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• Astăzi, de la ora 19,30,

o mare ștafetă

pe străzile Capitalei

Ca in fiecare an. zilele prtmergâMare Bara sărteâMri te la 23 An
gus» — Zisa insurecției ■lți»q»li ■■Irtaxiin arwaze — ai*-"-------
energiile întregului payor. Sucrvseie oteteMe ta Mie ir-r—8’1- 

activității ți producției materiale 4e*oasreaaA • teză ta ptaa. preftetel 
atașament al măselei de oameni ai mutefl taxa de petitica r <1 fată 
de programa] sân de edificare a «actatăM mcMtaae moătitaieraJ derto!- 
tate.

Și pe plan sportiv, manifestările ri acttaote — tratefesate saa 
inedite — închinate aniversării, stat sat mai aaaite st cnyrtad ^tevnca 
tară. Iată citeva dintre activitățile deflate «tei de S3 AmM te etate 
sportivii bucureșteni.

„ȘTAFETA 23 AUGUST”

Cu respectul cuvenit maretei 
eveniment, comemont ca cate- 
ziasmul vîrstei, reprezentanții tu
turor sportivilor din ret» opt sec
toare ale Capitalei vor participa, 
astăzi, la acțiunea “*go*■«»»>-» de 
C.M.B.E.F.S.. jn colaborare cu cele
lalte organe cu atribuții și intitu
lată sugestiv JjTAFTTA 23 AU
GUST". Traseul va străbate — 
simbolic — dteva locuri legale de 
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ASTĂ-SEARĂ, PRIMELE MECIURI 
IN „CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI" LA FOTBAL 

Sportul Studențesc — 
Steagul roșu 

și Steaua — Rapid

(amănunte în pag. a 3-a)

CUPA 1 ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI U.R.S.S.

PAV1S | LA EGALITATE DUPĂ PRIMA ZI: 1-1

:e 3 egal cu Meîreveli, pierde măcinat de trac și insuficientă

evenimentele de 
gust 1944, aflate 
nicipiului. Iată, _  _____ ,
schimburi, ruta ce va fi paJturs. 
începînd de la ora 19.30 :
Băneasa — Casa Scinteii (cite zece 
sportivi din fiecare sector) ; Casa 
Scinteii — Arcul de Triumf (cite 
zece sportivi din fiecare sector) ; 
Arcul de Triumf — Piața Victo
riei (cite zece sportive din fiecare 
sector) ; Piața Victoriei — Piața 
Rosetti (cite 5 cicliști din 
sector) ; Piața Rosetti — 
Iancului (20 de cicliști din 
rile bucureștene) : Piața 1 
— Casa memorială a 
din Vatra Luminoasă (10 atleți și 
10 jsfrlete) Casa memorială a par- 
tidâlțțî, din Vatra Luminoasă —

23 
raza 
altfel.
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CUPA 23 AUGUST* IA 
DIFERITE SPORTURI

„Capa 23 Aagmc* 
tarilor ce fothaL pe 
volei, tenis < 
Disputată la 
toane acțiur 
larga popul 
bucură și p 
participant!, 
duite de terenurile ș. 
ciațiilor sport.ve.
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iui Kakulia • Azi, partida de dublu
La căpătai primei zile de joc, scorul finalei europene a „Cupei Da- 

■ , A eg-iktate: 1—1. Două rezultate scontate sint înscrise
; a aceste: intilntri care promite însă o luptă din ce în
ce mai «Srză. pe parcursul zilelor următoare. Avem în față încă trei par
tide foarte importante, cele care trebuie să decidă pe învingători. Azi, 

- .. mele ctuă meciuri de simplu, fiecare anunțîndu-se
e;iu. -ie forțe ți al mizei maxime.

Să așteptăm ca încredere aceste ultime trei secvențe de întrecere, în 
care tentameoîi noștri încearcă o performanță de prestigiu, calificarea în 
faza tnterzuca-â a marii competiții.

suo se

TOMA OVICI-ALEKSANDR MEÎREVELI 5-7, 5-7, 2-6

CUPA EUROPEI LA ATLETISM

Pentru -calitatea tenisului pi-estăt 
r.um'a: de învingător, ci .șt- de 

Pentru momentele de lup
tă irittîfSi care- au îmbogățit' spec
tacolul, mai cti seamă în primele 
seturi. Pentru lungile secvențe în 
care Toma Ovici a jucat de la 
egal cu acest mare campion. Alek 
Mj.roveî:. Mai puțin, însă — s-o 
spunem fără reproș aspru dar pri
vind îatura educativă a fiecărei

Fetele noastre sînt decise să lupte pentru o comportare cit mai frumoasă
Miine, pe stadionul Republicii, 

iubitorii atletismului (pe care-i do
rim prezenți într-un număr cît mai 
mare !) vor putea urmări dispu
tele din cadrul uneia dintre cele 
mai atractive competiții desfășu
rate în Capitală. Semifinala Cupei 
Europei — Bruno Zaulj reunește la 
startul celor 13 probe numeroase

cît mai bun la 100 m, 2vO m >: 
4 X 100 m, a declarat unui colabo
rator al nostru : „în mod normal 
echipa R. D. Germane, grație ma
rilor individualități care • alcătu
iesc, nu poate pierde primul loc. 
La ora actuală cred că ea ar în
vinge chiar și • selecționată mon
dială ! Vom lupta deci cu toate 
forțele pentru ca echipa noastră sâ 
se claseze a doua și să se califice 
pentru finala Cupei Europei. Nu 
ne va fi deloc ușor, reprezentativa 
Ungariei avind o bună valoare, dar 
cred că fetele noastre vor face to
tul pentru a împlini un vis mai 
vechi. Eu voi concura alături de 
cea mai rapidă sprinteră a lumii. 
Renate Steeher. In compania ei do
resc să realizez rezultate rit mai 
bune. Nu-i prima oară cind eoocu-

Azi, la arena Progresul, înce- 
pind de la ora 15.15, are loc 
festivitatea de prezentare a echi
pelor. urmată de partiția, jj; de 
dublu- «IriHU"

U3
3

ju-
cu-
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irezistibil de la un capăt la celălalt al partidei.Ilie Năstase,
un rezultat așezat cuminte în,' li
mitele normalului. început promi
țător al românului, care joacă a- 
tent, riscă moderat, își construiește 
cu clarviziune acțiuni de atac ce-i 
reușesc în procentaj aproape total. 
Se impune, însă, mai lent decit Me- 
treveli la serviciu și acest handicap 
al său, prea binecunoscut, avea să 
atirne din ce în ce mai greu pe 
parcursul partidei. Se merge „la 
pas" pe tabela, de scor, pînă la mij
locul setului: 3—2 pentru Ovici, 
după faze de joc excelent în ghe
mul cinci. Servește Metreveli și 
pentru prima oară este condus 
(0—15, 0—30) printr-un retur și
apoi- o minge stopată, ambele ad-

ZORII ZILEI A... TREIA!
upa Davis își continuă aspra selecție.

1 două săptâmîni, Toma ovici și Timureaz Kagulia erau 
~ glorioșii învingători ai lui Brian Fairlie și Potrick Proisy. Aceste două 

victorii, care asiguraseră, în fond, succesul echipelor lor, îi făceau să 
viseze in continuare. Dar, ieri, sorții le-au adus în față doi mari cam
pioni : Ilie Năstase și Alek Metreveli. Și astfel au venit înfrîngerile, per
fect logice, de-altfel.

Totuși, această licitare a speranțelor lui Ovici și Kakulia, încheiată 
înfrîngerea, stabilește o ierarhie în cadrul rezultatului de egalitate 

primei zile. Cei doi secunzi, copleșiți de faima adversarului din față, 
pot fi puși sub semnul egalității, in tabăra noastră, timp de mai bine 
o oră, Toma Ovici și-a păstrat șansa. El a ratat-o la 4—1 și 30—15 
setul doi, pentru că, moderat prin excelență, a refuzat să accepte

C"N upa D
. Acum
dormt I

Radu VOIA
l:--: Vl-AvA

(Continuare în pag. a 4-a)I
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IN FAȚA EXAMENELOR „UNIVERSIADEI"

ÎN PRIMA ZI A BALCANIADEI JUNIORILOR

lE'OTATORII ROMÂNI
AII DEBUTAT SPECTACULOS

Splendid debut pentru tineri* 
Lnc-tători român* ta cea de a IlI-a 
ediția a BaLcar.adei de notație. 
j-.XTipeC.Sa a cărei primă reuniune 
LrXl »-* deeflririV. ieri după-

TITLURI
Radu Vrînceanu, cel 
mai rapid sprinter ju

nior din Balcani

H
HOOtAMUl M AZI

SCO-? fSaaie» : Batir •£ rrrarae 
ta M ee» li : te a jrixr (f—s); te 
■ ăris Ctâ-M: te m brai CfăM: 
Ml a: Bea» cf-w; 4X7» =
rt-h':____ ____ ____________ , . _
SăJt'tuaj : ssrezdul Tineretului, 

ta U era H r ora 1T : Trambollai 
(bl s* pi*sfortni f);

POLO : Bazinul tfease, ±e la ora 
-.»3S : iBgvs’sri* — Tui<la jl Româ
ni* — Greci*.

(Continuare in pag, a t-a)
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VASUL SELEJAN (DIN1M0) - ÎNVINGĂTOR

55 min.

cîsugat 
numele

HOFr'!EISTER 
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valoare ale sport; 
care anunță :

GUNHILD
(R.D.

as ntrenusu de lapte p-eco- 
Foto : I MIHAICA

PROGRAMUL 
CONCURSURILOR

La ora 16.40 va avea toc. d— -- 
nică, festivitatea de deschidere * 
competiției, primul start al Între
cerilor fiind programat la ora 17 
— cursa de 800 m. Urmează : ora 
17.05 — 10O m, lungime șl suliță, 
ora 17.20 — 400 m, ora 17.35 — 
4x100 m, greutate, or* 18.00 —
lungime, ora 18,20 — 200 m, or* 
18.25 — disc, ora 18,35 — 100 m 
garduri, ora 18.45 — 1SOO m, oca 
19,00 — 4X400 m. Festivitatea de 
închidere, la ora 19.10, va marca 
Sflrșltul acestei Importante oom- 
petlțli oficiale,

1N (EA DE-A X a EDIȚIE A „TIDELLI (LI JELII
ace^ți tiznp «

1= irjntea jccslui de 
af.i a=_rahri* noștri

atlete de mare 
lui internațional 
numai întreceri de un ridicat pla
fon tehnic, ci și performanțe de 
primă mărime.

Reamintindu-vâ echipele partici
pante : Elveția, R. D. Germaot, 
Italia, Norvegia, Ungaria și Româ
nia. vă prezentăm astăzi, ătev* 
aspecte... precompetițicnale.

MARIANA CONDOVICI Șl 
RENATE STECHER

Campioana țârii noastre Mariana 
Condovici de a cărei evoluție se 
leagă multe speranțe pentru un loc

CLUJ, 3 (prin telefon). Cea de-a 
X-a ediție a tradiționalei competiții 
cicliste „Turul Clujului" s-a înche
iat vineri seara cu victoria rutie
rului Vasile Selejan (Dinamo), cel 
care s-a impus încă din prima etapă

Excelent organizat, beneficiind de 
o bună popularitate, de un public 
numeros și entuziast £î de un timp 
splendid „Turul Clujului" a repre
zentat o reușită a sportului cu peda- 
Se Și i-a făcut, implicit, acestuia o 
excelentă propagandă.

dispute sportive — atunci cind' 
căiorul remân a abordat fără 
ra-, ultima manșă a meciului, 
mai putea juca, se mai putea 
cer-a. Dar O viei era prea măcinat
de trac, deprimat de neșansă, după 
ratarea consecutivă a două seturi 
:n care făcuse breakul, irosindu-1 
apei. O tentativă în plus i se pă
r-a muncă de Sisif, iar rezervele 
sale de energie se apropiaseră în
grijorător de zero.

Iată scurta istorie a acestui meci 
care se soldează, fără îndoială, cu

15-25 AUGUST*
MOSCOVA

• M co Ol-»<50=‘ = ânoretkJu stud os • Reprezentanții noștri participă la 6 din cele 10 discipline cuprinse în program • 
|ul Me - k—Men s ^-oeste un nou record mondial la disc © Gheorghe Berceanu — liderul lotului de lupte greco-romane 
bun pnlej de naști și de reabilitare pentru scrimeri.

z Ir.-:-:, sărituri în apă și tenis, 
gtversimii nu dispun — deocam- 
atî o 1 p-uțin — de individualități 
pte să facă față rigorilor unei a- 

a competiții, iar La polo — 
n S avut un cuvint greu de 
- echipa noastră națională 

mulți studenți în formație) se 
’n pragul participării Ia cam- 

mondial din Iugoslavia.

toare de disc. Argentina Menis, me
daliată cu argint la J.O. de la 
Miinchen. Duelul ’sau cu Faina 
Melnik s& anunță vedeta programu
lui de pe stadionul Central , de la 
Lujniki, promițînd nu numai o 
luptă sportivă de toată frumusețea, 
dar și — poate — un nou record 
al lumii. Valeria Bufanți, locul II 
la J.O- în cursa de 100 m garduri,

cea Gheorghiu și ceilalți au 
unei noi opțiuni în scara ierarhii
lor internaționale. în timp ce echi
pelor de scrimă (prezente cu for
mații complete la toate armele) li 
se oferă excelentul prilej de a se 
reabilita după insuccesul (parțial) 
înregistrat la Campionatele mon
diale de La Gdteborg.

Pentru toți aceștia, vacanța 
vară a reprezentat o perioadă 
de pregătire, dar scopul pe
și I-au propus tinerii noștri — a- 
cela de a reprezenta cu cinste spor
tul românesc in cea mai mare în
trecere studențească mondială — 
merită din plin strădaniile depuse-

cu 
al 
nu 
de 
în . . .
ideea că poate face în numai dojjă luni saltul de la Nick Fleury ia 
vicecampionul Wimbledonului. Bineînțeles că numeroșii lui suporteri se 
gindesc și acum la faptul că Toma ar fi putut „întoarce" meciul dacă 
ar fi cucerit dreptul la pauza din vestiar, dar cronicarul nu poate uita 
frefcvența cu care acest „Kodes în miniatură" — cum le place unora să 
spună — și-a pierdut suflul ori de cîte ori a avut un avans de două 
games-uri sau unul de două puncte in cadrul unui game.

Timureaz Kakulia a părut hipnotizat in fața Iui Ilie Năstase. El a fost 
copleșit, într-o măsură mult mai mare, de prestanța campionului nostru, 
care deține arma secretă a surclasării unui partener mai timid. Specta
colul Năstase a deschis din nou. în evantai, toate culorile tenisului, 
reușind să ne ofere pînă și acea eschivă sub fileu — mostră de intuiție 
și reflex. Oricum, Ilie Năstase, prin acest 18—3 în dauna învingătorului 
incontestabil al lui Proisy, demonstrează o stare de spirit adecvată ma
rilor victorii — pentru că, în cazul lui Ilie Năstase, nu se poate vorbi 
de cine știe ce eclipsă tehnică sau tactică, ci numai de această stare 
de spirit, din care se nasc apoi toate miracolele puse, cu atîta dărnicie, 
la indemîna spectatorilor.

Așadar, derbyul european al „Cupei Davis" se va sfîrși în ziua a 
treia. Astăzi se va juca partida de dublu, această frumoasă probă de 
cumpănă, care anunță zorii sau apusul zilei a treia. Astăzi vor sta față-n 
față cuplul nostru, Năstase-Santei, care va lua startul în al patrulea set 
al carierei sale, și cuplul sovietic, probabil Metreveli-Lihaciov, care a 
depășit întrucîtva zenitul îndelungatei sale simbioze pe toate conti
nentele.

Va fi partida de dublu un meci Năstase — Metreveli ? Greu de 
presupus. Ea poate depinde, într-o măsură mai mare, de aportul ser- 
vanților, al căror profil diametral opus va conferi probabil, meciului un 
dinamism demn de marile derbyuri ale dublului. In timp ce Lihaciov face 
parte din categoria celor înclinați să lupte în ariergardă, Sântei intră în 
rindul celor mereu dispuși să stirnească focul comandantului său.

Vom vedea astăzi o frumoasă partidă de dublu. Și sperăm că. adată 
cu înserarea, victoria echipei României în dublu va anunța zorii zilei a 
treia... i

Ultima etapă, a treia, disputată te 
cîteva din străzile Clujului a cuprins 
22 de ture (32,600 km) si riteva 
sprinturi. Principalul animator a fost 
Vasile Selejan, care de altfel a con- 
irolat-o permanent și a luptat pentru 
sprintul final, pe care l-a 
letașat, înscriindu-și astfel 
pe lista câștigătorilor acestei compe
tiții. Timpul realizat 'de el: 
și 20 sec. L-au u mat. în clasamentul 
etapei: Mihai Hrișovenj (C.S. Bră
ila), Constantin .Ciocan (Voința

Clăsamentul gen«al i VASfLF 
SALAJtX (Dinamo) 7M9S1. 2 Mi
hai H-isoveni IC-S. Brăila) ThlOMlJ. 
Gavrilâ Marton (CSM. Cluj) <h 
10:4a. 4. Alexandru Sofronie (Dina
mo) 7h 1057, 5 Constantin Ciocan 
(Voința Buc.) 7h 11:11. 6. Vasile Teo
dor (Dinamo) 7h 11:16. 7. Ion Coszna 
(Dinamo) 7h 11:21. 8 Eugen Imbu- 
zan (C.S.M. Cluj) 7 h 11:25.

Nușo DEMIAN

altă ..piesă ce rerjcecțâ* a 
in timp ce Corneli* Popes- 

re șt Virginia Boari px em.*< și 
eâe pretecții la medaliile Umver- 
siadei. Proaspătui oz.~p.oc napoca! 
la săritura în tlăvțmta. Mihai Fo
rte». și colegul ■*- ăe probă. Caaba 
Dora, alcănziese tz- rupi-: reduta- 
bC. capabil de rarultate mari.

Lsptăsor.t fl au drept lude? po 

anan cu mate ciuriX afară d« 
acela de cac-.ptJr moodlal unlver- 
a.tar. Moscova oferi esemen’.ului 
□ortru spocriT —Heful de a-și 
oompleta cartea de vizi’-â. Alături 
de «i, Viemr Dcbpaehl ri Nieolae 
Nețaț grert-rocar.e'-. Vasile larga, 
loa Arapa. Emil Butu (libere) se 
pot număra printre fruntași: cate
goriilor l-or de greutate.

Echipa feminină de baschet este
— în linii mari — aceeași care a 
ciștigat, recent. ..Cupa Mării Ne
gre". iar voleibalistele vor evolua
— cu foarte mici schimbări — în 
formația care a învins Japonia la 
„Trofeul Tomis". Gimnaștii Gheor- 
ghe Păunescu, Petre Mihaiuc, Mir-

ClSTIGIND 6
J

amiază în piscina din Ștefan cel 
Mare.

Minola Vasiliade și Tudor Furtu- 
nescu, doi talentați „delfini** ai noii 
generații au dat tonul și au sporit 
încrederea tricolorilor țntr-un suc

ea final. Ei au dștlgat da o ma
nieră spectaculoasă cunele de 100 
m, încheindu-le cu noi recorduri 
personala.

Furtună de aplauze In tribună și 
după cel de al treilea succes con
secutiv al reprezentanților noștri. 
Aflat în continuu progres. Radu 
Vrînceanu a învins în disputa cu 
cei mai rapizi sprinteri juniori din 
Ealcani (100 m liber), fiind crono
metrat la capătul celor două lun
gimi în 58,8. Cel mai bun rezultat 
al sportivilor români în această 
primă zi de concurs l-a înregistrat 
însă Adrian Horvat. Inotînd rela
xat și într-un ritm susținut, el și-a

însoțit titlul de campion balcanic 
la 200 m spate și cu un nou re
cord de juniori (2:17,7), a doua 
performanță românească din toate 
timpurile. Al 5-lea titlu individual 
îl datorăm timișorencei Karin Pa- 
rutsch. în sfîrșit, să notăm și vic
toria ștafetei masculine de 4X100 
m mixt, care ne-a permis detașa
rea în clasamentul general în fața 
Greciei (3 titluri).

REZULTATE TEHNICE ; 100 m 
delfin (f) : 1. MINOLA VASILIA-

Adrian VAS1LIU

XTipeC.Sa
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(Urmare din pag l)

o replică viguroasă excelentei seml- 
fondiste germane Gunhild Hoff- 
meister. Faptul că programul Cupei 
Europei se întinde doar de-a lun
gul a două ore nu-i poate însă în
gădui să ia startul în ambele curse 
de semifond. Din acest motiv, Ileana 
Silai va participa probabil în cursa 
de 800 m, care a consacrat-o, și tn 
care poate, eventual, obține chiar 
și o victorie, fapt mai puțin pro
babil pentru cursa de 1 500. In orice

CLASAMENTE
la Cupa Europei se întocmesc cla

samente pentru fiecare dintre cele 
13 probe înscrise în program, acor- 
dîndu-se — la probele individuale 
și la cele două ștafete — cîte 6 
puncte pentru primul loc, 5 p pen
tru al doilea. 4 p pentru al treilea. . . 
1 p pentru locul șase. In cazul în 
care o atletă este descalificată sau 
abandonează ea nu primește nici un 
punct. Totalizar-ea punctajului stabi
lește clasamentul general al competi
ției în baza căruia primele două 
echipe promovează in finala Cupei 
Europei, programată la începutul lu
nii septembrie la ~J -'------ •Edinburgh.

va fi 
și pe
4 X 400 m. Ca partenere

prezentă, în afară 
ultimul schimb al

caz, „Ițu“ 
de 800 m, 
ștafetei de 
pentru această probă, care încheie 
programul, și care s-ar putea să 
aibă un caracter hotărîtor pentru 
clasamentul general, îi vor fi Ma
riana Suntan, Doina Bădescu și re
centa campioană balcanică de ju
nioare, foarte tînăra 
Lungu. Rezervă a echipei 
fetă este Liliana Leau.

VALERIA BUFANU Șl 
RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ

ILEANA SILAI (România)

Niculina
de șta-

CÎTEVA OBSERVAȚII
ÎNAINTEA etapei finale

moto- cunoștința juriului, că elevul său

Bufanu 
chiar de

ae- 
an-

După meciul cu Italia, de la 
Reggio Emilia, la începutul lunii 
trecute, un accident la un tendon 
a ținut-o pe Valeria 
parte de concursuri și

ILONA BRUZSENYAK. (Ungaria)

să particip ! Poate va fi ultimul din 
acest sezon, dar acum mai mult ca 
oricind fetele au nevoie de ajuto
rul meu !“

Un gest care vorbește de la sine !

se pare, marile concursuri ! Or, cum 
bine se știe, semifinala Cupei Eu
ropei, de duminică, este un con
curs mare !...

Succes Argentina !

Campionatul republican de 
cros se apropie de sfirșit. Duminica 
trecută s-a consumat, pe traseul de 
lingă Vălenii de Munte, penultima 
etapă a competiției, la două din
tre cele patru probe care au figu
rat în program elarifieîndu-se si
tuația din fruntea clasamentelor : 
maestrul sportului, Stefan Chîțu 
(Poiana Cîmpina) la clasa 250 cmc 
și cel mai tînăr concurent, Ernest 
Miilner (Torpedo Zărnești) la clasa 
70 cmc (motorete Mobra) sînt vir
tuali campioni, ei nemaiputînd fi 
ajunși de principalii lor adversari. 
Avînd o comportare constantă și 
valoroasă de-a lungul celor 7 
„runde” desfășurate pînă in pre
zent, atît căpitanul echipei națio
nale, cît și Ernest Miilner, au știut 
să-și pregătească temeinic mașinile 
pentru concurs, ceea ce i-a scutit 
de surprize.

în schimb, lupta pentru locurile 
fruntașe la. clasele menționate și 
mai ales disputele pentru cucerirea 
tricourilor de campioni Ia celelalte 
probe se anunță extrem de dîrză 
în etapa finală, programată pen
tru ziua de 12 august, pe traseul 
de pe Valea Răcădăului, de lingă 
Brașov, candidații la Dozițiile frun
tașe fiind despărțiți de minime di
ferențe. în rîndurile următoare 
vrem să ne oprim puțin asupra u- 
nor acte de nesDortivitate, comise 
de unii seniori și juniori în etapa 
de duminică.

Alergătorii angajați in „dueluri" 
pentru supremație la clasa 500 cmc 
și proba de juniori s-au acuzat re
ciproc de incorectitudine. în pri
ma manșă, 
Moașa s-a 
coechipierii 
Filipescu din 
traseu, jenîndu-1 
narai lui Paul Filipescu a adus la

brașoveanul Traian 
plins că unii dintre 
motocrosistului Paul 
Tg. Jiu îl așteaptă pe 

la depășiri. Antre-

a 
fost trîntit în manșa a Il-a de 
motocrosiștii brașoveni, 
nea, juniorul Gheorghe Barbu (Lo
comotiva Ploiești), unul 
denții la un loc pe podium, ne-a 
spus că adversarii lui din Zărnești 
s-au coalizat cu concurenții de la 
Automobilul Buzău și, împreună, 
i-au făcut fel de fel de „șicane", 
angrenîndu-1 chiar și într-o bus
culadă.

E greu de stabilit cine a obstruc- 
tionat mai mult sau mai puțin. Uri 
lucru este însă cert : și unii și alții 
se fac vinovați de lipsă de fair- 
play, căutând să obțină succese prin 
alte mijloace decît cele sportive. A" 
trebui ca oficialii de parcurs să lie 
mai severi cu cei care stau la... 
pîndă prin diferitele puncte ascunse 
ale traseului, să-și plătească poli
țele, sancționindu-i exemplar și pe 
acei alergători care nu dau cale li
beră, atunci cînd sînt ajunși din 
urmă. Și încă ceva de natură să 
constituie o învățătură pentru , toți : 
juniorul Gheorghe Oproiu (Poiana 
Cîmpina) a încercat să scurteze 
traseul, sărind peste o... poartă, fapt 
ce i-a adus descalificarea, Dierzîna 
puncte prețioase, poate hotărîtoare. 
în cîștigarea unei medalii la actua
lul campionat.

Nu putem încheia, fără a atrage 
atenția publicului iubitor al reuniu
nilor de motocros că. .nerș.spectarca 
regulilor atrage după sine pertur
barea programului,' cît" și ’busculade 
în care sint angajați deopotrivă, 
spectatori și motocicliști. în ultima 
vreme, spectatorii nedisciplinați, 
care au traversat traseul fără a se 
asigura au fost la un pas de a pro
duce grave accidente.

De aseme-

din preten-

Traian IOANITESCU

DARUL ARGENTINEI MENiS

După aproape trei decenii de ac
tivitate competiționalâ, marea noas
tră atletă Lia Manoliu va fi săr
bătorită duminică pentru retrage
rea sa din viața sportivă activă. 
Succesoarea ei, Argentina Menis nu 
vrea să 
oferi un 
cesoare. 
volubilei 
fi...

scape prilejul 
„dar' ilustrei 

Și acest dar,
Argentina, se

trenamente. Deși, cum am mai 
spus, nu deține cea mai bună for
mă sportivă, Valeria Bufanu a ți
nut morțiș să fie alături de co-

pentru a-i 
sale prede- 
în intenția 
cheamă a 

recordul lumii. Duminică, pe
stadionul Republicii, Argentina Me
nis se va strădui să reintre în po
sesia recordului mondial pe care 
l-a mai deținut în două rînduri.

Antrenorul federal Gheorghe 
Zîmbreșteanu ne-a spus joi: „Am 
văzut-o recent pe Argentina la an
trenamente. Deține o formă spor
tivă excelentă. S-a jucat, pur și 
simplu, aruncind discul. în serie, la 
peste 65 de metri'*...

Și mai este ceva: pînă acum 
Argentina Menis a doborît recor
dul mondial în competiții de an-

JURIUL DE APEL
In conformitate cu regulamentul întrecerilor. stabilit de Asociația euro

pean» de atletism, va funcționa la București un juriu de apel lorma-, dm tre- 
persoang: Leonid Homenkov (Uniunea Sovietică), Vasilieva ;5_.șaraa. ș- 
Kraag (Danemarca). Sintem convinși că întrecerile se vor desfășura ir. sț.-: ... 
regulamentului internațional, într-o deplină notă de sportivitate, astfel _ că 
misiunea celor trei delegați al A.E.A. va fi, în cele din urmă, pur formală I

Ca arbitru principal al competiției a fost desemnat ing. Dumitru Eremu. 
Arbitrul român Gheorghe Georgescu a fost delegat de A.E.A, în juriul 

de apel al semifinalei de la Varșovia.

legele sale 
tivă și să 
calificarea 
doare, dar

din echipa reprezenta- 
lupte împreună pentru 

în finală. „Piciorul mă 
la acest concurs trebuie

vergură, prima oară la Izmir, la 
Jocurile Balcanice, a doua oară, la 
Constanta, la triunghiularul Româ
nia — Finlanda — Suedia. Ii plac,

Premisă importantă a progresului

LA VOLEI
Doar o săptămînă s-a scurs de la 

confruntările celor șase reprezentati
ve feminine în cadrul „Trofeului 
Tomis“ și iată că voleiul revine în 
actualitate, de data-aceasta fiind rîn- 
dul băieților să se întreacă în tradi
ționalul turneu internațional al ~ 
mâniei, programat de luni, tot în 
sporturilor din Constanța.

La actuala ediție și-au anunțat 
ticiparea o serie de echipe fruntașe 
ale voleiului mondial, avînd în com
ponența lor mulți sportivi valoroși, 
consacrați în arena internațională.

Desigur. în frunte se situează for
mația JAPONIEI, care a cucerit, la 
Munchen, laurii olimpici. Sextetul ni
pon mai deține și medaliile de bronz 
la campionatul mondial desfășurat în 
1970, în Bulgaria. Performanțele rea
lizate sînt urmarea jocului prestat de 
componenții acestei formații, ale că
ror principale atuuri sînt combina
țiile în viteză și surprinzătoare la 
fileu, rapiditatea în construirea fa
zelor de atac și deosebita mobilitate 
și siguranță în apărare.

Printre formațiile constant prezen
te la această competiție se află și 
cea a L.R.S.S. La campionatul euro
pean (1971 — Italia) voleibaliștii so
vietici s-au clasat pe primul loc, pen
tru ca după un an, la Olimpiadă, 
să-și confirme clasa, cucerind meda
liile de bronz. Dintotdeauna, echipa 
sovietică s-a făcut remarcată prin 
vigoarea atacului, a cărui forță de 
șoc poate fi cu greu stăvilită.

După ce a devenit vipecampioanâ 
mondială echipa BULGARIEI a tra
versat p perioadă de eclipsă; pentru 
ca, la Munchen, să revină în pluto
nul fruntaș, clasîndu-se pe locul pa
tru. Să nu uităm că, în urmă cu două 
luni, la Timișoara, la Jocurile balca
nice, voleibaliștii bulgari au intrat în 
posesia medaliilor de argint. fiind 
învinși doar de sportivii noștri.

Cea de a patra participantă este 
formația CEHOSLOVACIEI. Numă'- 
rîndu-se în permanență printre echi
pele de frunte, garnitura cehoslovacă 
a cucerit în 1971 la ,.europene", în 
urma unei surprinzătoare victorii în 
fața U.R.S.S., medaliile de argint, ca- 
lificîndu-se pentru turneul olimpic,

par-

unde nu a mai reușit frumoasa evo
luție din anul precedent.

In sfirșit, tînăra reprezentativă a 
MEXICULUI completează cvintetul e- 
chipelor oaspete. Ceea ce cunoaștem 
în prezent despre voleibaliștii mexi
cani este faptul că ei sînt dornici să 
acumuleze experiență competitională, 
să pătrundă cît mai mult în tainele 
acestui sport și că sînt deciși să dea 
o replică dlrză valoroșilor lor adver
sari.

Calitatea de gazde ne-a obligat să 
lăsăm la urmă reprezentativa ROMÂ
NIEI, rezultatele realizate situînd-o 
indiscutabil. în rîndul formațiilor ce 
și-au căpătat o bună reputație. După 
o comportare modestă la „mondiale" 
(locul 7) și o evoluție plină de pro
misiuni (locul 3, cu un set mai pu
țin decît a doua clasată) la „europe- 
ne", în confruntarea olimpică volei
baliștii noștri s-au aflat pe iroziția .a 
V-a. Noua conducere tehnică (H. Ni- 

A. Drăgan, G. Cherebețiu) a 
’ j ' ’ la re- 

„urcușului" spre vîrful pira-

calau, 
trecut la remanierea Iotului, 
luarea „___ ,_1_1 __ . iri_. r._ ..
midei. Succesele din acest an demon
strează că echipa masculină — aflată, 
de altfel, într-o perioadă a acumulă
rilor în vederea disputelor din anii 
următori — urmează o linie ascen
dentă. In sprijinul acestei afirma
ții stă cucerirea titlului de campioa
nă balcanică, precum și evoluțiile 
meritorii de la ultimele turnee, cel 
de la Olsztyn și cel din R. D. Ger
mană.

Menționînd, că partidele vor fi 
conduse de arbitri cu experiență (Ro
bert Demarsin — Belgia, Andre Hen
ry — Franța, Rujda Truhly, Zvonimir 
Kirac — Iugoslavia, Haluk Tunchay 
— Turcia, Mircea Albuț, Costin Mu- 
șat, Victor Ranghel, Mircea Marian — 
România), că ele se vor desfășura, 
începînd de luni pînă vineri, de la 
ora 16, în Sala sporturilor din Con
stanța, încheiem materialul de pre
zentare cu speranța că vom avea pri
lejul să urmărim întîiniri spectacu- 
loaș", interesante, pe măsura renume- 
lui de care se bucură echipele partici
pante în lumea voleiului, competiția 
la care vom asista timp de 5 zile.

Emanuel FANTANEAt^țJ

„LA NOI EXISTĂ
6 LICEE DE ATLETISM"
Interviu cu BLAGOI KOSTOV, antrenor federal

pentru juniori in Bulgaria

Blagoi 
condu- 
bulgari
Balca-

în campionate individuale, pe 
unei prespecializări. Dar, des- 

i adevărată specializare șl per-
în timp ce discuta cu noi, 

Kostov — antrenor federal și 
că torul delegației juniorilor 
care au concurat la recenta 
niadă atletică de la București — nu
se putea detașa de fel de ceea ce se 
întîmpla pe pistă, trăgînd cu ochiul 
la desfășurarea probei de 2000 m 
obstacole (cîștigată, de altfel, de ele
vul său Vladimir Kanevk dîud suc 
cinte indicații pentru cițiva concu- 
renți bulgari ce intrau în întreceri. 
Un temperamental, dar și o minte 
metodică — așa ne-a apărut interlo
cutorul nostru, de-a lungul interviu
lui pe care ni l-a acordat la masa 
presei de la stadionul Republicii.

— Cum explicați spectaculosul salt 
pe care l-au înregistrat tinerii atleți 
bulgari între palida lor evoluție de 
la __ "
de la Kmir. si succesele de acum, de 
la București ?

— Nu este vorba de un salt, ci de 
un moment al evoluției lor pe care 
noi. organele de specialitate, o ur
mărim... planificat. De altfel, pentru 
că ați amintit de Izmir, vreau să , vă 
spun că acolo mulți dintre, juniorii 
noștri de azi se aflau la primii pași 
în activitatea internațională — un 
exemplu: sprinterul Petrov care a 
cișVgaț 100 m la ediția precedentă 
eu 10,9 s iar acum cu 10,2 — și că 
— aspect de loc de neglijat pentru ex
plicația comportării slabe de atunci 
a juniorilor noștri — am sosit la Iz
mir doar cu cîteva ore înaintea pri
melor starturi.

Si evoluția ascendentă de care vă 
vorbeam se bazează pe un front larg 
de selecție, pe o permanentă prime
nire a candidaților la performanță, 
pe rețeaua școlilor sportive speciali
zate, pe o bună dotare materială. 
Astfel, selecția se face pe baza pro
movării unui sistem unic de in
struire și pregătire fizică generală a 
școlarilor în care, evident, atletis
mul se află pe primul plan. Chiar 
de la vîrsta pionieriei noi avem un 
sistem de pregătire, cu norme obli
gatorii la cinei probe i 60 m, lun
gime. înălțime, garduri și greutate, 
aurnearea greutății fiind înlocuită 
în unele cazuri cu o alergare de 600 
m (pentru fete) sau 800 m 
băieți). Acest test, care se 
copiilor între 10—14 ani, 
o premisă pentru ca odată 
15—16 ani juniorii să poată

precedenta ediție a Balcaniadei,

(pentru 
adresează 
constituie 
ajunși la 
fi angre-

nați i 
baza
pre o ... ...
fecționare nu vorbim decît la junio
rii de peste 17 ani, cu care putem 
intra în concursuri. în Bulgaria exis
tă, pentru această categorie de vîr- 
stă, un sistem divizionar care angre
nează 8 echipe de orașe, împărțite 
în două grupe după criteriul apro
pierii geografice, la dispoziție aflîr- 
du-se în această toamnă patru piste 
de tartan. Permanenta primenire a 
candidațllor la performanță, despre 
care vă vorbeam, se face pe par
cursul primilor ani de atletism, cel 
mai buni dintre ei fiind admiși în 
rețeaua școlilor sportive unde, oda
tă cu pregătirea școlară generată, 
tinerii își desăvîrșesț: pregătirea atle
tică. Asemenea licee sportive există 
la Sofia, Varna, Ruse. Plovdiv, Ple
ven și Stara Zagora.

— Ați accentuat asupra rolului 
important al selecției. Cum se efec
tuează aceasta în eșalonul speranțe
lor atletismului bulgar 7

— Profesorul de educație fizică, 
împreună cu antrenorul de atletism 
care asistă, de regulă, la orele de 
atletism în școala generală, hotărâse 
cine se va dedica acestei discipline 
sportive. Treapta următoare o con
stituie admiterea în școala sportivă 
și secțiile de juniori ale marilor clu
buri, unde un mare volum de mun
că, o intensitate conformă marii 
performanțe, — precizez că tinerii 
atleți parcurg două antrenamente 
zilnic, în tot cursul anului — efec
tuează ultima și decisiva triere.

— întrecerile celei de a IV-a edi
ții a Balcaniadei de juniori s-au sol
dat cu multe rezultate de rezonanță 
internațională. Prin prisma apropia
telor campionate europene de juniori, 
pe care dintre performerii de Ia 
București îi vedeți pe podium la 
Duisburg ?

— Pe sprinterii Panaiotova. Cris- 
tudor și Petrov, hurdlerul Gluhak, 
semifondiștii Pehlivanova și Ghipu, 
săritorul cu prăjina Kitteas,

Pînă atunci mai e însă timp pen
tru Îmbunătățirea performanțelor și 
cine va prinde forma optimă la sfîr- 
șitul lui august va fi desigur încunu
nat cu laurii victoriei.

Paul SLĂVESCU

Echipa României-handicapată
Deși a cucerit „Cupa *iarii Negre" la baschet,

si talie

1. Dery

BUCUREȘTI1
MAREA PERFORMANTA 0 NOUA GENERAȚIE SCHIF1ȘTIDEA 11-3 A

cooptați in loturile țării.

în sfirșit, o altă

I. Munteanu 1583
9. M. Bindea 1544 
P.

factorii
ac-

• Se vizează sporirea numărului de sportivi
• Profesorii de educație fizică din școli nu sprijină îndeajuns procesuJ de selecție
• De ce se pierd „pe drum* debutant» in canotaj?

s-a 
con- 
clu- 

i re- 
' : t.

solut toți 
ți seriozitate

facimînd 
te. așa 

rmația Cehoslovaciei 
carenței hasche-ba- 

fața zonei, a 
i ultimele două 
kst că selecțio
nai Înscris nici 

oase si a 
re, și

Repre 
diet a Romă 
maresul Internațional 
formanță. obținută c 
ției a XII-a a _ Cuoe 
Evoluln 
lor Cel 
valoare 
internațional) și Canadei 
plină ascensiune, dup 
monstrat în toate cel 
susținute la Constanța 
listele românce au 
loc. rotunjind la opt 
riilor realizați 
gre“. finin 
care a în 
frumoasa e 
pei Romăr 
gismund Fere

HANDBAL Campioana țării,
Steaua, își reia activitatea competi- 
țională printr-o partidă internațio
nală .amicală. £3evii antrenorului 
Cornel Oțele a vor susține mîine di
mineață, pe stadionul clubului Stea
ua din bd. Ghencea, întîlnirea cu 
echipa T.V. Mulheim dip R.F. Ger
mania. • ÎN CADRUL ETAPEI I a 
turneului internațional feminin „Cu
pa Constructorul0» desfășurat la Ti
mișoara, au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Constructorul Timi
șoara — Chimia Făgăraș 9—10 (5—5), 

| A.K.F Chorzow (Polonia) — Dinamo 
i Pancovo (Iugoslavia) 15—12 (8—9).

39M p. Re echipe . 1. Csepe! Budapesta 
12.097 p. 2. Universitatea 11.543 p, 3. O- 
limpia II Buc. 9.271 p.

IAU
rea g
Constanța 
bune) a 
testare a 
vederea < 
petiții ale se 
verșiada de la M 
de la Tîrgoviște 
pectul testului 
rii Negre”, vo 
am făcut si cu 
ția română s-a 
tatea ..zone: 
specialiști li» 
trecut, cu pr 
ropean de la 
cînd zona a 
sivă, au putu 
mingi și lan 
gerătoare, ef 
mobilitatea, di 
cat basebetb 
sistem defens: 
crearea ritmului 
de joc, acel 
care nu con 

-perioare ca 
cum sint comoonente 
loniei și Ceboslosac 
pozițional, am remarcac 
teza de circulație a nal< 
losirea cu predilecție ( 
citate) a clasicului udă s 
dividual, cele mai bune 
reprezentativei 
za na Szabados 
o mare satisfa< 
luția remarcau 
despre care p 
propie cu pas; repeza

râlor a fost 1 
d ea Goian. a 
mare, c-j coo 
cu aceeași siri 
Jucind

BRAILEANUL M HRISOVENI 
ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA

„TURULUI
CLUJULUI'

CLL’J (prin telefon), 
etaoâ a ediției a 
CLUJULUI-, disputat 
dășeJ (Cluj) — ZaUo 
s-a bucurat de acel< 
bile : vreme exceie 
multe „puncte forte* 
tă și un public en 
Zalău). încă de la Începi 
inițiază acțiuni energice. Pe de 
atacă Aurel Ghergu (Petrol 
Cirstea (Metalul P.openi) și reușesc să 
se afle in fața p uterului pir.â ia cobo- 
rîrea de la Poarta Sălajului. Pe Mezeș. 
Imbuzan (C. S. M. Cluj) se alătură lui 
Cirstea, dar șf această actrone eșuează 
la intrarea în Zalău. La întoarcere, tot 
Mezeșul, cu urcușurile sale dificile, este 
ales pentru declanșarea ofensivei. Ion 
Cosma (Dinamo) — specialist recunos
cut al probelor de contratimp — pleacă 
de unul singur din pluton. El rulează 
solitar 35 km, pină cînd colegul său de 
club C. Cirje și G. Marton (C. S. M. 
Cluj) îl ajung din urau. Trio-ul conti
nuă rulajul, dar la cooorirea de la Topa 
plutonul vine val-vîrtej. Joncțiunea nu 
micșorează ritmul de rulaj ci. dimpo
trivă, îl accelerează. “ 
furibund, ocazior.ind 
dispută primul loc 
zantă.

Iată clasamentul
HRISOVENI (C. S. Brăila) 3 h.39:ll ; 2. 
C. Ciocan (Voința) ; 3. Ion Cernea
(Olimpia) ; 4. Th. Drăgan (Voința) ; 5. 
Vasile Teodor (Dinamo) ; 6. Alex. Za- 
roschi (Metalul Plopeni) — același timp. 
Clasament general după două etape : 1. 
VASILE SELEJAN (Dinamo) 6 hl4:ll 2. 
Ga vrii Marton (C. S. M. Cluj) la 15 s : 
3. Alex. Sofronie (Dinamo) la 26 s ; 4. 
Mihai Hrisoveni (C. S. Brăila) la 30 s : 
5. C. Ciocap (Voința) la 45 s ; 6. Ion 
Cosma (Dinamo) la 1:50.

Nuța DEMIAN

Sprintul final este 
celor 22 care-și 

o dispută electri-

etapei : 1. MIHAI

6. Alex.

Canotajul românesc se află, ca șl 
celelalte sporturi olimpice, ia înce
putul unui nou ciclu de patru ani, 
moment In care se pune un accent 
deosebit pe depistarea, selecționarea 
șl pregătirea temeinică a unor ele
mente tinere, cu calități deosebite, 
capabile să ducă mai departe tra
dițiile schifului nostru. In plus, însă, 
canotaiul românesc — cu toți an
trenorii și specialiștii săi — trebuie 
să depună eforturi sporite, mai ales 
In direcția creșterii numărului de 
schifiste, intrucît, așa cum se știe, 
în programul Olimpiadelor viitoare 
vor figura, începînd cu J. O. de la 
Montreal, și probe feminine. în 
această situație, federația noastră 
de specialitate a declanșat, îr. ă de 
Ia începutul anului 
ternică acțiune de : 
veiul secțiilor, după 
mentele depistate . 
altul examen, bazat 
pe îndeplinirea unor 
zice (înălțime totală, anvergură etc.). 
Totodată, Centrul de cercetări știin
țifice „23 August” a Inițiat un test 
destinat în exclusivitate canotorilor, 
test care prevede verificarea sporti
vilor la o serie de parametri speci
fici (Înălțimea trunchiului, mobilita
tea coxo-femurală și vertebrală, e- 
chilibru în șezînd, proba Burpe etc). 
Deci, pe toate planurile (sau aproa
pe) preocupări intense pentru proce
sul de selecție. Să analizăm însă, ce

In curs, o pu- 
selecție, la ni- 
care toate ele- 
au fost supuse 
în primul rind 

haremuri fi

; - - 7 . : * IO—
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BASCHET. Lotul feminin se află
Bulgarie, La lambol, pentru a parti

da ia un turneu internațional, alături 
dr ettipele Cehoslovaciei, Canadei. Po- 
îorâei și Bulgarjei. Au făcut deplasarea: 
Ar.ca Demetrescu. Suzana Szabados. E- 
caierma Savu. Stefania Giurea. Viorica 

Diana Mihalic. Rodica Goian. Eu
genia Salcu. Gabriela Bosco. Angelica 
Tita, clara Szabo și Ileana Gugiu. An
trenori : Sigismund Ferencz și loan Ni- 
colau; arbitru : Nicolae Iliescu. • AU 
FOST STABILITE datele de disputare 
ale campionatelor divizionare a și B, 
astfel _• divizia A. masculin, turui I : 
turneul I: 27—28.X. la București; turneul 
n: 19—21.XI, Cluj; turneul III: 22—23. 
XII, Timișoara ; turneul IV : 4—6.1.1974. 
București ; turul al II-Iea : 20.1.—14.11 
(turul), 17.11.—17.DI (returul): turul al 
in-lea, turneul I : 29—31_.ni; turneul îl: 
3—5.V; turneul III : 16—19.V.1974; divizia 
A. feminin, turul I, turneul I : 6—7.X. 
București; turneu] II : 18—20.X, iași: tur
neu] III : 2—4.XI. Timișoara; turneu] IV: 
23—25.XL București: turul al II-Iea, 13.1. 
3.II (turul), 10.II.—10.III (returul); turul 
al IH-lea. turneul I: L2 --.ZI., 
n : 4—6.1 V. turneul HI : 17—20.IV 

masculin și feminin : turul I (in 
16.IX.—14.X; turul al II-Iea 

ll.XI—9-Xn: turuj al in-lea 
27.1.-24.11: turul al IV-lea (în 
7JV.—5.V; turneele finaJe :

22—24.IIT: turneul 
divizia 

a«r 
(în 
Pn 
aer 

.,____ 17—
:?-V.1974! divtzi* srolarâ și de juniori : 
turui I (in aer liber) : 23.IX.—23.X: turul 
al TT-lea (în sa’.ă) : 27.T.—24.IT: turul al 
iH-lea (turnee. în sală) : 6.IV.—10.IV; 
semifinal : 17JV.—HJV ; turneele fi
nale 5 J—5 V.1S74.

VOLEI Echipa feminină a Școlii 
sportive Timișoara, a efectuat un turneu, 
în Ungaria la invitația Biroului de tu
rism „Volandin Szekesfehervar. Elevele 
prof. Dezideriu Bleier au participat ia 
antrenamente comune cu formația Volan, 
care activează in prima divizie a țării 
vecine. Cele două garnituri gu susținut 
și două întîiniri, victoriile fiind împăr
țite. Primul meci a revenit gazdelor cu 
3—2 (9, —13, 14, —12, 2). în timp ce a dou®. 
partidă s-a încheiat în favoarea tlmiȘo- 
rencelor cu 3—1 (7, 6, —14. 7). S-au re
marcat, ; Lucia Dobroi, Dorothea lanco- 
vici, Iuliana Săbădeanu, George ta Buzp- 
lan, Rodica Hanganu și Ana Poszler.

AERONAUTICĂ în etapa a ll-a
a campionatului național de zbor fără 
motor (cu invitați itrâini), disputată 
miercuri pe traseul iași — Bîrlad — 
Iași, pe primul ioc s-a clasat sportivul 
cehoslovac Tadeus Wala clasamentul 
probei : i. T. Wala (Cehoslovacia) i»00 
p; 2. J. Vaura (Cehoslovacia) 996 p; 3. 
V. Sliumba (U.R.S.S.) 945 p: 4. O Pas- 
setehnik (U.R.S.S.) 944 p; 5. B. Grabcev 
907 p; 6. Z. Nagy 891 p; 7 M. Bîndea 
887 p: 8. N. Mihăiță L83 p; 9. I. Munteanu 
866 p; 10. p. Zenoveâ 846 p. Clasamentul 
după disputarea a două probe : 1. O. 
Passetchnik (U.R.S.S.) 18B9 p: 2. V. S^i- 
urnba (U.R.S.S.) 1885 p: 3. p. Zenovei
1846 p: 4. t. Wala (Cehoslovacia) 1835 
p; 5. J. Vaura (Cehoslovacia) 1828 p: 6. 
N. Mihăică J645 p; 7. ’ — ‘
p; 8. Z. Nagy 1582 p; 
p; 10. B. Grabcev 1541

HOCHEI în timp ____ _
și pucului se află în plină ac. 
disputînd chiar primele meciuri 
naționale ale sezonului, cadeții

PENTATLON a Timișoara 
din cadrul i 

organizat de 
’ tate. Iată 

idual) 
sa» p. 
*. Andrei 
. pe ecfci- 
r ni verși, a-

ce seniorii crosei 
activitate, 

—4 inter- 
___acestei 

discipline a gheții petrec o *,vacanță a 
muncii" la Snagov, pregătind vara... 
sania succeselor de iarnă. Un lot 34 
de juniori, sub conducerea antrenqrflor 
Critian, Kalamar, Mezei și a dr. Biro, a 
susținut un stagiu aspru de antrenament 
estival. Remarcabil este faptul că nu 
mai puțin de 7 unități (I.P.G.G., Steaua, 
Dinamo, Constructorul — București. Du
nărea Galați, Liceul 1 M. Ciuc și Școala 
sportivă din Odorhei) au dat elementele 
selecționate pentru această reuniune, 
ceea ce demonstrează lărgirea conside
rabilă a geografiei hocheiului juvenil ro
mânesc. Este foarte bine ■ După lecțiile 
de pregătire fizică generală, și trecerea 
<_____________________________________ face,

13—31 august, antrenamente spe- 
pe gheața patinoarului artificial 

Miercurea Ciuc. Pregătirea va con- 
apoi fn cadru) cluburilor, fntre- 

doar de scurte stagii comune îna- 
partidelor ixuemaționale dio ca- 

Punctul terminus al acestei 
contra-cronometru îi constituie 

parea la camoionatul european al 
B. programat la începutul anului 

•- r. in România. Să sperăm fntr-o so- 
Incunuaată de succes !

testelor de control, juniorii vor 
între 
cifice 
de ia 
tinua.
ruptă

s-a reușit tn această direcție la Și 
la sportivă 1 București, a cărei i 
ție de canotaj este profil 
coperirea. creșterea și pr< 
niorilor, adică a speranței

Cei trei antrenori ai secției 
pornit acțiunea de selecție la pi 
timp după începutul anului șcc 
urmărindu-se ca noii’ canotori 
aibă timp suficient pentru inițiere 
și, auoi, pentru primele ieșiri pe apă 
înaintea sezonului de iarnă, caracte
rizat — după cum se știe — prin- 
țr-o muncă intensă (și nu prea— 
agreabilă) Ia bac și la sala de for
ță. Antrenorii a'J decis să devanseze 
selecția avînd experiența anului 
precedent cînd, chemați direct la 
pregătirea de iarnă, numeroși copii 
au renunțai la canotaj tocmai din 
cauza aminârii destul de lungi a 
contactului cu ambarcațiunile și cu 
pistele de apă.

In urma vizitelor efectuate Ia mal 
multe școli bucureștene — dintre 
care amintim școlile generale nr. 
1, 3, 197 și 152 — au fost depistați 
și selecționați circa 200 de elevi, 
majoritatea născuți In anul 1960. 
Impărțiți in patru grupe, ei au în
ceput antrenamentele de inițiere dar, 
pe parcurs, crfra a început să se... 
subțieze. Care este explicația ? Pen
tru a răspunde la această întrebare 
trebuie să arătăm intii că proce
sul de selecție nu poate fi încunu
nat cu o reușită deplină decît în

ea

►coa- situația In car
sec- privesc ca ini
des- țiunea respecți
ju- Tn dtevâ : 

de educație fi
au din momentul

HJțÎQ fost selecționa^
olar, nici o sarcină

să tind, insă, că

țcoli. Insă, profesorii 
zică au considerat că 
In care elevii lor au 

ji nu le mai revine 
pe această linie, ui- 

ateiași copii sint con- 
voceți și Ia alte activități. Supraso
licitați, copiii renunță fn această
situație ia practicarea sportului sau 
— pe bună dreptate — sint cpriți 
de părinți să mai meargă la antre
namente.

Aa existat și cazuri (cum a fost, 
spre exempiu, cei de ia Liceul nr. 
6) In care chiar directorii de școli s-au opus ...... - -
motivul că
de colectiv sportiv I ? tn sfirșit, ._ 
scăderea numărului de începători a 
contribuit și faptul că mulți copii 
nu s-au putut acomoda cu 
de netăgăduit a acestei 
sportive.

Trecuți de perioada de 
tinerii schifiști ai Școlii 
rămași I5G din 200, au urmat în con
tinuare planul de pregătire, cei mai 
talentați dintre ei prezentîndu-se la 
următorul examen, despre care a- 
minteam la început, cel al federației 
de specialitate. In acest moment, 
cînd verificarea avea ca scop alcă
tuirea lotului de petspectivă al țării, 
selecționarea a fost mult mai rigu-

roasă, bazlndu-se însă, In principal, 
numai pe criteriul înălțimii totale a 
sportivilor. Așa se face că mal 
multe speranțe autentice au fost 
respinse la acest examen pentru 
2-3 centimetri sub baremul stabilit. 
Am cita cazul schiflstelor Doina Ilîe 
și Doina Tudor care, respinse la 
selecția respectivă, au fost incluse 
tn Iot după ce șl-au confirmat Cali
tățile la campionatul național.

în sfirșit, o altă problemă spi
noasă. care apare în calea celor ce 
se ocupă de pregătirea noilor cano
tori. este numărul extrem de mie 
de competiții destinate copiilor șl 
juniorilor. Ei au la dispoziție, de-a 
lungul unui an, doar 8 concursuri, 
ceea ce înseamnă foarte puțin față 
de intensitatea și numărul antrena
mentelor.

selecționării elevilor pe 
ei au la dispoziție... ore 

la

asprimea 
discipline

inițiere, 
sportive,

★
Am căutat să piezentăm cîteva as

pecte din munca — mal complexă 
decît se pare — impusă de proce
sul selecției și pregătirii debutan- 
ților. La Școala sportivă 1 din Ca
pitală acest proces s-a desfășurat, 
după părerea noastră, bine, cu toate 
că pe parcurs au apărut destule — 
dar nu inerente I — probleme Tn 
final, însă, trebuie să specificăm că 
antrenorii acestei 
nu sînt satlsfăcuțt 
obținute, vizînd un număr sporit de 
tineri schifisti în ioturile reprezenta
tive. lucru perfect posibil si reali
zabil i

„sectii-pepinieră”
de rezultate’»

prof. C. DASCÂLESCU
directorul Școlii sportive 1
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PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
EDIȚIA 1973-1974 SERIA A Xl-a

A

A

A

intre ata-

A.S. 
Avîntui

Minerul Bălan 
Oltul St. Gheorghe 
Hebe Sînglorglu Băl 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Lacul Ursu Sovata

ETAPA A
Chimica Tirnăveni 
Avîntui Reghin 
Foresta Bistrița 
Viitorul Gheorghieni 
Mureșul Topiița 
Unirea Sf. Gheorghe 
Minerul Rodna 
Unirea Cristur

Hebe Sîngiorgiu Băi 
Viitorul Tg. Mureș 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Unirea Sf. Gheorghe 
Carpați Covasna 
Chimica Tirnăveni

Miercurea Ciuc 
Reghin

ETAPA
Rodna 
Bălan

lat® un spectaculos 
campionatul precedent, 
cantii Sportului studențesc și apă
rătorii brașoveni. Astăzi cele două 
formații se vor întrece din nou 
în meciul de debut al „Cupei Mu
nicipiului București”.

Minerul 
Minerul 
Oltul Sf. Gheorghe 
Mureșul Topiița 
Foresta Bistrița 
Viitorul Gheorghieni 
Carpați Covasna 
Lacul Ursu Sovata

ETAPA A
Hebe Sîngiorgiu Băi 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Avîntui Reghin
Unirea Sf. Gheorghe 
Lacul Ursu Sovata 
Chimica Tirnăveni 
Unirea Cristur
Mureșul Topiița

ETAPA A
Viitorul Tg. Mureș 
A.S, Miercurea Ciuc 
Minerul Bă:an 
Minerul Rodna
Foresta Bistrița 
Oitul Sf. Gheorghe 
Viitorul 
Carpați

Cu antrenorul Petrică Radulescu despre

ASTA SEARA, START IN CUPA

SPORTUL STUDENTESC-STEAGUL ROȘU5 i

Cuplajul Începe la ora 18, pe stadionul „23 Aufiusr
>

Uvertura noului campionat va fi 
semnată astăzi ! Ca La fiecare în
ceput de campionat, în ultimii șap
te ani. cu o săptămînă înaintea 
celei mai populare întreceri fotba
listice a țării, „Cupa Municipiului 
București" deschide stagiunea, și, 
de fiecare dată, cele două zile de 
dispute au îneîntat. Intere
santa competiție organizată de 
C.M.B.E.F.S. ridică, însă, dincolo de 
caracterul său spectacular, și ra
țiuni ce vizează pregătirea și ulti
mul test al celor patru candidate 
la cea de a VII-a cupă. Pentru că. 
această întrecere are un 
meni cu caracter utilitar, 
țînd folosirea jucătorilor '

regula- 
permi- 

în curs

4

FORMAȚIILE PROBABILE
SPORTUL STUDENȚESC : . 

Tănăseseu, Kraus, Măndoiu, 
— Cazan, O. Ionescu — Țolea. Mol- 
doveanu. I. Constantin. Luca-ci.

STEAGUL ROȘU : Adamache (Pur- 
caru) — Hirlab. Jenei (Naghi), Ol
teana, Ru&u — Ghergheai. Cadar. Șe*r- 
bănoiu — Anghel. Pescaru. Gybrfi.

Partida va fi condusă de
Chiriac Manușarlde, ajutat la 
D. Ghețu și Gh. Dragomir.

t
Suciu — 

Manea

arbitrul 
linie de

STEAUA : Haidu (Iordache) — Săt- 
măre&nu (Bică), Smarandache, Ciu- 
garin. N. Ione&cu — Dumitriu IV 
(Dumitru). I. Ion — Pantea (Ama- 
randei), Agud (Tătaru), Răducanu 
(Năstase), Szabados.

RAPID : Răducanu (Koree) — Pop, 
Savu, Codrea. Ene — M. Stelian (Ro
tam), Angeleseu (Rîșniță) — Năstu- 
reseu, Neagu, Dumitriu II, Straț (Pe
riat).

Partida va îl condusă de arbitrul 
Gheorghe Retezan. ajutat la linie de 
G. Angheluță și C. lonlță II.

de transferare și, mai ales, efec
tuarea a cinci înlocuiri, element 
atît de salutat de antrenorii Proca, 
Constantin, Macri și Ola. 
de la ora 18 (cum de altfel 
ne de la aceeași oră și pe 
stadion „23 August" se vor 
ta finalele pentru locurile 3—4 și 
1—2) uvertura campionatului va fi 
asigurată de partidele Sportul stu -

Astăzi, 
și mîi- 
același 
dispu-

ultima
Bucu- 

partida 
ți fot- 
trecut,

dențesc — Steagul roșu Brașov și 
Steaua — Rapid.

întâmplarea face ca în 
ediție, „Cupa Municipiului 
rești" să debuteze tot cu 
dintre studenții bucureșteni 
baliștii de sub Tîmpa. Anul
după 90 de minute de joc, scorul a 
fost egal, 1—1 (înscriseseră Kraus 
și Crăciunoiu) și a fost necesară 
seria penaltyurilor care a trimis în 
finală formația brașoveană, cea 
care avea să cîștige• de altfel tro
feul (după acel 1—0 cu Steaua), 
victorioasă tot la penaltyuri, și tot 
cu 6—5 în prima zi, în fața lui 
Dinamo. Aiitil acesta, studenții 
bucureșteni vin cu experiența acu
mulată în cursul primului campio
nat din scena nr. 1 a țării, brașo
venii vor să-și apere trofeul și 
prestigiul, și de aici o dispută in
teresantă și atractivă. Ca să nu 
mai vorbim de partida vedetă, 
Steaua — Rapid (ora 19,45). care 
nu mai are nevoie de recomandări. 
Giuleștenii vin după un 2—0 rea
lizat duminică la Pitești, în timp 
ce militarii vor prezenta o forma
ție tânără, cu multe veleități și 
ambiții de afirmare. Așa îneît e 
foarte greu de spus la această oră 
cine va juca finala mîine seară, la 
lumina reflectoarelor. Să sperăm 
că va fi o finală frumoasă, așa 
cum vrem să fie și această primă 
zi...

Mircea M. IONESCU

MECIURILE TUTUROR VIRSTELOR
Astăzi, .pe stadionul din Pitești, 

în cadrul manifestărilor organizate 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani a 
clubului F.C. Argeș, va avea loc 
un interesant program fotbalistic. 
De la ora 13,3# se va disputa par
tida F.C. Argeș — Steaua (echipele

de juniori) ; de la ora 15, F.C. Ar
geș — Dinamo (echipele de tine- 
rct-rezerve), iar de la ora 17 
vor întâlni foștii
(iei F.C. Argeș cu Combinata 
nano — Steaua.

se 
jucători ai forma- 

Di-

Ne-a vizitat la redacție antreno
rul Petrică Rădulescu, întors cu 
Sport Club Bacău, din turneul pe 
care aceasta l-a întreprins, timp de 
două sâptămîni, în R. D. Germană. 
Și am folosit prilejul pentru a afla 
unele amănunte în legătură cu ac
tivitatea formației băcăuane și mai 
ales cu jocurile pe care ea le-a 
disputat în cadrul acestei deplasări 
peste hotare.

— Mai întîi, vă rugăm, să ne spu
neți ceva despre întâlnirile susți
nute și rezultatele obținute de e- 
ehipa dv.

— Am jucat în total trei meciuri, 
așa cum ne-am și propus de altfel 
inițial : cu Dinamo Dresda (cam
pioana țării) 0—1, cu F. C. Kari 
Marx Stadt (locul V în campionatul 
R.D.G.) 0—2 și cu S. C. Kari Marx 
Stadt, formație din liga a II-a, pe 
care am întrecut-o cu scorul de 
4—0, prin punctele înscrise de Mun
teanu (3) și Sinăuceanu. în rest, 
programul nostru a cuprins antre
namente zilnice, susținute și în con
diții materiale excelente asigurate 
de gazde.

— Cc formație de bază ați folosit 
pe parcursul celor trei partide ?

— Ghiță — Volmer, CATARGIU, 
VELICU, Gomănescu (Sinăuceanu) 
— HRIȚCU, Vătafu, DUȚAN — 
Sinăuceanu (Soșu), MUNTEANU, 
Băluță. Au mai evoluat în ultima 
întâlnire, portarul Voinea și mij
locașul Carpuci. (Jucătorii înscriși 
cu majuscule au avut o compor
tare remarcabilă).

— Cum apreciați rezultatele a- 
cestei acțiuni în contextul instrui
rii pentru noul campionat ?

— în ciuda unui bilanț cifric ge
neral nesatisfăcător, consider că a 
fost totuși un turneu reușit. Am 
întîlnit adversari puternici, care 
ne-au pus probleme de pregătire 
și joc deosebit de dificile și care 
ne-au solicitat intens. Jucătorii au 
răspuns bine la efort, iar formația, 
in ansamblul său, a dovedit o bună

orientare tactică și a înregistrat un 
ușor cîștig în ce privește efica
citatea, prin prezența lui Munteanu 
în linia de atac. Sperăm ca, odată 
cu revenirea la echipă și a celor 
patru titulari (Dembrovschi, Pană, 
Margasoiu și Florea), absenți din 
motive întemeiate din turneul în 
R. D. Germană, să înregistrăm și 
acel plus de valoare și de coeziune, 
necesar realizării unor frumoase 
performanțe competiționale viitoare.

Astăzi, după amiază, la Bacău, 
Sport Club întîlnește într-un joc 
amical, formația iugoslavă Velcj 
Mostar. (M. I.).

ETAPA
Minerul Rodiuk 
Unirea Sf, Gheorghe 
A.S. Miercurea Ciuc 
Chimica Tirnăveni 
Avintul Beghln 
Foreatierul Tg. seculeac 
Unirea Cristur 
Viitorul Gheorghieni

ETAPA
Mureșul Topiița 
Oltul Sf. Gheorghe 
Minerul Bălan »
Lacul Ursu Sovata 
Viitorul Tg. Mureș 
Hebe Sîngiorgiu Băi 
Foresta Bistrița 
Carpați Covasna

ETAPA
A.S. Miercurea Ciuc 
Lacul Ursu Sovata 
Carpați Covasna 
Hebe Sîngiorgiu Băi 
Minerul Rodna 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Unirea Sf. Gheorghe 
Minerul Bălan

ETAPA A
Viitorul Tg. Mureș 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Chimica Tirnăveni 
Minerul Rodna
Avîntui Reghin 
Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea Cristur
Viitorul Gheorghieni

ETAPA A
Oltul Sf. Gheorghe 
Minerul Bălan
Mureșul Topiița 
A.S. Miercurea Ciuc 
Viitorul Gheorghieni 
Viitorul Tg. Mureș 
Foresta Bistrița 
Unirea Cristur

ETAPA A
Chimica Tirnăveni 
Hebe Sîngiorgiu Băi 
Minerul Rodna 
Lacul Ursu Sovata 
Foresta Bistrița 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Carpați Covasna 
Unirea Sf. Gheorghe

ETAPA A
Carpați Covasna 
Chimica Tirnăveni 
Viitorul Tg. Mureș 
Unirea Sf. Gheorghe 
Avîntui Reghin 
Viitorul Gheorghieni 
Mureșul Topiița 
A.S. Miercurea Ciuc

ETAPA A
Viitorul Tg. Mureș 
A.S, Miercurea Ciuc 
Unirea Cristur

I, 12 AUGUST
— Foresta Bistrița 
— Lacul Urau Sovata 
— Viitorul Tg. Mureș 
— Carpați Covasna 
— Hebe Sînglorglu Băl 
— Minerul Bălan 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Mureșul Topllța

II- A, 19 AUGUST
— Unirea Sf. Gheorghe 
— A.S. Miercurea Ciuc 
— Minerul Rouna
— Forestierul Tg. Secuiesc
— Unirea Cristur 
— Chimica Tirnăveni 
— Viitorul Gheorghieni 
— Avîntui Reghin

III- A, 26 AUGUST
— Viitorul Gheorghieni 
— Mureșul Topiița
— Foresta Bistrița 
— Unirea Cristur
— Chimica Tirnăveni
— Viitorul Tg. Mureș
— Avintul Reghin
— Oltul Sf. Gheorghe

IV- A, 9 SEPTEMBRIE
— Minerul Bălan 
— Foresta Bistrița 
— Unirea Sf. Gheorghe 
— Mureșul Topiița
— A.S. Miercurea Ciuc 
—• Hebe Sîngiorgiu Băi 
— Lacul Ursu Sovata 
— Carpați Covasna

V- A, 16 SEPTEMBRIE
— Forestierul Tg. Secuiesc 
— Lacul Ursu Sovata 
— Carpați Covasna
— Hebe Sîngiorgiu Băi 
— Unirea Sf. Gheorghe 
— Minerul Rodna
— Chimica Tirnăveni
— Avîntui Reghin

VI- A, 30 SEPTEMBRIE
— Unirea Cristur
— Viitorul Gheorghieni 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Avîntui Reghin
— Mure ul Topiița
— A.S. Miercurea Ciuc
— Minerul Bălan
— Viitorul Tg. Mureș

VII- A, 7 OCTOMBRIE
—• Lacul Ursu Sovata
— Minerul Bălan
— Hebe Sîngiorgiu Băi 
— Oltul Sf. Gheorghe
— Forestierul Tg. Secuiesc 
— Minerul Rodna
— Unirea cristur 
— Foresta Bistrița

VIII- A, 14 OCTOMBRIE
— Avintul Reghin 
— Minerul Rodna 
— Carpați Covasna

Gheorghieni
Covasna

ETAPA A
CristurUnirea

Oltul Sf. Gheorghe 
Chimica Tirnăveni
Mureșul Topiița 
Viitorul Gheorghieni 
Carpați Covasna
Hebe Sîngiorgiu Băi 
Lacul Ursu Sovata

ETAPA A
Viitorul Tg. Mureș 
A.S. Miercurea Ciuc 
Forestierul Tg. Secuiesc 
Avîntui "
Minerul
Foresta isistrița 
Minerul Bălan
Unirea Sf. Gheorghe

Reghin
Kodna 
Bistrița

— Foresta Bistrița
— Viitorul Gheorglilcnl
— Mureșul Topllța
— Unirea St. Gheorghe
— Chimica Tlmăvenl

IX-A, 21 OCTOMBRIE
— Forestierul Tg. Seculeso 
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Viitorul Tg. Mureș 
— Lacul Ursu Sovata
— Minerul Bălan
— Carpați Covasna 
— Hebe Sîngiorgiu Băi 
— A.S. Miercurea Ciuc

ETAPA A X-A, 28 OCTOMBRIE
— Foresta Bistrița 
— Viitorul Gheorghieni
— Unirea Cristur
— Minerul Rodna
— Oltul Sf. Gheorghe
— Mureșul Topiița 
— Lacul Ursu Sovata
— Minerul Bălan

, Xl-A, 4 NOIEMBRIE
— Avîntui Reghin 
— A.S. Miercurea Ciuc 
—i Chimica Tirnăveni
— Forestierul Tg. secuiesc
— Unirea Sf. Gheorghe 

*— Unirea Cristur 
—* Viitorul Tg. Mureș 
— Hebe Sîngiorgiu Bâi

XJI-A, 11 NOIEMBRIE
— Carpați Covasna 
— Minerul Rodna 
— Viitorul Gheorghieni
— Minerul Bălan
— Oltul Sf. Gheorghe
— Viitorul Tg. Mureș 
~ Foresta Bistrița 
— A.S. Miercurea Ciuc

Xill-A, 18 NOIEMBRIE
— Lacul Ursu Sovata 
— Unirea Sf. Gheorghe
— Hebe Sîngiorgiu Băi
— Unirea Cristur
— Avîntui Reghin
— Mureșul Topiița 
— Chimica Tirnăveni 

Forestierul Tg. Secuiesc

XIV-A, 25 NOIEMBRIE
— Minerul Bălan
— Foresta Bistrița
— Avîntui Reghin 
— Viitorul Tg. Mureș
— Forestierul Tg. Secuiesc 
— A.S. Miercurea Ciuc
— Unirea Sf. Gheorghe
— Minerul Rodna

XV-A, 2 DECEMBRIE
— Oltul Sf. Gheorghe 
— Chimica Tirnăveni
— Hebe Sîngiorgiu Băi
— Mureșul Topiița
— Carpați Covasna 
— Lacul Ursu Sovata
— Viitorul Gheorghieni
— Unirea Cristur

TURNEUL
„PRIETENIA“

LA BOX

DIVIZIONARELE A SUSȚIN AZI
ȘI MÎINE NOI JOCURI DE VERIFICARE

Ne mai despart doar opt zile pînă 
la deschiderea oficială a noului se
zon competîțional șî, firesc, toate 
divizionarele A își intensifică pre
gătirile, susținînd azi și mîine jocuri 
de verificare. Unele participă la 
competițiile organizate în București 
(„Cupa Municipiului București") și 
în Pitești („F.C- Argeș XX"), una 
(Dinamo București) se află într-un 
scurt turneu în Turcia, iar majori
tatea susțin. în fața propriilor su
porteri, întâlniri amicale 
ții de aceeași categorie 
chipe de peste hotare.

Dai', iată 
de astăzi și

• O altă partidă amicală inter
națională se va desfășura azi la 
Cluj : C.F.R. va juca, pe propriul 
stadion,, de la ora 17, cu echipa bu- 
dapestană B.V.S.C.

cu forma- 
sau cu e-

programul 
miine :

meciurilor

• Sport
azi, pe stadionul ,.23 August* din 
Bacău, de la ora 17, formația iugo
slavă Veiej Mostar,

Club Bacău va întâlni

i SPERANȚE ALE PUGILISMULUI DIN 11 ȚARI
J LA STARTUL ÎNTRECERILOR

• Eciiipa U.R.S. S. cu 11 sportivi • Cuba preziitâ 8 tineri de valoare • Deciziik vor fi acordate
Au mai rămas trei zile pînă ia 

primul sunet de gong in marele 
turneu internațional de box dotat 
cu trofeul Prietenia^. Competiția 
rezeryată tinerilor pugiliști din 
țările socialiste, atrage de fiecare 
dată pe cei mai buni boxeri din 
fiecare țară. Ea reprezintă pentru 

. specialiști un excelent criteriu de 
selecție și verificare în vederea

A
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FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", ora 18 : Sportul Studențesc
— Steagul roșu ; ora 19,45 : Steaua
— Rapid (meciuri în cadrul „Cu
pei Municipiului București").

ry Pool IOVAN

ÎNOT : Bazinul Dinamo, de la 
ora 18 : întreceri în cadrul Balca
niadei de juniori.

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
ora 19,30 : meciuri în cadrul Bal
caniadei de juniori.

SĂRITURI : Ștrandul Tineretu
lui de la orele 10 și 17 : întreceri 
rezervate Balcaniadei de juniori.

TENIS : Arena Progresul, ora 
15,15: prezentarea echipelor Româ
niei și Uniunii Sovietice (finala 
europeană a Cupei Davis). In con
tinuare, partida de du Iu.

DUMINICA

ATLETISM : Stadionul Republi
cii, ora 16,40 ■ semifinala Cupei 
Europei — echipe reprezentative 
feminine.

FOTBAL : Stadionul Progresul, 
ora 9 . Progresul — Metalul Bucu- 
-ești (meci amical) ; stadionul „23 
August", de la ora 18 : cuplaj în 
■adrul „Cupei Municipiului 
ești".

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
rele 11 si 19,30 : meciuri 
.rul Balcaniadei de juniori.

Bucu-

în ca

TENIS : Arena Progresul, de la 
■ra 14 . Ilie Nâstase — Aleksandr 
ietreveli, Toma Ovici — Teimu
raz Kakulia (finala europeană a 
'upei Davis).

FRM PFiy TRII MllMllIÎIFIF“ FIF U RFIM1 oil.li. I Li! 1 iiLI WlsriLLLL UL Lri ULLuRriLJ
Anca Groza se menține pe locul X in lista celor mai bune performere

din lume la 200 m delfin

• F.C. Constanța își continuă 
turneul în orașele de pe malurile 
Dunării, evoluînd miine, la Brăila, 
în compania formației locale Pro
gresul.

• Și amatorii de fotbal din Re
șița au prilejul să asiste miine la 
o partidă amicală internațională : 
C.S.M. va avea ca 
noscuta echipă KarI

adversară cu-
Marx Stadt.

pot oferi foștii• Un joc atractiv
și actualii elevi ai antrenorului Iile 
Oană. Partida dintre Politehnica și 
Petrolul Ploiești se va desfășura 
mîine La Iași, pe stadionul „23 Au
gust", de la ora 17,30.

• Echipa A.S. Armata Tg. Mu
reș se va deplasa la Mediaj, unde 
va întîlni miine, de la ora 1740, pe 
proaspăta promovată în Divizia B 
— Gaz Metan.

• La Tj-LșMira, probabil că tri
bunele siadior.ului „1 Mai" vor de
veni mîine neîncăpătoare pentru a- 
matom de « vedea ia lucru tor

it Politehnica in com
pania c- l-ese: sale din Cluj. Univer- 
sitaten. Partida va începe la ora 17.

f.

»*- t-o 
vor

Arad a desfășura o 
muimre miemapoDală amicală. 
Es:e ■ ..--a de jocul dintre U.T.A. și 
Taiatanya. care se va disputa pe 
siafLoaui V.T A-, de ia ora 17.

• BIROUL F.R.F. a început discutarea cazurilor de transferări aflate 
în litigiu. Ședința de ieri va fi continuată în zilele următoare, urmind ca 
forul de specialitate să comunice oficial hotărîrile sale la începutul săp
tămînii viitoare.

• ANTRENORUL CONSTANTIN CERNĂIANU LA FLORENȚA. In 
scopul de a studia jocul Viitoarei adversare a echipei sale în „Cupa 
U.E.F.A.", antrenorul principal al Universității Craiova, Constantin Cer- 
năianu, se va deplasa la 9 septembrie la Florența ; în acea zi Florentina 
joacă, în cadrul „Cupei Italiei", cu Bari. De notat că tehnicianul nostru 
dorește să vadă pe fotbaliștii din Florența evoluînd pe teren propriu. 
F.C. Argeș va avea .o serie de indicații asupra jocului iui Fenerbahce de 
Ia antrenorul lui Dinamo, Ion Nunweiller ; se știe că în aceste zile echipa 
campioană întreprinde un turneu în Turcia. Rămîne să se efectueze și in
formări asupra celor două formații irlandeze, adversare ale Iul Dinam;» 
(Crusaders) și Chimia Km. Vilcea (Gientoran Belfast).

• CAMPIONATUL REPUBLICAN AI. JUNIORILOR ȘI ȘCOLARI
LOR va începe la 2 septembrie. La competiție participă 112 echipe împăr
țite, după criterii geografice, în opt 
jucătorii născuți după 1 august 1955.

F.C. PETROLUL — GLORIA BUZĂU 
1-1 (1-1)

pentru

Dumi- 
folosit

Meci disputat. echilibrat, în
cheiat cu un echitabil rezultat de 
egalitate. Au înscris : Toma (min. 
2) pentru oaspeți și Cringașu (min. 
10) din lovitură de la 11 m. 
ploieșteni.

Cei doi antrenori — Gh. 
trescu și Șt. Vasile — au
următoarele formații : F.C. PETRO
LUL : Rămureanu — Griiber, 
dorie (Țaporea), Cringașu. 
tu — Cozarec, Angelescu
— Dincuțâ. Pisau. Pîrvu, 
man (Zamfir), GLORIA :
— Mureșan, Pal. Enea, Bădescu — 
Toma. Neculce — Enache, Nedel- 
cu, Stan, Iuhasz.

V. ALBU — coresp județean

Tu-
Ciupi- 

(Eparu) 
Cuper- 
Arghir

DELTA TULCEA — F.C. CONSTANȚA
1—2 (0—0)

Joc frumos, cu multe faze dina
mice, la capătul căruia victoria a 
revenit pe merit oaspeților. Au în
scris : Caraman și Negoescu, pen
tru F.C. Constanța si, respectiv, 
Vanea, pentru gazde. In min. 78, la

C.F.R. PAȘCANI S-A PREGĂTIT LA CIMPULUNG MOLDOVENESC
C-tJt- Pașcani s-a pregătit timp 

ce 12 xile La Cimpulung Moldove
nesc. unde a susținut și trei parti
de amicale ; 4—0 și 2—2 cu divi
zionara C. A.S.A. Cimpulung și 
5—-2 cu Minerul Gura Humorului. 
La Piatra Neamț, C.F.R. a jucat 
cl -dilata Bacău, în fața căreia a

cedat cu 1—3. Lotul, completat cu 
Mihai (de la F.C. Constanța), 
Apostol (Danubiana Roman), cu 
juniorii Ursu, Radu, Coman, își 
continuă cu intensitate pregătirile 
sub conducerea antrenorilor Marin 
Alexandru și Viorel Simina.

C. ENEA — coresp.

serii. A7or putea fi utilizați numai

scorul de 1—1, 
ratat o lovitură 
bitrat foarte 
(București).

I. TURȘIE — coresp.

Stoicescu (Delta) a 
de la 11 m. A ar- 

bine Gh. Limona

OLIMPIA ORADEA - VICTORIA 
CĂREI 2-1 (0-1)

După ce duminică s-au întâlnit 
la Cărei (gazdele au cîștigat atunci 
cu 4—0), cele două divizionare B 
au disputat la mijlocul săptămînii 
și meciul revanșă. De data aceasta 
au cîștigat orădenii cu 2—1 (0—1) 
prin golurile înscrise de Steiner și 
Panfile, pentru oaspeți mareînd 
Konig I.

Ilie GHIȘA coreșp. județean

RALIUL
LOTO-PRONOSPORT

In zilele de 18 și 19 august 1973, 
Administrația de Stat Loto-Prono
sport organizează, în 
cu Automobil Clubul Român. . „ 
de a doua ediție a „Raliului câști
gătorilor de autoturisme Loto-Pro
nosport".

colaborare
cea

A APĂRUT

Nr. 15

AL REVISTEI
Au mai rămas aproximau. 4 săptă- 

mîni pînă la startul celui dinții campio
nat mondial ai înotătorilor. In mare^ 
majoritate a țărilor s-au desfășurat cana- 
picnatele naționale și ia această ora s>e 
cunosc, in linii mari, loturile echipelor 
participante și. ca atare, listele celor 
mai buni performeri al anului.

Ce șanse au sportivii noștri înaintea 
marii confruntări de la Belgrad ? Sa 
comparăm cifrele și >ă le analizăm La 
încheierea campionatele’. n^’ionaie de 
seniori, soldate cu cite va rezultate de 
bună valoare, un număr de 7 sportiv. 
s-au apropiat simțitor de haremurile 
impuse d? F.R.N. pentru participarea la 
C.M. Aceștia sint Zeno Oprițescu. Ion 
Miclăus, Marian Slavic , Eugen Aimer, 
Octavian Resler. Dietmar Wetterneck și 
Anca Groza. Care este poziția lor ac
tuală în ierarhia valorilor mondiale ? In 
clasamentele alcătuite la fiecare probă 
în care sîntem interesați am ținut cont 
de cîte două cifre pentru fiecare țară, 
adică exact numărul de participant pe 
care lotul unei națiuni îl poate înscrie 
in concurs. în rfndurile de mai jos vă 
vom oferi rezultatul primului performer, 
al celui de ai 10-lea șt cea mai bună 
performanță a sportivului român :

100 m liber (b) : 1. Ken Knox (S.U.A.) 
51,7, ...10. Gunnar Larsson (Suedia) 53,9,

La startul 
competiții de 
pot prezenta, 
rilor 
cîștigate la sistemele Loto-Prono
sport și alți posesori de autoturis
me înscrise în circulație.

După o primă etapă de concen
trare, cu trasee diferite — obliga
torii —, participanții la raliu se 
vor reuni la Sibiu de unde vor 
porni în etapa a II-a pe rata : Si
biu — Rm. Vîlcea — Pitești — 
Găești — Titu — București. Aceas
tă etapă mai cuprinde și două 
probe speciale : una de viteză și 
alta de îndemînare.

acestei interesante 
largă popularitate se 
în afara conducăto- 

proprietari de autoturisme

s Toate amănuntele privind acest 
raliu le puteți obține de la 
sucursalele județene Loto-Prono- 
sport, precum și de la Filialele 
A.C.R.

ILUSTRATEcursei de 2fi0 rr. delfin cu condiția să-și 
coboare recordu: personal spre 2:23,5— 

<a:24.0.
Oprițescu. Miclăus și Slavic au pro

gresat in acest sezon și împreună cu 
A. Vițelariu (56.4) ar putea alcătui o 
ștafetă de 4xi00 in liber de 3:38.0 —
3:39.9. capabilă să se califice în finala 
campionatului lumii. Și in ștafeta de 
4x230 m liber, cvartetul crauliștilor noș
tri (aici intră in discuție și E. Aimer) 
se poate apropia de limita celor 8 minu
te. cifră de foarte bună valoare. în sfîr- 
rit, Dietmar Wetterneck are posibilități 
sporite de a-ș: îmbunătăți performanțele 
optime, dar el are nevoie de recorduri 
în jurul a 2:14.0 '* ...............................
m mixt) pentru 
selecționerilor. O. 
înoate 100 m bras 
de secunde, lucru 
greu de întrevăzut. Totuși, în ideea de 
a alinia o ștafetă mixtă (care ar putea 
obține 4:04.0 — 4:05.0) prezența sa la 
Belgrad ar fi necesară.

Toți cei amintiți mai sus' vor evolua 
în continuare la Balcaniada (Dubrovnik) 
și. cu excepția Ancăi Groza, la „Cupa 
Europei** (Bratislava), competiții care le 
oferă mari posibilități de obținere a 
standardurilor necesare unej participări 
onorabile la C.M.

Adrian VASilfU

Rețineți 1 Pînă la data de 10 
gust 1973, mai puteți depune 
cerile pentru înscriere la acest 
teresant raliu.

au-(b> : 1. Roger Pyttel
...II. Brad Cooper (Aus- 
L«. M Slavic 1:59.2:

1. Rick Demont (S.U.A.) 
Thierry Lalot (Franța) 
Aimer 17:02,l.

(b) : 1. Nikolai Krikun 
...10. jose Silvio Fiolo 

...17. O. Resler 70.0:
Roland Matthes 

Istvan szentirmay 
I. Miclăuș 60,4:

1. Scott Lautman 
Tetlow (Australia) 
2:14,2;
1. Rick Colella 
Klaus Steinbach

D. Wetterneck

...17. Z. Oprițescu H.7, 21. I. Miclăuș 54,9, 
23 M. Slavic 55.1;

250 m liber
iR.D.G.) l.M.Î, 
trai*.ai 1:57.l. .

1 500 m liber
16;GS^. ..-10. 
16:43.1, 21. E.

100 m bras
(U-R.S.S.) 65,6.
(Brazilia) 68.5.

IM m delfin
(R.D.G.) 56.3. . 
(Ungaria) 58.5.

200 m delfin
(S.U.A.) 2:05.1.
2:09.3. ... " ~

200 m
(S.U.A.) 
(R.F.G.) 
2:16.2;

400 m 
garia) 4.34,7. 
garia) 4:44,4.

100 m " ’
(R.D.G.) 
slovacia

200 m
(R.D.G.)

Dintre
cele mai mari șanse de a se clasa ono
rabil la marea confruntare a înotători
lor. Ea ar putea intra chiar în finala

.23. E. 
mixt 
2:09,5. 
2:13.7,

. O. 
1. ’

...10.
.. 2o. : 
(b) :
..10.

Aimer
(b) : 
...10.
...17.

(200 m) și 4:40.0 (400 
a intra în vederile
Resler ar trebui să 

in apropierea celor 68 
care deocamdată este

Iubitorii sportului pot găsi, 
incepînd de azi, la toate centrele 
de difuzare a presei nr. 15 al re
vistei ilustrate SPORI, 
din cuprins.

d ia întâlnirile tinerilor pugiliști 
români cu cei americani.

ce-
in-

Spicuim

• Ancheta 
. ÎNOTUL

revistei 
PENTRU 

la Reșița și Timișoara.

„SPORT'
TOTI -

• ATLETISM — Campionatele 
naționale sub semnul imprevizibi
lului și nonconformismulul...

• Eddy Merckx și echipa na
țională de juniori a României...

numerele extrase la tragerea
LOTO DIN 3 AUGUST 1973

mixt : 1. Andras Hargitay (Un- 
.10. Zoltan Veraszto (Un- 
.16. D. Wetterneck 4:48,3; 

delfin (I): 1. KOctrella Ender 
62.3, ...10. Vera Faitlova (CeltO- 
66,6. ...13. Anca Groza 67.5; 
delfin (f) : 1. Rosemarie Kother 
2:16.0, ...10. Atica Groza 2:26,3. 
cei 7 candidați, Anca Groza are

• FOTBAL — „SE SCOT PE
TELE DE PE ȘEPCILE ROȘII" 
— fotoreportaj la Universitatea 
Cluj. • „Echipa națională în 
preajma unui sezon 
răspunderi". ® „De 
la... Miinchcn" — o 
portarului echipei 
Iugoslaviei, Enver Măriei.

© Gimnaști sub cupola circu
lui.

încărcat de 
la Miinchcn 
prezentare a 
naționale a

9 BOX — Un examen util 
pentru „noul val" — fotoreportaj

In paginile externe : O Re
devine Suedia o forță în fotbalul 
mondial ? • Fiasconaro mai bun 
decît Snell !

Rubricile ' „SPORT MAGAZIN", 
„JURNAL INTIM" și „SPORT 
GLOBETROTTER" completează a- 
cest interesant număr al revistei 
SPORT.

FOND GENERAL DE PREMII: 
1.066.595 lei din 
report

EXTRAGEREA
23 26 46 22

care 136.464 lei

I: 4 38 81. 83 3

EXTRAGEREA ;
13 47 74 34 16 35

a II-a: 17 49 13

Rubrică redactată de
Loto-Pronosport



TURNEUL INTERNATIONAL DE FOTBAL

UNIVERSITATEA CRAIOVA - O. F. K. BEOGRAD 1-0 (10)
Deschiderea cuplajului internațio

nal care a marcat începutul mani
festărilor ocazionate de aniversarea 
clubului F. F. Argeș a prilejuit o 
dispută dîrză și interesantă, atît 
echipa din Belgrad, clasată pe locul 
al III-lea în campionatul Iugosla
viei, cit și vicecampioana țării 
noastre, oferind celor aproape 10 000 
de spectatori un joc frumos, care a 
smuls, în repetate rînduri, aplauze.

începutul a 
care au părut 
gătirile, dar, 
Universitatea 
reușind chiar 
fotbaliștii iugoslavi în ceea ce pri
vește jocul de ansamblu. Pentru că,

aparținut oaspeților, 
mai evoluați cu pre- 
încetul cu încetul, 
echilibrează jocul, 

să-i depășească pe

individual luați, componenții echi
pei O.F.K., în mod deosebit San- 
traci, Turudja. Zec și Vukasinovici, 
și-au demostrat măiestria, conducind 
cu dezinvoltură balonul și creind 
multe acțiuni ofensive la poarta 
lui Manta, prompt rezolvate de a- 
cesta.

Studenții au intrat ceva mai greu 
în ritm, dar atunci cînd au făcut-o 
și-au dovedit omogenitatea, apăra
rea și atacul comportîndu-se la fel 
de bine. Unicul gol, cel care avea 
să aducă calificarea craiovenilor în 
finala turneului, a fost înscris, în 
min. 37, de Țarălungă, care a 
transformat o lovitură liberă de la 
18 m, acordată în urma unui atac

al fundașului cen- 
asupra lui Niță.

neregulamentar 
trai Mesanovici 
Pe scurt, o victorie meritată, aplau
dată.

Arbitrul Victor Pădureanu a con
dus corect următoarele formații: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : Man
ta — 
Velea 
(min. 
(min. 
(min.
O.F.K. BEOGRAD : Borota — Vuka
sinovici, Bozovici, Mesanovici, Mi- 
trovici — Lukici. Turudja -— Zec, 
Santraci Bășici, Stevanovici (min 
65 Vekici).

Niculescu, Bădin, Deseinicu.
— Strîmbeanu. Ștefănescu 

73 Ivan) — Țarălungă. Niță 
46 Bălăci), Oblemenco, Marcu 
66 Pană).

Mircea TUDORAN

VASAS BUDAPESTA F.C ARGEȘ 3 2 (1-1)
Mult mai hun, sub toate aspec

tele, al doilea ■ meci al cuplajului. 
Vasas s-a dovedit nu numai o e- 
chipă redutabilă, cu o certă clasă 
tehnică si tactică, ci și o comba
tantă de primul ordin. Oaspeții au 
luptat enorm pentru victorie pe 
cars au repurtat-o pînă la urmă cu 
3—2 (1—1). Dar Ia fel de bine suc
cesul putea surîde și piteștenilor, 
care au fost la înălțimea valoroși
lor parteneri. F.C. Argeș a egalat 
de două ori și a avut numeroase 
ocazii de gol după aceea Vasas a 
răspuns cu multă abilitate, utili-

zînd contraatacul și așa a realizat 
Varadi golul victoriei (min. 75). 
Cele patru puncte de pînă atunci 
fuseseră opera lui Kovacs (min. 8). 
Mustățea (min. 42), Szabo (min. 60) 
și Roșu (min. 63).

Vom semnala factura tehnică 
bună a întîlnirii, mult apreciată de 
spectatori. F.C. Argeș a combinat 
mai mult, a stăpînit mai multă 
vreme frînele partidei, dar a și 
ratat foarte, foarte mult.

Arbitrul Nicolae Petriceanu 
(București) a condus cu multe gre
șeli, dintre care aceea din min. 63,

din acțiune pe Troi,cînd l-a oprit
a influențat direct rezultatul final.

VASAS : Meszaros (min. 
mas) — Tordk, Fabian, 
(min. 55 — Szoke), Komjati 
kinger. Szabo — Varadi, 
Toth, Gass.

F. C. ARGEȘ : Stan (min. 75 — 
Ariciu) — Pigulea. Olteanu (miri. 
75 — Barbu). Vlad, Ivan — Mus
tățea, Marian Popescu — Troi 
(min. 70 — Radu), • Roșu, Dobrin, 
Jercan.

Eftimie IONESCU

55 Ta-
Ihasz 

— Loc- 
Kovacs,

Noi recorduri ale competiției

HONCURSUIUI ATLETIC „PBIITINIÂ"
Performanțele tinerilor sportivi români

ODESA, 3 {prin telefon, de la tri
misul nostru).

Așa cum anticipam în corespon
dența anterioară, principala trăsă
tură a întrecerilor celei de a VH-a 
ediții a concursului atletic de ju
niori „Prietenia", o constituie dîr- 
zenia cu care tinerii competitori își 
dispută fiecare probă. Acest lucru 
a ieșit în evidență chiar de la înce
putul concursului și a constituit, în 
continuare, caracteristica primei 
zile. Doar doi atleți au reușit să se 
detașeze mai net de adversarii lor, 
dar aceștia — învingătorii — sînt 
deja nume cunoscute în atletismul 
internațional. Primul, cubanezul

Silvio Leonard, (care deține o per
formanță de 10,1), alergînd împo
triva vîntului și în ciuda unui start 
întîrziat, a realizat 10,3, cu care a 
egalat recordul competiției. Al doi
lea este aruncătorul de ciocan din 
U.R.S.S., Iuri Scdîh, recordman 
mondial de juniori al probei, care 
a realizat 67,06 m, 
recordul concursului 
peste 3 m.

După un început 
atleților noștri, am 
aplaudăm și cîteva i 
moașe ale acestora, 
mai întîi cele două 
naționale obținute 
Buruiană — 14:37,0 
.5 000 m, în urma unei curse inteli
gente, la capătul căreia s-a clasat 
pe locul 2, și pe cel de juniori Thlci,' 
înregistrat, la aruncarea ciocanului, 
de Petre Lenghel, clasat pe locul 4, 
cu 58,88 
medalia 
și cursa 
la 1500
3. Să mai notăm locul 5 ocupat dc 
Nicolac Voicu la 1 500 m (3:53,8) și 
calificarea în finala probei de 400 
m (care se dispută simbătă) a lui 
Virgil Miloiu. ciștigătorul seriei a 
doua, cu 48.8.

lată rezultatele primei zile : 
BĂIEȚI. 100 m: 1. S. Leonard (Cuba) 
10.3 (M. Slav 10,8, E. Smuda ll.J 
și A. Fiilop 11.1 — nu s-au calificat 
în finală) ; 1 500 m : 1. I. Enase
(R.D.G.) 3:49,5...5. N. Voicu 3:53,8...13. 
A. Aldea 3:59.2 : ciocan : I. I. Sedih 
(U.R.S.S.) 67,06... 4. D. Lenghel
58,88... 8. N. Pindar 54.74 : 5 000 m: 
1. G. Bazyk (R.D.G.) 14:32.8. 2. Gh. 
Buruiană 14:37.0 : FETE : 100 m : 1. 
Silvia Goltz (R.D.G.) 11.7 (Daniela 
Melinte 12.7, Ibolia Slavic 12,7, 
Steluța Vintilă 12,8. Aurica Nedelea 
12.8 — nu s-au calificat în finală) ; 
100 mg ; 1, Nina Morgulina
(U.R.S.S.) 14.3 — în serii 13,9 —
(Mihaela Stoica 
lificat în finală) 
Movis (R.D.G.) 
Bocra 4:38,0.

îmbunătățind 
„Prietenia", cu

al 
să

mai slab 
avut ocazia 
comportări fru-

Să 
noi 
de
(v.r. .14:42,0) la

subliniem 
recorduri 
Gheorghe

Constantin Cîrstea, ciștigătorul medaliei de aur la săritura în înălțime, in 
cadrul întrecerilor atletice ale Festivalului Mondial al Tineretului și Stu
denților de la. Berlin, oferă autografe micuțelor sale admiratoare, ime
diat după coborirea de pe podium.

Telefoto : A.D.N.-AGERPRES

DEBUT VICTORIOS AL JUNIORILOR

in pnma partidă

ar» ÎN A DOUA FINALĂ A ZONEI 
EUROPENE

a după amiezii de ieri. 
Fotografii de Theo MACARSCHI

JOC ÎNTRERUPT LA PRAGAre norii care 
ne-au cruțat de 
M. Algiu.

CUPA DAVIS: ÎNTÎLNIREA ROMÂNIA - U. R. S. S
(Urmare din pag. 1)

m, la numai 25 cm de... 
de bronz. Excelentă a fost 
făcută de Vasilica Bocra. 
m, în care a ocupat locul

NOȘTRI LA CM. DE LUPTE LIBERE
mirabile, ale lui Ovici. Egal la 30, 
apoi _.în fața breakului (30—40), 
sovieticul servește slab și pierde... 
Break!" La 4—2. Metreveli atacă 
dezlănțuit serviciile lui Ovici, a- 
ccsta se descumpănește pentru o 
clipă și iată-1 lăsînd din mină a- 
vantajul : 4—3, 4—4... Apoi, 4—5
nereușind din nou să păstreze ini
țiativa la ghemul de serviciu. A 
fost însă și un retur căzut din fi
leu în terenul jucătorului nostru, 
cînd avea avantaj. Pură neșansă... 
Ovici face însă din nou break în 
ghemul al zecelea, după faze su
perbe: 5—5. De aci, însă, Metre
veli se desprinde printr-un for- 
sing activ și cîștigă în prelungiri.

Setul al doilea începe din nou 
sub auspicii bune, mai bune chiar 
ca primul. Ovici fade break la al 
doilea ghem, conduce cu 2—0, apoi 
cu 4—1. Aci, pe serviciul adversa
rului .are 15—30, foarte aproape de 
distanțare victorioasă. Metreveli 
rezistă însă. Reia breakul la ghe
mul următor, într-o simetrie cu 
prima manșă a partidei de rău 
augur. Iar de la 4—4, istoria' se re
petă ad litteram. Ceea ce a decis 
soarta 
sigur 
poate 
notații 
lui Metreveli (8 
tatea Iui Ovici de a folosi mingea 
mai scurtă de dreapta a acestuia, 
el preferind să-l joace mai mult 
pe stingă: în fine, stopuri și pa-

inspirate, de 
ar fi putut 
crescîndă

16,3 — nu s-a ca- 
: 1 500 m : 1. Petra 
4:23,4... 3. Vasilica

Dialog la fileu, intre Tema Cvi j Vladimir MORARI»

NFAV YORK, 3
Miami Beach au 
natele mondiale de 
pentru juniori. In primul tur, cei

(Agerpres) — La 
început campio- 

lupte libere

CONCURSUL

INTERNAȚIONAL

•I

DE

sportivi români prezenți latrei
această competiție au obținut vic
torii. în limitele categoriei 48 kg, 
Aurel Neagu l-a învins prin tuș în 
3:42 pe Ellis Brioso (Republica Do
minicană). Tibor Sereghely, la ca
pătul unui meci spectaculos, a 
cîștigat la puncte în fața japone
zului Katsuyuki Yokoyama. în alt 
meci atractiv, . Gh. Băloianu (82 
kg) a dispus clar la puncte de ca
nadianul Terrance Paile

DE

LA
început

NATAȚIE
7

LOS ANGELES
întrecerUe tradiționalului 

la 
probei

Au . .
concurs internațional de natație de 
Los Angeles. In preliminariile i 
masculine de 200 m mixt, Steve Fumiss 
a fost cronometrat cu timpul de 2:09,6 
(a doua performanță, mondială a anului). 
Proba masculină de 400 m liber a fost 
eiștigată de Rick Demoni, cu timpul de 
4:02.9 (cea mai bună performanță mon
dială a sezonului). La feminin, această 
probă a revenit americancei Heather 
Greenwood în 4:24,94. Olandeza Enith 

- Brighita a terminat învingătoare în 
proba de 100 m spate eu rezultatul de 
1:06.78.

RUGBYȘTII SIBIEHI

ÎN TURNEU ÎN U.R.S.S.
MOSCOVA, 3 (Agerpres). —- ivLi a 

de rugby C.S.M. Sibiu, care se află 
în turneu în U.R.S.S. a intîlnit Ta 
moscova formația locală „FILI“. Rug- 
byștii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 16—13 (13—7). In con
tinuarea turneului, C. S. M. Sibiu va 
juca la Leningrad, în compania echi
pei Burevestnik

acestui al doilea set, de- 
crucial pentru tot meciul, 
fi reparat în aceste scurte 
: excelentul „serviciu" al 

ași !); incapaci-

Jocul a durat aproape dout 
și jumătate (2h21). pe o vreme 
moașă, cu un soare

ILIE NÂSTASE - TEIMUREAZ KAKULIA 6-0, 6-3, 6-0 Centru unic pentru știință
puțin 

cu care 
inițativa a

a greși
pornit în setul 

împăcat al
tocmai acum
adversarului său (în special

spunînd 
al treilea 

înfrîngerii. 
lacunele în

că
cu

singuri mai 
data aceasta, 
altfel fringe 
adversarului.

Nu credem
Ovici a 
gindul
Curies, 
joc ale
acea lovitură de dreapta nesigură 
de care vorbeam mai sus) apă
reau tot mai evidente. Și serviciul 
său nu mai este atît de bun. ca 
la început. Dar Ovici nu mai vrea 
să-ș ia riscuri și poate că nici nu 
trebuie să-1 acuzăm prea mult, el 
avînd în față un meci ultim în 
care va avea de dat randamentul 
maxim. Meciul se termină fără 
strălucire, cu un Metreveli cău- 
tînd'u-și cadența proprie și cu un 
Ovici, cum am mai spus, resem
nat.

Simplă formalitate sau decr»-- 
strație de tenis... Cum vreți s-o 
numiți. Foarte rar. meciul d.ntre 
campionul nostru și al doilea ju
cător sovietic a avut fața crîncenă 
a întîlnirilor de ..Cupa Dav- S. 
mai rar. ne-am indoit că el s-ar 
putea prelungi mai mult de trei 
seturi.

Primul servește Kakulia și ci*L- 
gă două mingi, ceea ce apare apoi 
ca un veritabil succesF.mccă in 
continuare Nâstase nu-, nu. lasă 
ocazia să marcheze prima oară i 
cît în ghemul patru... Totul m 
ge în favoarea primului ju ă 
român, la serviciu și contra ser 
ciului. Mingi de virtuozitate, 
inspirație, incredibile uneori, s 
nind mereu aplauzele spectatori 
entuziasmați. In acest prim : 
Năstase cîștigă patru ghemuri nu
mai la zero!

Rezistență mai susținută a tenis- 
manului oaspe in setul doi. cind 
reușește să mențină scorul egal de 
două ori: 1—1 și 2—2. Imediat ur
mează însă un break și apoi al 
doilea. Puțin deconcentrat. Năstase 
își pierde și el serviciul la ghemul

nsia la cel

o
st

s

zadam
. pînă

narș victorios 
,d Kakulia are 
favorabil, pri- 
trei egalități, 

stop uluitor al 
ige că orice 
ce. Totul clar 

6—0 
amia-j,

PRAGA. 3 (prin telex). — A 
doua finală europeană (grupa B) a 
..Cupei Davis”, începută la Praga, 
opunînd echipele Cehoslovaciei și 
Italiei, este întreruptă din cauza 
ploii fără să se fi putut încheia 
nici un meci.

în primul simplu, Jan Kodes și 
Corrado Barazzutti au cîștigat eîte 
un set, iar italianul conduce în al 
treilea : 5—7, 6—4, 4—5. Kodes nu 
pare încă perfect restabilit după 
accident, iar tînărul Barazzutti a 
evoluat peste așteptări.. Continuarea 
jocului este prevăzută pentru sim
bătă (n.r. azi) după-amiază, cînd ur
mează să înceapă și partida a doua, 
J:ri Hrebec — Antonio Zugarelli.

și pregătirea de cadre la Sofia
Corespondență specială pentru

De scurt timp, la Sofia. Și-a în
ceput activitațea Centrul unic 
pentru știință și pregătirea de ca
dre în domeniul culturii fizice și a 
sportului. El a luat ființă în baza 
unei hotărîri a Consiliului de Mi
niștri, care prevedea unirea tytu- 
ror instituțiilor care se ocupau cu 
problemele de știință și pregătirea 
de cadre în această sferă de acti
vitate'. Crearea noului Centru a 
fost impusă de actualele cerințe și

BALCANIADA DE ÎNOT A JUNIORILOR
(C mare n pag l)

SPORTUL

Cupa „Principesa So£ia“

CATEGORIC FORMAȚIA EIVTȚIEI: 5-0
Cehoslovacia — Mexic 4-0

BRAȘOV, 3 (prin telefon). Deși 
„conturile" în întîlnirea România 
— Elveția fuseseră încheiate după 
prima zi a competiției — ultimele 
2 jocuri de simpulu contând doar 
pentru definitivarea rezultatului — 
Simona Nunweiller și Virginia Ru
zici au evoluat de parcă rezultatul 
confruntării ar fi stat în... pache
tele lor. Ele au oferit, în compa
nia adversarelor, cele mai frumoase 
partide de pînă acum.

Primele au intrat pe teren Si
mona Nunweiller și Annemarie 
Ruegg. Jucătoarea româncă și-a 
adjudecat fără dificultate primul 
ghem : 1—0. Ruegg a egalat, dar 
Nunweiller a luat, din nou. avans 
și, iarăși simetrie: 2—2. în ceea 
ce o privește pe elvețiancă, cele 
2 ghemuri câștigate aveau să fie 
și singurele ale setului. Evoluînd 
remarcabil la serviciu și în jocul 
de atac, trimițînd în terenul ad
vers serii de stopuri și de 
sing-uri, reprezentanta noastră a 
cîștigat cu 6—2. în cel de al doi
lea set, a pierdut primul ghem pe 
serviciu, a egalat printr-un break, 
permițând, apoi, adversarei să ia 
conducerea. Din nou egalitate 
(2—2), după care Nunweiller s-a 
distanțat : 5—3. O revenire a lui 
Ruegg — concretizată prin servicii 
decisive și voleuri bine plasate — 
a adus egalitatea : 5—5. La 6—5
și 40—30, Nunweiller, deși mai 
avea nevoie doar de un punct pen
tru a încheia setul în favoarea sa,

pas-

a ratat ocazia, apoi și altele, asi- 
gurîndu-și victoria abia in prehir.- 

Așadar scor final 6—2.giri 9—7.
9—7 pentru Nunweiller.

Virginia Ruzici — al cărei mec: 
cu jucătoarea nr. 1 a oaspetelor. 
Susi Eichenberger, a fost așteptat 
cu interes de numeroșii spectatori 
— a trebuit să cedeze primul set ■ 
4—6. în următoarele și-a demon
strat cu prisosință clasa superioa
ră, oferind un joc, deseori aplau
dat : crosuri milimetric plasate pe 
linia de fund a terenului, stopuri 
de mare frumusețe, punîndu-și 
astfel în derută partenera de între
cere. V. Ruzici 
6—3, 6—0.

Cîteva cuvinte 
cehoslovace, care 
adversarele formației 
pentru desemnarea echipei cîștigă- 
toaxe a zonei. Regina Marsikova, 
în primul rînd, dar și Ivona Brza- 
kova și Daniela Jindrova sînt ju
cătoare eficace, posesoare ale unei 
game largi de lovituri.

în ultimele două întîlniri de 
simplu Ivona Brzakova a dispus 
cu 6—2, 6—4 de Alejandra Valejo, 
iar Daniela Jindrova a întrecut-o 
cu 6—0, 6—1 pe Rocio Ortega. Re
zultat final : Cehoslovacia — Me
xic 4—0.

Simbătă, de la orele 9 și 16, sînt 
programate meciurile România — 
Cehoslovacia și Elveția — Mexic.

DE (R) 1 :11.7 (rec. fete categ. A)
— campioană balcanică.
tasta Kc-nstantinidou 
Dubrejka Bjelici (I) 
Sanieva (B) 1:15J5 ;
zilsu (T) 1:24.1 : 100
1. T. FTRTUNESCU
— campion balcanic.
JG) 64.6. 3. K. Nikoh
D Grguric (I) 55.6. 5. G. Gurel 
CT> 7i5 : 100 m liber (f) : 1. HE
LEN AtlOMTOV (G) 64.0 (rec. 
balcanic) — campioană balcanică.
2. Daniela Georgescu (R) 64.9. 3. 
Savina Ganeva Hî)
Rusionvici (I) 67.3.
(T) 63.0 frec.) ; 100
1. R. VRINCEANV
— campion balcanic. 2.
(I) 59-3. 3. A. Popov (B) 59.8.
Katsouias (C) 60.6. 5. M. Korma 
(Ti 64t2 : IM m spate (f) : 1. KA
RIN PARCTSCH (R) 13.7 — cam
pioană balcanică. 2. Svetla Lilkosa 
<3) 114.6 3. Katerina Fatsea (G)

Anas-
(G) 1:12,1. 3 

1:13,4. 4. Neli
5. Scrap Ki
rn delfin (b) :
(R) 6U (r.p.) 

u 2. C. Daras 
■ov <B> 65,5. 4.

55.6. 5.

200
(R) 
ju-
E 

M.

3. Bulgaria 37 p, 4. Iugoslavia 32 
p, 5. Turcia 8 p.

orr

cîștigă CU 4—6,

despre sportivele 
sîmbătă vor fi 

României

Ion GAVRlLESCU

66,7. 4. Djula
5. Nur Pahya 
m liber

(R) 58.8
L F.

(b) : 
(r.p.) 
Hitro 
4. A.

1:14 9, 4. Jica Silic (I) 1:19,5; 
m spate (b) : 1. A. HORVAT 
2:17.7 (rec. balcanic, rec. de 
niori) — campion balcanic, 2. 
Koskinas (G) 2:18,0 (rec.), 3.
Balant (I) 2:24,9, 4. R. Galaushi 
(B) 2:27,8. 5. O. Esen (T) 2:51,2.; 
400 m liber (f) : 1. H. AVLONITOU 
(G) 4:45,7 (rec. balcanic, rec. se
nioare) — campioană balcanică, 2. 
Savina Ganeva (B) 4:57,3, 
genia Cristescu (R) 5:00,5 I 
nioare), 4. Jana Marcovici 
100 m liber (b) : 1. G.
(3) 4:33.0 (rec. balcanic) 
pion balcanic, 2. G. Karpouzis (G) 
4:35,5, 3. I. Svetz (R) 1:37.4 (rec. 
copii cat. A), 4. J. Slavec (I) 4:38.7, 
5. T. Gerek (T) 5:04,8; 4X100 m 
mixt (f) : 1. GRECIA 4:54,1 — cam
pioană balcanică. 2. România 4:58,5, 
3. Bulgaria 5:07,0. 4. Iugoslavia 
5:07,6 ; 1X100 m (b) : 1. ROMA
NIA 4:25,0 — campioană balcani
că. 2. Iugoslavia 4:26,3, 3. Grecia 
4:27,6, 4. Bulgaria 4:29,8, 5. Tur
cia 5:04,1. Clasament pe echipe: 
1. ROMÂNIA 60 p, 2. Grecia 51 p,

3. Eu- 
(rec. ju- 
(I) 5:07.4 

PANDEV 
— cam-

ÎN TURNEUL DE POLO s-au 
desfășurat ieri două nartide. în pri
mul meci G-recia a întrecut Turcia 
cu 7—2 (2—0. 1—1, 3—1, 1—0). A 
doua întîlnire a opus formațiile Iu
goslaviei și Bulgariei. Au învins po- 
loiștii iugoslavi cu același scor : 

1—1, 2—0). Au
3. Mracevici 2, 

la învingători și 
de la învinși.

7—2 (3—1, 1—0, 
marcat: Druzejic 
Galjas, Segrt de 
B. Gheorghiev 2 
Bune arbitrajele prestate de A. An- 
gella (Franța) și respectiv A. Fuchs 
(Belgia).

sarcini, 
cumente 
tarea în 
zice și a sportului în R.P. Bulga
ria. O deosebită atenție se acordă 
in aceste documente extinderii ne
contenite a caracterului de. masă 
și creșterii sportului de performan
ță, mai cu seamă la lupte, haltere, 
fotbal, volei, baschet, gimnastică 
(sportivă și modernă) etc. De a- 
semenea, se recomandă cu insis
tență tineretului studios, celui din 
fabrici, uzine, din sectorul agri
col, ostașilor, să practice una din 
disciplinele atletice sau ale gim
nasticii. să știe să înoate.

Pentru realizarea acestor sarcini 
este necesară o judicioasă orga
nizare a timpului liber al oameni
lor muncii, a procesului de antre
nament, existența unei baze spor
tive și a materialelor corespunză
toare, metodică și pedagogie supe
rioară, precum și cadre cu înaltă 
calificare. Diferitele instituții ce 
funcționau pînă în prezent nu o- 
fereau posibilitatea desfășurării 
forțelor creatoare ale lucrătorilor 
științifici din acest domeniu. nu 
dispuneau de o dotare, de cel mai 
înalt grad și de un program unic 
de instruire etc. Prin crearea Cen
trului unic pentru știință și pre
gătirea 
aceste
Planul 
irului

trasate prin diferite do- 
de partid privind dezvol- 
continuare a culturii fi-

de cadre, o mare parte din 
lipsuri au fost eliminate.
unic de activitate al Cen- 

va oferi lucrătorilor știin

țifici de aici posibilitatea de a lu
cra mai aprofundat și cu mai 
multă eficiență.

în noul Centru au fost incluse: 
Institutul superior pentru cultură 
fizică „Gh. Dimitrov", Centrul de 
cercetare științifică de pe lingă a- 
cest institut. Centrul republican 
sportiv și științific, împreună cu 
filiala sa pentru pregătirea de ca
dre de la Plovdiv ș.a. în progra
mul Centrului se prevede, în afara 
restructurării institutelor și veri
gilor ștințifice unificate, și o vastă 
bază de colaborare cu alte centre 
științifice, în primul rînd cu Insti
tutul de Medicină.

Sarcina imediată a noii unități a 
sportului bulgar constă în desfășu
rarea unei suple activități de cer
cetare și aplicare științifică în do
meniul culturii fizice și a sportului 
de performanță, crearea bazei și 
condițiilor de dezvoltare a aces
tora, ridicarea la nivel contempo
ran a pregătirii cadrelor si asigu
rarea posibilităților pentru îm
prospătarea în permanentă a cuno
ștințelor. De asemenea la Centru 
se va aduna, sistematiza și multi
plic? informația ștințifică în do
meniul culturii fizice și a sportu
lui de pe tot globul.

TOMA HRISTOV

Florin Gheorghiu și Ion Biriescu

Campionatele europene de călărie (juniori)

CUPA BALATON ll HANDBAL FEMININ
BUDAPESTA. 3 (prin telex). în 

ziua a doua a turneului interna
țional de handbal feminin dotat cu 
„Cupa Balaton" s-au disputat la 
Veszprem două meciuri Importante 
pentru calificarea în finale. Repre
zentativa R.F. Germania a între
cut la limită : 11—10 (7—2) echipa 
Cehoslovaciei. Decisiv pentru victo-

rie a fost avansul luat de hand
balistele vest-germane în prima re
priză. în cea de a doua partidă, 
R.D. Germană — campioană mon
dială — a învins destul de ușor 
Danemarca : 11—6 (5—5). Echipa 
României are de jucat în grupă 
cu echipele R.D. Germane și Da
nemarcei.

ANVERS, 3 (prin telefon). — Ziua 
de vineri a fost consacrată de tinerii 
noștri călăreți, participant la cam
pionatele europene care se desfășoa
ră la baza hipică ,.St. Hubertus" din 
apropierea Anversului, unor ușoare 
antrenamente, deoarece caii se re
simt după lungul drum efectuat pînă 
la locul concursului. Antrenamentele 
au demonstrat că juniorii noștri" se 
simt bine, avlnd posibilitatea unor e- 
voluțil meritorii. De altfel. In urma 
întrecerilor din probele preliminare, 
specialiștii au apreciat pozitiv modul 
cum aii concurat, cu deosebire Ni
colae Gheorghe și Dania Popescu, pe 
care doar o singură bară doborî ti

i-a despărțit de primele locuri. Toto
dată, se consideră că cele mai mari 
sanse în ocuparea unei poziții frun
tașe o au reprezentanții Angliei, 
R- F. Germania și Italiei. Simbătă 
dimineață, de la ora 9,30, se va da 
startul în campionatul european in
dividual, concurențli trebuind să re
zolve dificultățile unui parcurs cu 12 
obstacole, avmd o înălțime de 1,30 m. 
în caz de egalitate, se va desfășura 
un baraj, la cronometru, programat 
după-amlază, de la ora 14.

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

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

pe același loc: 10 cu 3 puncte
LONDRA. 3 (Agerpres). — Cu o rundă 

înainte de terminarea turneului final al 
Campionatului mondial de șah pentru 
juniori. în fruntea clasamentului se află 
Beliavski (URSS) și Marianovicl (Iugo
slavia) cu cite 7,5 puncte, urmați de Ml
les (Anglia) — 7 puncte. Christiansen 
(SUA) și Stean (Anglia) — 6,5 puncte. 
Ion Biriescu (România) ocupă locul 10 
cu 3 puncte. Rezultate din runda a 10-a; 
Beliavski (URSS) — Bloch (RSA) 1—0: 
Mari ano viei (Iugoslavia) — Christiansen 
remiză ; Stean — Momeni 1—0; Miles — 
Friele 1—0; Cooper — Biriescu 1—0.

★
RIO DE JANEIRO. 3 (Agerpres). — 

După o zi de repaus, turneul, interzonal 
de șah de la Petropo-lis (Brazilia) a con
tinuat cu partidele rundei a 7-a- Liderul 
clasamentului, Liubomir Liubojevici, a 
remizat cu Tan (Singapore). în timp ce 
marele maestru brazilian Costa Mec king 
l-a învins în 33 de mutări pe Vladimir 
Savon (URSS). Jucînd cu piesele negre, 
șahistul român Florin Gheorghiu a pier
dut, la mutarea a 36-a, partida cu David 
Bronstein (URSS). Alte rezultate ale run
dei : Panno (Argentina) — Byasas (Ca
nada) remiză; Smîslov (URSS) — Keres 
(URSS) 1—0; ivkov (Iugoslavia) — Hort 
(Cehoslovacia) 1—0.

In clasament conduce Liubojevici ou 
8 puncte, urmat de Mecklng — B puncte, 
Portisch (Ungaria). Gheller și poluga- 
evskl (URSS) — 4 puncte șl o partidă 
întreruptă fiecare. Florin Gheorghiu ocu
pă locul 10, cu 3 puncte.

ța Riga s-a desIXsuras na turneu inter
național masculin de volei, eu
prilejul împlinirii a K d® ar.: de <£=d 
se practică acest sport în VRSS. Victo
ria a revenit reprezentativei Polon.*4-, 
care a terminat netevinsâ compeeipa. 
clștlgird pe rfnd pari-idete tustmvte eu 
echipele Cehoslovacei, Bulgarie* și 
URSS. In ultimul joc. voleiba^sdl polo
nezi au Întrecut cu 3—0 <13—3. 15—S. 
13—11) selecționata de tineret a URSS.

Celebrul automobilist brazilian Emerson 
Fittipaldi a sosit Ia Frankfurt pe Mam 
în vederea participării Ia „Marele Pre
miu a! R F. Germania*, care va avea 
loc duminică pe circuitul de la Nilrbur-

Cunowutul *tlet englez David Bedford a 
anunțat ci nu va putea face parte din 
echipa țării saîe la concursul care va 
începe simbătă Ia Oslo In cadrul semi
finalelor .Cupei Europei-. Bedford este 
suferind. In locul său a fost selecționai 
Roger Clark, care va participa la pro
bele de 3 000 si 10 000 m plat

ClcUwul spaniol Domingo Perurena a 
câștiga* «tapa a doua a Turului insulei 
Malorea. P® circuitul de Palma de 
Ma oroa. eC a ecoperi* 1B ts fe lh 
*3:43. în cdaaementul 
spaniolul Pesarodona. urma* la 4 sec. de 
Perurena.■
In turneul internațional masculin de bas
chet de la Porto San Giorgio (Italia), e- 
chipe Radnlckl Belgrad a învins cu sco
rul de M—S0 (36—38). formația americană 
.Gillette*. Specialiștii prezenți la această 
competiție consideră victoria baschetba- 
liștilor iugoslavi ca o mare surpriză, 
formația americană fiind principala fa
vorită a turneului.

je-ers.: conduce

La Lublin a avut loc Inttlnirea amicală 
de fotbal dintre selecționatele de tineret 
ale Poloniei și Norvegiei, Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—d).■
La Rotterdam, s-a disputat meciul Inter
național de fotbal dintre echipa olan
deză Feyenoord șl formația belgiană 
Standard Llege. Fotbaliștii olandezi au 
terminat învingători cu scorul de 3—1 
(2—0) prin golurile marcate de Schen- 
maker (min. 21), Janssen (min. 35) și 
Schneider (min. 69). Punctul oaspeților 
a fost înscris în minutul 52 de Henrio- 
tay.

/W PRELIMINARIILE
* C.M. DE FOTBAL

Peste 10 000 de spectatori au urmărit la 
Reykjavik întîlnirea ’dintre echipele Nor
vegiei și Islandei contînd pentru preli
minariile Campionatului mondial de fot
bal. Jucătorii norvegieni au terminat în
vingători cu scorul de 4—0 (1—0) prin 
punctele marcate de Sunde, Lund, Pet
terson și Johanssen.

Redacția si administrația; București, str. Vasile Conta nr. 16 : telefoane: centrală 11.10.05. secția corespondenți 11 Ăl 09. interurban 72 si 236 j telex: sportrom buc. ISO. Tiparul .J. P. „Informația". București 40.368


