului. Dis
pun de un lot tinăr, cu o medie 
de virstă de S3 ani și șase luni și 
sint curios să văd dacă, în timpul

de 
Ca-

TROFEUL
LA BELGRAD
care l-am avut la dispo- 
reușit să transform Jocul 
prestat de echipă pină

scurt pe 
ziție, am 
romantic 
acum intr-un altul eficace și spec
taculos".

Chiar dacă în momentul de față 
Soskici acordă deplin credit tinerei 
generații, din rindul căreia se de
tașează extrema stingă Stevanovici, 
pe care îl consideră un demn ur
maș a lui Geaici, să nu uităm că 
din „11”-le belgrădean fac parte 
o serie de internaționali ca : Bo- 
rota. Luciei, Turudia și Santraai. 
ultimul fiind golgeterul absolut 
ultimelor două campionate, cu 33 
respectiv, 25 de goluri înscrise.

Așadar, publicul bucureștean 
cel piteștean va avea ocazia 
vadă, astăzi și duminică, una din
tre formațiile bine cotate ale soc- 
cerului iugoslav, gîndindu-ne și la 
faptul că echipa O.F.K. Beograd a 
lăsat întotdeauna o bună impresie, 
încheind campionatul primei divizii 
— la ultima ediție — pe locul III 
în clasament.

al
Și,

Și 
să

Gheorghe NERTEA

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATUL UI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973-1974, SERIA
ETAPA

Minerul Șuncuiuș 
C.I.L. Sighet 
Oașul Negrești 
Gloria Baia Mare 
Minerul Baita 
Victoria Zalău 
Măgura Șim. silvaniei 
Someșul Satu Mare

ETAPA
Topitorul Baia Mare 
Unirea Zalâu 
Bihoreana Marghita 
Voința Cărei 
Bradul Vișeu 
Rapid Jibou 
Minerul Baia 
Minerul Baia

A

A X-a

Sprie 
Borșa
ETAPA

Oașul Nngreștl 
Bihoreana Marghita 
Gloria Bala Mare 
Victoria Zalău 
Minerul Baia Borșa 
Someșul Satu "" 
Voința Cărei 
Măgura Șina.

Mare

A

C.I.L. Sighet 
Măgura Șim. 
Topitorul Bala Mare 
Minerul Șuncuiuș 
Victoria Zalău
Minerul Baita 
Minerul Baia Sprie 
Bradul Vișeu

ETAPA A
Someșul Satu Mare 
Bihoreana Marghita 
Oașul Negrești 
C.I.L. Sighet 
Gloria Baia Mare 
Rapid Jibou 
Unirea Zalău 
Voința Cărei

* ETAPA A

Rapid Jibou 
Minerul Baita 
Minerul Baia Sprie 
Minerul Baia Borșa 
Topitorul Baia Mare 
Măgura Șim Silvaniei 
Victoria Zalău 
Bradul Vișeu

ETAPA A
Minerul Baita 
Unirea Zalâu 
Someșul Satu Mare 
C.I.L. Sighet
Minerul Șuncuiuș 
Minerul Baia Sprie 
Măgura Șim silvaniei 
Gloria Bala Mare

I, 12 AUGUST
— Voința Cărei
— Bradul Vișeu
— Unirea Zalău 
— Minerul Baia Sprie 
— Topitorui Baia Mare 
— Minerul Baia Borșa 
— Bihoreana Marghita 
— Rapid Jibou

II- A, 19 AUGUST
— Măgura Șim. silvaniei 
— Gloria Baia Mare
— Victoria Zalău
— Oașul Negrești
— Someșul Satu Mare
— Minerul Baita
— Minerul Șuncuiuș
— CIL. Sighet

III- A, 26 AUGUST
— Bradul Vișeu
— Topitorul Baia Mare
- C.I.L. Sighet
— Minerul Baia Sprie
— Unirea Zalău
— Minerul Șuncuiuș
— Rapid Jibou
— Minerul Baita

Bradul Vișeu 
Voința Cărei 
B.horeana Marghita 
Gloria Baia Mare 
Minerul Bala Borșa

ETAPA A
Satu Mare 
Zalâu

Silvaniei

ETAPA A IV-A, 9 SEPTEMBRIE
— Bihoreana Marghita 
— Rapid Jibou 
— Unirea Zalău 
— Gloria Baia Mare 
— Oașul Negrești 
— Voința Cărei
— Someșul Satu Mare 
— Minerul Baia Borșa

V- A, 16 SEPTEMBRIE
— Măgura Șim. Silvaniei 
— Bradul Vișeu
— Minerul Bala Borșa 
— Topitorul Baia Mare 
— Minerul Baita 
— Victoria Zalău 
— Minerul Șuncuiuș 
— Minerul Baia Sprie

VI- A, 30 SEPTEMBRIE
— C.LL. Sighet 
— Someșul Satu Mare 
— Bihoreana Marghita 
— Minerul Șuncuiuș 
— Oașul Negrești 
— Gloria Baia Mare 
— Voința Cărei 
— Unirea Zalău

VII- A, 7 OCTOMBRIE
— Minerul Baia Borșa 
— Rapid Jibou
— Oașul Negrești 
— Voința Cărei 
— Bihoreana Marghita 
— Topitorul Baia Mare 
— Bradul Vișeu 
— Victoria Zalău

ETAPA A VUIA, 14 OCTOMBRIE
Unirea Zalău — Victoria Zalău
Oașul Negrești — Măgura $im. Silvaniei
Mineruj Șuncuiuș — C.I.L. Sighet

Silvaniei

Someșul 
Victoria 
Voința Cărei 
Minerul Baita 
CIL. Sighet 
Rapid Jibou 
Bihoreana Marghita 
Topitoruj Baia Mare

ETAPA A
Minerul Baia Sprie 
Rapid Jibou 
Gloria Baia Mare 
Someșul Satu Mare 
Măgura șim. Silvaniei 
Cnirea Zalău
Minerul Șuncuiuș 
Bradul Vițeii

ETAPA A
Bihoreana Marghita 
Topitorul Baia Mare 
C.I.L. Sighet
Oașul Negrești 
Minerul Baita 
Minerul Baia Borșa 
Unirea Zalâu 
Minerul Șuncuiuș

Măgura Sim- Silvaniei 
Rapid Jibou
Voința Cărei 
Bradul Vișeu 
Victoria Zalău 
Minerul Baita 
Gloria Baia Mare 
Someșul Satu Mare

ETAPA A
Topitorul Baia Mare 
C.I.L. Sighet
Minerul Baia Borșa 
Oașul Negrești 
Voința Cărei 
Rapid Jibou
Unirea Zalău 
Minerul Baia Sprie

ETAPA A
Unirea Zalău 
Bihoreana Marghita 
Gloria Baia Mare 
Minerul 
Minerul 
Someșul 
Măgura 
Minerul

Șuncuiuș 
Baita 
Satu 
Șim. 
Bala

— Rapid Jibou 
—■ Someșul Satu Mare
— Minerul Baita
— Topitorul Baia Mare
— Minerul Baia Sprie

21 OCTOMBRIE
— Gloria Baia Mare
— Bradul Vișeu
— Măgura șim. Silvaniei
— Unirea Zalău
— Oașul Negrești 
— Minerul Baia Sprie
— Minerul Baia Borșa 
— Minerul Șuncuiuș

28 OCTOMBRIE
— Oașul Negrești 
— Topitorul Baia Mare 
— Minerul Baia Borșa 
~ C I L. Sighet
— Victoria Zalâu
— Bihoreana Mafghitâ
— Minerul Baita 

Voința Carfei
Xl-A, 4 NOIEMBRIE

— Someșul Satu Mare 
~ Voința Cărei
— Minerul Baia Sprie 
— Gloria Baia Mare 
— Bradul Vișeu
— Rapid Jibou
— Măgura Șim. Silvaniei 
— Victoria Zalău

ETAPA A Xll-A, 11 NOIEMBRIE
— Minerul Șuncuiuș
— Oașul Negrești 
— Unirea Zalău 
— Minerul Baia Sprie 
— Topitorul Baia Mare
— C.I.L. Sighet
— Bihoreana Marghita
— Minerul Baia Borșa

XIII- A, 18 NOIEMBRIE
— Bradul Vișeu
— Victoria Zalău
— Măgura Șim. Silvaniei
— Bihoreana Marghita
— Gloria Baia Mare
— Minerul Șuncuiuș 
— Someșul Satu Mare
— Minerul Baita

XIV- A, 25 NOIEMBRIE
— C.I.L. Sighet
— Voința Cărei 
— Rapid Jibou 
— Bradul Vișeu
— Oașul Negrești 
— Victoria Zalău 
— Minerul Baia Spriv
— Topitoruj Baia Mare

IX-A,

X-A,

Voința Cărei
Bradul Vișeu
Oașul Negrești 
Victoria Zalău 
Minerul Bala Sprie 
C.t.L. Sighet
Topitorul Baia Mare 
Rapid Jibou

Mare 
Silvaniei 
Bcrșa

ETAPA A XV-A, 2 DECEMBRIE
— Minerul Baia Borșa
— Gloria Baia Mare
— Minerul Șuncuiuș
— Minerul Balta
— Unirea Zalău
— Măgura Sim. Silvaniei
— Someșul Satu Mare
— Bihoreana Marghita
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ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
A DEBUTAT CU O VICTORIE IN „CUPA BALATON

A

BUDAPESTA. 2 (prin telefon).
Miercuri a început in localitatea 
Veszprem cea de a IV ediție a 
competiției internaționale de hand
bal feminin ..Cupa Balaton". La 
startul întrecerii s-au prezentat 

, echipe de renume : R. D. Ger
mană — campioană a lumii, Un- 
gturia — medaliată cu bronz la ul
timul C. M.. România. R. F. Ger
mania. Danemarca, Cehoslovacia, 
precum și o selecționată a ora- 

«șului Veszprem. Turneul din acest

an capătă o semnificație deose
bită. deoarece în decembrie, în 
Iugoslavia, este programată o nouă 
ediție a campionatului mondial.

Echipei României i-a revenit 
misiunea de a .deschide tțirneul. 
Ea a susținut prima :partidă; în 
compania selecționatei orașului 
Veszprem. în fața căreia' ari câști
gat cu 17—io (7—4)] ■ î 
pentru învingătoare : 
Cojacaru 3. Metzenrath—Petrovica 
2, Iordache 2, Furcoi, Hrivriak,

a

Au. in.sVris
Arghir 5,

Frincu. Mikloș și Oan-eea
uiiulj Româncele . au început me
ciul în forță și*' în min. 8 condu
ceau ’ cu . 5—0.
echilibrat. în 
rtiepiiilUi, însă, 'reprezentativa Ro
mâniei - și-a valorificat la maxi
mum.spiritul său ofensiv, înscriind 
în serie.

' Acesta a fost singurul meci dis
putat ’în prima zi a competiției. 
Partidele dificile încep de-abia 
actim.'

Apoi, .partida s-a 
partea a doua a

rift lume
Ion Biriescu —3 puncte
la CM. de șah (juniori)

întrecerile sportive ale festivalului de la berlin

M. FERFELEA Șl P. DOLOFAN-PE LOCUL III
IN MARELE CONCURS DE CICLISM

• 13 echipe reprezentative la startul meciului omnium • M. Ferfelea pe locul I

LONDRA. 2 (Agerpres). — Turneul 
final al campionatului mondial de sari 
al juniorilor a continuat cu parti- 

■ dele rundei a 9-a. Liderul clasamen
tului, iugoslavii Slavsjub Marian »- 
viei, a suferit prima infrlngere. pier- 
zînd în 34 de mutări in fața olande
zului Diecks. Alt" rezultate : Biriescu 
(România) — Mume-.; (Iran) 1—0 ; 
Beliavski (U.R.S.S.) — Cooper (An
glia) 1—0: Freile lE uador) — Le»-.v 
(Singapore) 0—1 : Christiansen (S.U.A.) 
— Bloch (R.S.A.)) remiză. In clasa
ment conduce Marianovici. cu 7 
puncte, urmat de Beliavski 6.5 puncte, 
Christiansen 6 pa -, te. Șahistul ro
mân Ion Biriescu. care in runda a 
8-a a remizat cu englezul Stean, o- 
cupâ locul 9 cu 3 puncte.

la semifond • Pistarzii
In cadrul întrecerilor sportive alf 

celui de al X-Iea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților ce 
desfășoară la Berlin, au uvut loc 
concursuri cicliste. Pe velodrom 
disputat un meci omnium, la carp au 
participat echipe (cupluri) din Aus
tralia, Bulgaria. Belgia. Cehvslova- 
cla, Polonia, Uniunea Sovietică, Ro
mânia. Ungaria, Franța. Danemarca, 
Olanda, Elveția și R. D. Germană. 
Țara noastră a fost reprezentată dc 
cuplul Marian Ferfelea — Petre Dolo
fan (antrenor — Iulian Gociman). Au 
fost, programate probele de : elimi
nare. semifond (20 de ture cu sprint 
la fiecare două ture) și ștafetă ame
ricană (60 de ture cu sprint la fiecare 
10 ture). Sportivii români au avut o 
comportare foarte bună. Ei au reușit 
să se claseze pe primul loc la semi
fond (Marian Ferfelea), pe locul IV 
la ștafetă americană (Marian Ferfe
lea — Petre Dolofan) și pe locul V 
la eliminare (Petre Dolofan). Prin 
adiționarea punctelor obținute in cele 
trei probe, reprezentanții 
s-au clasat Pe locul III în 
tul final. Performanța realizată 
cuplul Marian Ferfelea — Petre Do- 
lofriri se numără printre cele mai 
bune realizate de pistarzii români in 
ultimii 10 ani. Aceasta pentru faptul 
că ei au reușit să învingă cuplu-i \a- 
1-roase. r>’prezentînd țări cu îndelun- 
gatâ tradiție în sportul cu pedale.

Clasamentul final al meciului 
omnium de la Berlin arată astfel : 
1. R. D. Germană 5 puncte ; 2. Aus
tralia 7 puncte ; 3. ROMÂNI l »io
puncte ; 4 Franța : 5. Belgia ; 6. Da
nemarca. Urmează în clasament încă 
7 echipe reprezentative și 3 formații 
de club din R. D. Germană. Soerâm

Dolofan), 
obținute în

României 
clasamen- 

de

noștri au întrecut reprezentative redutabile

FERFELEA P DOLOFAN

Turneul de tenis
de la Louisville

zullate
ehling '.S.U.A.) 
Riessen (S.U.A.) 
6.-3. 6—4: Pili i 
rlac (România)
Argentina) - 
n-?; Dell 
Australia) t 
tralia) — Ta

2 (Ag.rpres). — Par
ii a! concursului 
nis de la Loui<- 
t următoarele re- 
Spania) — Fro- 
-7, 6—3. 6—2 :

Delaney (S.U.A.) 
(Iugoslavia) — Ti- 

6—4. 6—1 : Villas
Graebner (S.U.A.) 7-6. 
(S.U.A.) — Bartlett
2. 6—4; Crealy ( A'is- 
er S.U.A.» 6—2.16—2;

• Sportivii români sînt deciși să se comporte cît mai bine • Cei mai puternici

adversari —juniorii din R.D. Germană, U.R.S.S. și Ungaria • 290 de concurenți din 22 de țări
la trimi-

miercuri 
echipei

WALCZ. 2 (prin telex, de 
sul nostru).

Plecați din București 
după-amiază, componenții 
României care vor participă la cea
de a IV-a ediție a campionatelor 
europene de caîac-canoe juniori au 
sosit în pitoreasca localitate polo
neză Walcz după o călătorie lungă, 
încheiată abia joi dimineață. Odată 
ajunși la destinație, cei 21 de spor
tivi și antrenorii lor au uitat,: însă, 
repede de oboseală și s-au grăbit 
să vadă lacul Radun pe care, înce- 
pînd de vineri, se vor desfășura 

. întrecerile.
Modernul și elegantul complex 

sportiv construit pe unul dintre ma
luri ne amintește de SnagoVul nos
tru atît prin clădirile sale cochete 
cit si prin peisaj ui sportiv ce cu
prinde mai multe terenuri de vo- 

. lei, fotbal, baschet și handbal. Aici 
este instalat acum cartierul general 
al întrecerilor de caiac-canoe . și, 
ca în tot orașul Walcz, predomină 
o atmosferă sărbătorească, pretu
tindeni existând afișele competiției

și drapelele celor 22 de țari parti
cipante : (Austria, Anglia. Bulgaria. 
Belgia. Cehoslovacia, Canada. Italia. 
Danemarca, R.D. Germană. R.F. 
Germa-nia, Finlanda. Franța, Unga
ria. Iugoslavia, Irlanda, Norvegia. 
ROMANIA, U.R.S.S., Spania, Sue
dia. S.U.A. și Polonia).

Este interesant de amintit faptul 
■că cinci dintre țări, U.R.S.S., Bul
garia, Ungaria România și Polonia, 
vor participa la absolut toate pro
bele, cele mai aglomerate curse 
fiind acelea de caiac simplu și du
blu băieți, unde absolut toate ță
rile au înscris echipaje. După pri
mele apariții pe apă, o impresie de
osebită au lăsat-o reprezentanții 
R.D. Germane, U.R.S.S. și Ungariei.

Revenind, însă, la juniorii noș
tri care au o sarcină extrem de di
ficilă la această ediție a europene
lor, trebuie să amintim că în ur
mă cu doi ani, la Snagov. echipa 
României a ocupat locul întîi pe 
națiuni, cucerind și trei titluri con
tinentală. Firește, aceste rezultate, 
ca de altfel și tradițiile recunoscu-

Oblemenco pe locul 13
printre golgeterii europeni

1‘ASIS 2, (Agerpres). — In urma in- 
eheierii campionatelor naționale de fot- bai din Europa, ziarul ..Sport" — Bru
xelles a alcătuit un clasament al golge- 
terilor europeni. Pe primul loc se află cunoscutul internațional portughez Eu- 
șebio (Benfica Lisabona) care a înscris 
40 de goluri. îl urmează Gerd Muller tEavern Mu-nehen) — 36 gol.ur.i, Jekov 
(1SKA Septemvrisko Zname Sofia) — 29 goairi. Robson (West Ham United) — 
28 goluri etc. Jucătorul român Oblemen- 
eu (Universitatea Craiova) se află pe locui 13 cu 21 de goluri marcate.

LA 13 IUNIE 1974,

INAUGURAREA
TURNEULUI FINAL AL

că această 
impulsiona 
la noi. că

performanță valoroasă va 
activitatea de velodrom de 
pistarzii se vor bucura de

mai mult credit și. implicit, de mai 
bune' condiții de pregătire si evo
luție.

ATLETII JUNIORI
Sportivii români prezenți la în

trecerile celui de al 10-lea Festiv-1 
mondial al tineretului și studenți
lor de la Berlin s-au comportat re
marcabil in concursul de atletism 
pentru juniori. Constantin Cîrstea 
s-a situat pe locul întîi la săritura 
în înălțime cu 2.07 m., Gheorghe 
Megelea a ciștigat proba de arun
care a 
Spînu a terminat 
proba de săritură 
6.20 m. Carol Antal a ocupat locul

suliței cu 72 mi, iar Doina
învingătoare în 
în lungime cu

3 VICTORII
trei la săritură în înălțime cu 2.'- 
m. Pentru finala probei de 100 n 
plat s-a calificat și atletul romă 
Viorel Dumitrescu.

în turneul de fotbal, echipa d 
tineret a României a mai obținu 
un meci egal : 0—0 cu Cehoslovaci?

Echipa română de judo s-a ca 
lificaț pină î<i etapa semifinale: ; 
unde a fost eliminată, iar în t-j 
neul feminin de volei, echipa de ju 
nioare a României a f 
cu 3—:1 de formația It 2

Tenișmanii României și Uniunii Sovietice
(1 i pag. 1)

din cel 
A tos?.

pA. i 
calici

ne-a
ii PatA

ă puncte pentru gazde, 
iintim. realizatorul de- 
ceder.tul meci al echi- 
actuaia ediție, aducînd 

fața francezilor, prin- 
torie în fața consacra- 

Pr • sy. O rezervă de 
au.e păstrată și pentru

va trimite în teren pe aceeași care 
au adus o atit de frumoasă con
tribuție la conturarea succesului din 
meciul cu Noua Zeelandă. Așadar. 
Năstase și Sântei. Ceva mai pu
țin limpede ni se pare alegerea că- ■ 
pitanului oaspe, Serghei Andreev.'

ac
’t*

a
2

3L

e rezultatul general 
toarte importantă r.e 

partidă din seria 
a de dublu. Pentru 
•teles, nu cunoaștem 
f. rmații ie. Dar este 

câ Tache Caraluli3, 
-ezen tați vei noastre,

Ieri, echipa României a efec
tuat ultimele antrenamente și 
a ținut ședința de pregătire a 
jocului. Cu acest prilej toți 
jucătorii ne-au rugat să trans
mitem tuturor amatorilor de te
nis din țara noastră cele mai 
calde mulțumiri pentru încu
rajările ce le-au fost adresate 
la fiecare meci și care le-au • 
folosit întotdeauna în susținerea 
partidelor și obținerea victo
riilor.

Cîntărind obiectiv șansele forțe
lor puse față în față, intr-un su
mar 
normal 
pentru 
Meciul 
treveli, 
cheie întreaga suită, Ovici — Ka- 
kulia, ar trebui să ofere rezolvarea 
tuturor incertitudinilor.

Fără îndoială, ne putem permite 
și alte calcule, cele optimiste, mer- 
gînd mai direct la țel. Așa cum ne 
dau dreptul ultimele evoluții, de. 
înalt nivel, ale echipierilor români, 
dorința lor arzătoare de victorie.

„calcul al hîrtiei“, apare ca 
să vedem amînată decizia 

ultima zi. cea de duminică, 
așilor, Năstase contra Me- 
sau poate chiar cel care în-

BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR

DOUA VICTORII ALE POLOISTILOR ROMANI
Cuplul său tradițional a fost învins 
în ultimele două întâlniri, cu Un
garia și Franța, iar Lîhaciov, par
tenerul lui Metreveli, nu .pare să 
fie în formă de. zile mari. Un semn 
de întrebare, la acest capitol.

JAN KODES REINTRĂ LA PRAGAI
FRAGA, 2 (prin telex), — în ca

pitala Celtoslovaei-ei începe întîinirea dintre reprezentativa țării gazdă și echipa 
Italiei, contînd ca finala celei de a doua grupe europene a „Cupei. Davis“, 
Ec'htpa ceh oslo vâr. ă va avea în frunte pe 
Jan Kodes, restabilit după recenta sa accidentare, alături de Jiri Hrebec. 
Pentru italieni ^par. în partidele 4e, £im_- 
pTu. Corrado ‘ ’fcâra^autti si Antonio Zu- 
garelli.

te pe plan internațional ale caiacu
lui și canoei românești, reprezintă 
factori angajanțî pentru reprezen
tanții noștri, care, chiar din după 
amiaza sosirii, au și efectuat prime
le antrenamente de acomodare. 
După cura ne spunea profesorul 
Radu Dumitru (unul dintre cei trei 
antrenori ai reprezentativei .noas
tre), cei mai în formă dintre spor
tivii noștri sînt componenții echi
pajelor de caiac 4 băieți (Radu So- 
fran. Sorin Matache. Gavrila P.ama- 
cai. Ionel Sold) și de canoe 7 (Sî- 
mîn Isai, Silvan Ivan, Gheorghe 
Lungu, Ivan Gavrilov, Gheorghe Si- 
mioeenco, Petre Capusta și Ștefan 
Parmae). Speranțe ne dă și echi
pajul feminin de caiac 4 alcătuit 
din Agafia Orlov. Aneta Ignateneu, 
Arina Roh și Stela Moldoveanu.

Nu puțera omite încă un lucru 
care a constituit pentru juniorii .ro
mâni un nou și puternic imbold 
spre obținerea unor rezultate cit 
mai bune. In cursul zilei de 
miercuri au sosit de Ia Tampere, 
odată cu reprezentanții federației 
noastre de specialitate, profesorii 
Jean Zamfir, Cornel Birsănescu și 
Nicoiae Navasart — toate ambarca
țiunile pe care au concurat caiaciș- 
tii și canoiștii români la recent în
cheiatele campionate mondiale. A 
concura pe canoea lui Ivan Pat- 
zaichin sau pe aceea a cuplului Da- — 
nilov — Simionov înseamnă o mare T 
onoare dar Și o deosebită încredere, 
iar tinerii noștri sportivi știu acest 
lucru.

In programul primei zile a între
cerilor figurează seriile la 8 probe, 
care se vor desfășura începînd de 
la ora 10 în următoarea ordine : 
caiac simplu băieți, caiac dublu 
fete, canoe dublu, caiac dublu bă
ieți, caiac 4 fete, canoe simplu, ca
iac .4 băieți și caiac simplu fete. 
Ordinea culoarelor a fost stabilită 
în urma tragerii Ia sorți efectuată 
la ședința tehnică de joi cînd : s-a 
anunțat si cifra totală a pârtiei păr
ților : 290.

Menționînd că timpul, este exce
lent pentru concurs și că toate pro
bele^ se vor desfășura pe distanța 
de 500 m, urăm juniorilor noștri, 
mult succes și așteptăm cu firesc 
interes evoluția lor

Horia ALEXANDRESCH

PENTATLONISTUL

C. M. DE FOTBAL
M. NCHEN, 2 (Agerprees). — Pr»- 

?■ tontele comitetului de organizare ’a 
ceițH de-a] 10-lea campionat mondial 
a.» fotbal, Hermann Neuberger, a de
clarat, cu prilejul unei conferințe de 
presa, că lucrările de reamenaia.-z 
Șl modernizare a stadioanelor din 
orașele R. F. Germania unde se vor 
disputa meciurile turneului final se 
destașoară conform planului aproba! 
de federația, internațională de fothal. 
cheltuielile necesitate de aceste lu
crări sînt estimate la circa 240 d? 
milioane mărci. Pentru acoperirea 
cheltuielilor se preconizează emisiuni 
de monezi comemorative, organizarea 
unei loterii naționale, vînzarea de 
oșrii (dedicate campionatului mon- 
aiaj), discuri, mascote, suveniruri etc. 
Pină In .prezent, din cele 2,2 milioa
ne de oilete (imprimate în vederea 
celor 38 de meciuri ale campionatu
lui) au fost vîndtite 400.000. Deschide
rea turneului final va avea loc la 
13 iunie 1974. Pentru a nu lipsi de 
la acest eveniment, trei sportivi 
c-.umbieni, prevăzători, s-au grăbit 
să pornească spre Miinchen încă de 
anul trecut Pasionalii de fotbal 
Luiș Medina. Jose Caballero si Carlos 
Lalindo au plecat pe biciclete, din 
orașul Barranquilla, la 2 septembrie 
1972

DUMITRU SPIRLEA

Adver-

IN CUPA

jraxe. Iu
aza uz.

I

Turneul de polo, care a deschis 
seria întrecerilor celei de a III-a 
ediții a Balcaniadei juniorilor 
natație a programat in pari 
inaugurală echipele României 
Bulgariei. Superioară din punct d 
vedere tehnic și tactic, selecționa'e 
țării noastre pome: 
in acest joc. Și toiu 
ciului, tabela de ma 
un scor minim 
1—0, o_i) _ 
lor români, și 
rezultatul sa fie egal. f3p 
fi compromis in mare mă 
sele echipei în actualul lume

Tratînd cu superficialitate 
joc de debut, comițind o sene 
greșeli caracteristice doar ii 
torilor (pase la adversar din 
țiile cele mai comode), poloi: 
mâni au permis adversa: 
conducă cu 1—0 și. apoi. < 
au egalat și preluat iniția 
ofere oaspeților posibilități 
păstra cît mai mult balonu 
limita diferența pe tabela de 
caj. De-a lungul celor 
românii și-au 
țiuni izolate, 
Carl Weiss și 
tat însă două

4 reprize 
creat, prin cîteva 
ocazii de a m; 
Ion Gheorghe au 
lovituri de la 4 

tot ei — singuri cu port 
vers — au șutat imprecis 
drian Schervan a irosit ( 
turi slabe) două situații de suj 
rioritate numerică. Și iată cum 
locul unui scor-fluviu. români! s- 
trezit în ultima repriză doar cu- 
avantaj de 3—1. Bulgarii au redus 
din handicap în continuare și au 
avut o șansă mare de a egala în 
ultimele secunde, cînd echipa — 
se afla în atac, "-----
numerică.

lipul* dr strâA fost a. netone 
lucire, care trebuie sâ de* serii 
de gindit juniorilor noștri și colet 
tivului de antrenori (P. Nimie-tu 
Al. Bădii*. T. Angele-cu» armar, ml 
o neapărată reabilitare in partidc'e 
următoare.

A be Ftiehs 
următoarele for 
Spînu (Rădescu 
Schervan: 1. Cocora. 
Weiss’ 1. Racz. Ion Gbt 
dorescu ; BULGARIA : PROGRAMUL DE AZ*

„PRINCIPESA SOFIA“
I A TERMINAT PE LOCUL 6

ECHIPA ROMÂNIEI ȘI-A ASIGURAI VICTORIA CONCURSUL DE LA BUDAPESTA

ELVEJIA (3-0)

MARI PERFORMERE ALE ATLETISMULUI
mo. de Io i 

ÎNOT : IM m deHm
1C0 m Ober (o—f) ; 100 m spate 
2C0 m spate (c) ; 400 m liber (b 
4 100 m miit (c—t) ;

Bazinul Dfnamo
Turcia — Grecia 
Bulgaria

BRAȘOV. 3 (prin telefon), 
sârele de joi și de vineri ale jucătoa
relor noastre din etapa zonală a com- 

:i;it'i dotată cu Cupa „Principesa 
f:a- — junioarele Țârii Cantoane- 
r — au cărți de vizită prestigioase. 

Susi Einchenberger — numărul 1 în 
roinea preferințelor antrenorului și 

:ăp::anirlui echipei, Rolf F.inchenber- 
— este campioana celor mai ti- 

tenismene, la simplu și la du
și finalistă la turneul european 
unioare, disputat în acest an la 

Berlin; Annina Von Planta a cîști- 
ga: in 1972 aceeași competiție de la 
Beri in, iar Annette Habliizel și
Annemarie Ruegg ocupă și ele locuri 
fruntașe in clasamentul pe 1972 al 
rederațieî elvețiene de specialitate.

Dar, lată cîteva amănunte de la 
rimele confruntări.
ROM AMA—ELVEȚIA 3-9 (după pri- 
la zi». La acest scor, jucătoarele romăr— 
• s.-au asigurat practic victoria. Flo- 

reața Mibai — Annette Habliizel.{—0, 
L Reprezentanta noastră și-a ad- 

'.tilnirea în mai puțin de 30 
e. ea avînd o superioritate 
pe tot parcursul meciului. 

Mariaaa «imioneseu — Annina Von 
Pisata 7—5, C—X In primul set, Si- 

Htigat ușor trei ghe
s-a concentrat suficient 

oemmrind adversarei 
area român- 

ze han- 
3). pen- 
ețiencei

monu Nunweiller pe Anneniarie 
Huegg.

CEHOSLOVACIA — MEXIC 2—0. 
Helena Hradecka — Lourdes Ortega 
6—4, 6—I), Regina Marsikova — Hele
na Hradecka — Alejandra Valejo, 
Lourdes Ortega 6—4, 6—2. întâlnirea 
de simplu Ivona Brzakova — Ale
jandra Valejo nu s-a disputat din 
cauza îmbp’-’ăvirii jucătoarei ceho
slovace.

Ion GAVRILESCU

BUDAPESTA, 2 (Agerpres), — Con
cursul internațional de pentatlon mo
dern de. ia Budapesta s-a încheiat cu victoria sportivului maghiar Peter Kele- 
men (Dozsa). care a totalizat 5565 
puncte. Pe locul doi s-a clasat corn pa
triotul său Horvath (Dozsa) - 52S.f
puncte, ■ urmat de Oniscenko (Dinsmo 
Moscova) — 5246 puncte, Borlay (Cse- pel) — 5229 puncte. Maracsko (Crenel)
— 5196 puncte, Dumitru Spirlea (Olimpia București) — 5100 puncte etc.

Pe echipe, competiția a fost cîșt’r.s'ă 
de formația Ujpesti Dozsa cu î’iori puncte.

Ultima probă a concursului — . croșoi
— a revenit Iul Maracsko. cronor’»:-.'; pe distanța de 4 000 m cu timpul d? 13:11 — 1192 puncte. L-au urmai. Onls- 
cenko — 1174 puncte și englezul Pm- ker — 1171 puncte,

Campionatele europene de călărie (juniori)

DISPUTE ATRACTIVE IN PROBELE PRELIMINARE

(Urmare din pag. 1)

dorința lor Sinceră d° a concura 
la cel mai bun nivel, de a obține 
rezultate de valoare și locuri cît 
mâi de frunte.

PATRU CAMPIOANE 
OLIMPICE

nul Republicii, mai sînt Rosemarie 
Witschas (înălțime), Viorica Visco- 
poleanu (lungime), Gyorgy Balogh 
(400 m) și Ilona Bruzsenyak (pen
tatlon). linele dintre acestea vor 
concura acum la .alte, probe. Astfel, 
Bruzsenyak va lua parte la 100. mg 
și la lungime iar Balogh la 200 m 
si la cele două ștafete, 4x100 m și 
4x400 m.

de la ora
ți lugoslcr.a

turne

Competiția de pe Stadionul Repu
blicii reunește la start cîteva .din 
mărimile atletismului mondial fe
minin, In primul rind. cele patru 
campioane olimpice din reprezenta 
ti va’R.D. Germane : Renale Stecher 
— cea mai rapidă sprinteră a tu
turor timpurilor, Monika Zehrt (de 
fapt și ea dublă campioană la J.O. 
de la Miinchen. la 400 m șl la 
4X400 m), alergătoarea peste gar
duri Annelie Ehrhardt și aruncă- 
toarea de suliță Ruth Fuchs. In a- 
fara acesteia, alte medaliate olim
pice : Valeria Bufanu (100 mg) și 
Argentina Menis (disc) — argint, 
Gunhild Hofl'meister (800 m), Pao
la Cacchi (1500 m) — bronz, pre
cum și Sara Simeoni (înălțime), 
Ileana Silai (800 m), Gabriele Hinz 
iuann (disc), Meta Antenen (lungi
me) clasate pe locul șase la J.O. 
Alte finaliste olimpice de la Miin- 
chen.. prezente duminică pe stadio-

SĂRITURILE VOR FI CELE MAI 
ECHILIBRATE

Dintre cele 13 probe ale întrece
rilor cea mai echilibrată se anun
ță a fi săritura în înălțime, cu : Ro
semarie Witschas (1,87 m), Erika 
Rudolf (1.88 m). Cornelia Popescu 
(1,85 m), Sara Sitneonî (1,82). Nici 
proba de săritură în lungime nu va 
fi probabil mai puțin' disputată, 
deși cu 6,76 m Angela SchmalfeJd 
are primul atu. Rămîn însă : 
Meta Antenen (6,43 m), Ilona Bruz- 
senyak (6,42 m), Viorica Viscopo- 
leanti (6,31 m) etc. Alergările re
prezintă mai mult de jumătate din
tre probele programului dar, a- 
preciind situația în funcție de re
zultatele sezonului 1973, cele mai 
multe dintre ele au de pe acun: 
cîteva favorite certe. Astfel, la 100 
m și 200 m. Renale Stecher, recen-

tă recordmană a lum:i cu !(• 8 ș- 
respectiv. 22,’. nu poate pierde pri
mele locuri La fel se prezintă si
tuația și la 400 m, prezența ia start 
a recordmanei mondiale Monika 
Zehrt rezolvind apriori oric - 
blemâ șl tot așa ș: la 100 mg uncie 
evoluează recordman;, p. Anne- 
lie Ehrhardt. Prezer.’a acestei ex
cepționale alergătoare ia B jcureșsi 
o așteptam cu mult interes avînd 
în vedere duelul ei cu Valeria Bu- 
ianu. marea-i învinsă la J.O. de la 
Miinchen și anul acesta in sala 
Ahoy, la „europenele" de la Rotter
dam; Din nefericire, Valeria Bu- 
fanu se resimte de pe urma unui 
accident care a împiedicat-o, în ^ul
timele sâptămîni, să se antreneze 
în mod corespunzător, astfel câ re
cordmana noastră. în mod firesc, 
nu se va putea prezenta la concurs 
în deplinătatea capacității sale fi
zice recunoscute.

★
• Astăzi va pleca spre Nisa, pen

tru a participa la semifinala mascu
lină a Cupei Europei, reprezentati
va României din care fac parte, 
între alții, Toma Petrescu, Gheor
ghe Ghipu, Petre Lupan, Uie Flo- 
roiu. Nicoiae Perța. Viorel Sueiu. 
Vasile Sărucan, Marin Iordan, Io
sif Naghi etc.

poloiștii grec: 
(4—3) la capătul 
țiuni. De la acest scor, iugoslavii au 
înscris de trei ori datorită excelen
tului Zoran Gopcevici. ajur.gind la 
6—4. Emoțiile lor nu aveau însă să 
se risipească, pentru că forma’ta 
elenă, cu un deosebit efort, a resta
bilit din nou egalitatea : 6—6. Fi
nalul a fost pasionant. Coechipierii 
lui Gopcevici au mai înscris de 
două ori. grecii o singură dată și 
partida a luat sfîrșit cu scorul de 
8—7 (3—3, 1—1, 2—1, 2—2) în fa
voarea selecționatei iugoslave.

Alphonse Angella (Franța) a con
dus autoritar următoarele formații : 
IUGOSLAVIA : Kacici — Galjas 1. 
Segrt, Mracevici 2, Miskovici, Gar- 
van, Druzejici, Gopcevici 5, Mikac, 
Trumbici, Risak ; GRECIA : Pepas 
— Marselos, Stathakis 3, Saranas2, 
Garifalos 1, Venardos, Damascos, 
Sitarenios, Ărmenakis 1. Tsiminos, 
Konstantatos.

Aseară. Bulgaria a învins Grecia 
cu 5—3 (0—1, 1—0, 3—1. 1—1). iar 
România a întrecut Turcia cu 15—1 
(4—0, 3—0, 4—1, 4—0) prin golurile 
înscrise de; Răducanu 7. Mirea 3, 
Preda. Weiss. Teodorescu, I. Gheor
ghe și Cocora.

unor frumoase ac-

Adrian VASILIU

Virginia Raziei. Mariana 
— S*si Fiac Itenbergcr,

tnaina Vaa Flama C—2. 7—5.
a ui:iri»eje de^â Ir.tîlr.iri c« sim- 

— pragramate «iaeri dimineață, 
la ara « — Virginia Rnziri tj fa- 
i pe suM EincAentoerger, iar Si-

ANVERS, 2 (prin telefon). La baza 
hipică „St. Hubert11 aflată la 17 km 
de Anvers, au început disputele din 
cadrul campionatelor europene de că
lărie, rezervate juniorilor, la care 
participă sportivi din Anglia. Aus
tria, Belgia, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R.F. Germania, Islanda. Ita
lia, Luxemburg, Olanda, Polonia, 
Homânia, Suedia si U.R.S.S.

în prima zi s-au disputat două pro
be preliminare, una rezervată călă
reților care nu au mai ’ participat 
niciodată la o asemenea competiție, 
cealaltă juniorilor aflați din nou la 
startul campionatelor europene. La 
prima probă au participat și călă
reții români. Parcurșuiaavut 12 ob
stacole (13 sărituri) cu o 
maximă de 1,30 m. 
au avut. în general, 
meritorie, realizînd, 
Gheorghe cu Aprod, 
tinjp dintre cei 62 
Lai

înălțime 
Sportivii noștri 
o comportare 
prin Nicoiae 

cel mai bun 
de concurenți, 

prin Dania Popescu cu Sonor.

Din pă'-atf 
obșțacol ui al 
toți 

_ nu le-a 
locuri superioare 

fată rezultatele : 
GRUPA 1:1. Kurt 

(R.F.G.) cu Rendant O p ,....  _
Pinny Winson (Anglia) cu Kartoffel 
0 p (61,8 s), 3 Janet Handbal (Anglia) 
cu Xantns 0 p (66,1 s),„, 16. Nicoiae 
Gheorghe cu
17. Dania Popescu 
(61,6 s)„. 26. Nicoiae Vlad 
4 p (70,4 s)... 45. Victor 
Palermo 9 p (85,0 s).

GRUPA A IT-A : (26
11 obstacole): 1. Thomas 
veția) cu Royal Can 0 o. 
lohnsey (Anglia) cu Speculator 1.4 
p, 3. Ines Fraissinet (Franța) cu 
busty 4 p.

eel de-al treilea 
lovit o bară la 
(ca, de altfel, 
noștri), ceea ce 
ocupe 
ment.

ei au
6 ’**U.

reprezentanții 
permis să 
îh clasa-

Gravcmeier
(61.3 s). 2.

Aprod 4 p (59,1 s), 
eu Sonor 4 o 

cil Sondor 
Conți u cu

concurenți. 
Fuchs (El- 
2. Debbie

DUMITRU NEDELEA
secretar general al F.R.C.P.M.

TELEX • TELEX • TELEX * TELEX

Selecționata de fotbal a Poloniei ca.-.- 
p oană olimpici, a la Toronto, ta
prezenta a XA de spectatori, repver* - 
tativa Canadei. Partida e-a -r et eu
scorul de 3—1 (•—1) ir. favoare* fotîx- 
Uști’or polonezi. Au rtareax Gadocha (2), 
Gorgon, resoectiv Aubert.
■în primul tur al probei de simplu băr
bați din codrul turneului de tenis de a 
Columbus (Ohio), jucttorul aurtrallan 
Colin Dibley l-a învins cu 7—€. t—i pe 
americanul Jeff Austin, iar englezul Gerard Battrick a dispus cu c—2. 6—3 de 
Japonezul Toshiro Sakai. Alte rezultate: 
Gerken — Menan 7—3, 6—3 : Pasare! — 
Bunia 7—6. *—1 : Rabini — Noenan 7—6, 
6—2 ; Amritraj — Benavides <—7, 
6—1.
■Campionatul european de baschet rezer
vat echipelor de junioare a continuat 
cu disputarea partidelor din z.ua a doua a întrecerilor grupelor preliminare : 
Grupa A (la San P.emo) : Bulgaria —

O’*nda 74—U («—29) ; -Italia — Franța 
S4—»» (T.—33) ; Polonia — Belgia 75—34 (41—39) : Grupa B <’a Loano) : U.R.S.S. 
— Scania 72—31 (37—M) ; Ungaria — is- 
—C7—54 a—53) ; Iugoslavia — R. F. 
Oeimaqhl S6—l# (31—2*). In clasamen- 
r-ie cele- doză grupe conduc echipele 
E tare- Poloniei. Ittliei — 4 p. (Grupa 
ai. si respectiv U.R.S.S.. Iugoslaviei și 
’ -gar.e; — 4 p (Grupa B).

Prim» etapă a Turului ciclist al Insulei 
Malorca, desfășurată pe distanța de 160 
km a fost ciștigată de belgianul Franz 
van Looy, cu timpul de 4h 43:03. In 
clasamentul general conduce spaniolul Miguel Maria Lașa, cîȘtigătorul etapei 
„prolog".

6-4.

Majoritatea partidelor din turul doi al 
i.rr.eto.2 feminin de tenis de La Denver 
s-au d sp-ia-. intre jucătoarele ameri
cane : JzLe Hetdman — Tory Fretz «—X 
S—7. 7—3 ; Janet Newberry — Laura Du
pont -—I, 6—2 : Barbara Dewns — ilona 
SchaLau 6—Î, «-3.

In sferturile de (inalx ale turneului fe
minin de icnis de la Atlantic City iNe.v 
■Tersey) : Laurie Tenny — tinda Tuero 6—î. 3—5. 7—5 : xCche> Gourcal (Bel- 
e.a) — Sally Gre»n (S.U.A > ’—â. 5—2,

Selecționata universitara masculină tie 
baschet a S.U.A. și-a început turneul in Polonia lucind :a Varșovia cu reprezen
tativa țârii gazdă. Baschetbalist!! ameri
can! au terminat Învingător, cu scorul 
de 82—58 (41—28).

Cunoscutul pilot american Mark Dono
hue. invingăto- anul trecut în ctirsa de 500 mile de ia Indianapolis. a cîștlgat . 
p oba de la Watkins Glen. contînd pentru 
campionatul american rezervat prototl- 
p-vrilc. ---------
de cisindrate. Donohue, care a 
o mașină de fabricație „Porsche 
acoperit 326 km în 1 h 43:14,4 
orară 139,509 km).

ior de turbo-compresoare fără limită- pilotai 
917“ a (medie

cjubu-între 2 și 7 august, pe terenurile 
lui ..Sporting" din Vichy se desfășoară 
;"8 ci urile turneului final al celei de-a 24-a ediții a „Cupei Galea“, competi- 
rle de tenis pentru echipele de tineret. La întreceri participă echipele Angliei, 
Spaniei, Cehoslovaciei și Mexicului. F.- 
chipa engleză are în componență aceiași Jucători care au ciștigat trofeul anul trecut : Ste'pher Warboys și John Ljovd. 
Revelația preliminariilor a fost echina Cehoslovaciei (Ivan Jankowski și Pavel Slozll). care a eliminat selecționata 
Franței.

<Sedacția șl administrația 5 București, str. Vâsli» Coafa au 18 : ieiefoane; centrală îl 10.05 secția corespondent» 11-5109, interurban 72 si 2SG j telex: sporirăm buc, 180, Tiparul .4. t*. „Informația", București I0.3G3

z.ua

