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DUPĂ A DOUA ZI, UNIUNEA SOVIETICĂ A PRELUAT CONDUCEREA ÎN „CUPA DAVIS

or
ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

ECHIPA NOASTRĂ A PIERDUT PARTIDA DE DUBLU 
DAR AȘTEPTĂM VICTORIA DE LA NĂSTASE SI OVICI

si Ovici — Kakulia
la Progresul

iitant

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)-oca in

ECHIPA FEMININA
PUTERNIC ASALTDA UN

UNUI FINALA
atlete din elita mondială• \ume roase

deci la capătul unui meci 
așa cum numai „Cupa Da-

României fi 
M. Brunetti,

Uniunii Sovietice
T. Kakulia, S. L

•ar jur imp
i, ei pornesc în căutarea e-_ c-r te* 
curse, spre satisfocția bătrinei cere 

“ *

LOG IN

• Ieri, la dublu: Năstase, Sântei — Metreveli, Lihactov 8—6, 6—3, 4—6 
(de la ora 14) ultimele două meciuri: Năstase — Metreveli

' ’ Echipele
• arbitrul 4. Mc

)

lată-ne 
de dublu, 
v’s" îl poate oferi spectatorului de 
tenis. Un meci disputat cu îndirjire 
extremă, la un grad de încordare 
care supune nervii jucătorilor unul 
test de-a dreptul chinuitor. în focul 
unei lupte pe cît de frumoasă, ne 
atit de epuizantă. Băieții noștri n-au 
reușit să treacă biruitori acest test. 
Lui Ilie Năstase. campionul, a'ind 
alături pe Ion Sântei, un debutant 
In clasica întrecere, le-au stat in

față doi jucăt 
de ani de zile 
cunoscând toate 
TTîvTÎSdL pâTtldC. 
Serghej Lihac 
aproape d 
sul compe* 
laurii unei 
Au fost 
aduși la 
tuși ș-a 
cile, refăcând

Marcu. T. Ovici, I. Năstase, C. Caralulis, 
Fotografii de Theo MACARSCHI

fața fileului (exact — 2h58). Am con- 
dus cu două seturi la zero. am a- 
vu: avantaje ce păreau suficiente 
pentru victorie, în seturile trei și 
patru. In zadar, însă, l-au lipsit, 
poate, lui Năstase inspirațiile sale de 
zile mari. i-a lipsit lui Sântei, mai 
ale-, forța în .serviciile sale, <lc 
șapte ori răpuse în cursul întregii 
partide.

Primul set a fost pasionant ca 
desfășurare. Conduși cu 1—3 (break 
in ghemul trei, la Sântei), jucătorii 

--Ti depun un efort considerabil.

ireapta).

„Ștafetei 23 August",Ultimul schimb al 
intrarea grupului de sportivi pe stadion.

campionul european Constantin Gruiescu poartă flacăra-simbol, la
Foto : S. BAKCSY ,

ASEARĂ, PE STRĂZILE CAPITALEI

0 VIBRANTA ADEZIUNE A SPORTIVILOR
LA POLITICA PARTIDULUI

Capitala a găzduit ieri o entuziastă 
acțiune dedicată apropiatei sărbătoriri 
a zilei de 23 .August...

In organizai ea C&isiliului muni
cipal pentru educație fizică si sport, 
a celorlalte organe și organizații cu 
atribuții în domeniul sportului, peste 
200 de ' reprezentanți ai tineretului 
sportiv bucureștean au participat la 
o simbolică ștafetă, care a străbătut 
locuri memorabile ale orașului legate 
de'evenimentul care avea să deschidă, 
cu aproape trei decenii în urmă, o 

Istoria Ro-

NOSTRU

AR FI FOST PREA SIMPLU
Salatiera benchetuiește. In cupa e> .-cepe- 

ierburi de vrajă. i< 
timpuri, ei pornesc 

tot felul de .. . .
din jilțul ei de argint, amestecul de bucui 
Victoria.

Ieri. In proba de cumpănă, emisarii Se ct ere» a 
cunși, timp de aproape două ove. In occste două w *■ 
Ionel Sântei au avut iluzia victoriei. Cele doua seâm cq*gc* i 
tau pe al treilea. Și acest set al treacă o ** *
Lihaciov își pierdea primul servia. oferind edepex eoo^rie pdn 
după care avea să urmeze serricxd pini atcecf necr^Seor r* ' 
tase. In acest moment s-a rupt seric compxQM^d —1 
jucător care nu-și ratase serviciul. B pttadeo peetns prime < 
urmat, știți foarte bine. Metreveh ți Utocio^ oe 
devine accesibil și au început să odteve, mefcrfc ți 
care aveai» să le aducă victoria.

Vă rog să-mi permiteți. stieuxB cSBcA cd MCtaSto 
nuitului colcul al momentelor cheie, ai toach-w«Bor m _
(trădind starea de tensiune in core s-a jecet par* .. — 
tactice care i-au perină, in cele dă» anco, ho LAocw sâ-ți vegâsecKri 
punch-ul tinereții. Partida de dubă» apa^ine. amân, teecetdbâ.

La startul zilei a treia. credeidoțM taeiedm ip păsteeniă ee^teMt 
speranțele, cu atit mai mail cu cit starea aoastrib <fe • spacta*
(orilor, nu este inedită. Vă aduceți aainto. aaee doi aei. la Seo 
vostea infringerii dublului nostru, venită pe la teiend nep^^ e pâta»ta 
intacte speranțele. Șî. pină io urmă, ceea ce ee leețise thihd. tee 
reusit simplurile. Io capete' se - -t soe-ttct- cs. Ace" oo-ă
la Scheveningen, victoria echipei he Other ie duble punea sa «dan
ci ne speranțele celor cave susțineou. ce aeateOk ■*■> eoetad echipă. 
Pină la urmă, inso, ziua a bda o tieedeat sprieted hteteeoa de ie 
Sao Paulo.

Astăzi, în ziua a treic derby-, ter-suhă e--coec- se er^c.eezc ee 
la box, in repriza decană. Ilie Năstase. efiberat de rigonie joade pe o 
jumătate de teren, va reuși — speram — so regăsească mgocree de 
partida cu Okker, acum dnd se oSâ re fa|toțreuâ adrereer de aceeași 
clasă. Și dacă această victorie, de toț aștegtoto. se re «tacxix. io pal
maresul meciului, trim s Sc "erei rar șterge rce-o- ver «e^eșe-e 
vor remăsura fileul. și total va începe ca in priare Ă. de asta dotă istem 
învingătorul lui Fairlie ți cel c - ~ z -■

„Ar fi fost prea simplu* — sc---ec -- x--- -.gr .-sr ie terer care
a nivelat ani de-a riadul zgura pe căra au călcat IBdas, So-'-: •: 
și mulți alți eroi ai tenisului de praMfindeni. Ar fi iote, mer-edeaâr. P*O* 
simplu. Dar cine știe docâ zuabelui odeon d Safaderei ae reea se 
pună la încercare toate patente ace eoastee echipe, pasare ca bacaria 
victoriei finale să fie dep vă I

prezente ia

eră nouă, luminoasă, în 
mâniei.

Locul de start — Podul 
a evocat luptele eroice 
ostașii noștri și de gărzile patriotice 
njuncitoresti, împotriva cotropitorilor 
fasciști. Flacăra-simbol. purtată și în
cadrată de alleți sau cicliști din toate 
cluburile bucureștene. a trecut pe 
lingă impunătoarea Casă a Scînteii. 
citadela presei noastre militante, si 
s-a îndreptat spre Arcul de Triumf-

De aici, purtătorul flăcării și 
al mesajului întregului tineret bucu- 
reștean și-a continuat drumul încon
jurat de nouă sportivi cu eșarfe viu 
colorate și urmat de alți 80 de aler-

Băneasa — 
purtate de

gători din toate cele opt sectoare 
ale Capitalei.

în continuare, Piața Victoriei — 
Bulevarul Ana Ipătescu — Piața Ro
mană — Bulevardul Maghcru — 
Piața Universității — Bulevardul Re
publicii au fost tot atîtea locuri în 
care cetățenii Capitalei au întîmpi- 
nat ștafeta cu vii aplauze și au iri- 
soțit-o cu calde manifestări de ade
ziune. Ultimul schimb a avut loc la 
Casa memorials a Partidului Comu
nist Român, din cartierul Vatra Lu
minoasă, clădire de care se leagă 
o bună parte din activitatea de pre
gătire a insurecției naționale antifas
ciste armate șl momente din lupta 
eroică a activiștilor de partid aflați 
în ilegalitate.

La ora. 20,30. grupul purtătorilor 
ștafetei și-a făcut intrarea pe Sta
dionul „23 August". încadrat de doi 
dintre sportivii ce l-au însoțit, cam
pionul european de box, Constantin 
Gruiescu, a dat citire mesajului spor
tivilor din București, în chre se a- 
iirmă atașamentul și profundul de
votament al tineretului fatiă de po
litica Partidului Comunist Român, în

i'

frunte qu conducă tarul său iubit, to
varășul - NICOiLAE CEAUȘESCU. Vi-. 
brantul mesaj s-a încheiat cu cuvin
tele :

„Dotăm să exprimăm hotărîrea ti
nerei generații de a contribui cu 
toată energia sa la marea operă de 
constituire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, printr-o activitate 
plină de avint și pricepere la învă
țătură, în munca productivă si în/ 
sport".

Radu TIMOFTE |

I __ _ /
DE ZIUA MARINEI

PENTRU CUCERIREA
CUPEI EUROPEI

DE ATLETISM A ROMÂNIEI
după amiază, pe stadionul Republicii, de la ora 16,40

A

startul probelor • Vom
asista la realizarea unor noi recorduri

mondiale ?
eneral. și 
. așteaptă 
i deosebit 
i după a- 

e «rwt.Trv.il Republicii evo- 
3 esdrul semifinalei „Cu
pe.' pentru echipe repre- 

fawținmfc tafro» de renu- 
:. 3. C——-aț-ă, I’.al a. Elve- 
eiTa.'Ur.gaSa și România, 
ă în riscurile lor se află 
ene olimpice și alte 3 me- 
a J.O. de la Munchen ne 
ă să afirmăm că vom a- 
jnul dintre cele mai valo

roase concursuri internaționale ale 
—mini Este, deci, o mindrie pen
tru noi faptul că sintem gazdele 
unei czmpetții de asemenea am
ploare și vom face totul — din 
pemet de vedere organizatoric — 
pentru a ne afla la înălțimea misiu-

SLS^a ia

A 3-A BALCANIADĂ DE NATATIE A JUNIORILOR

PERFORMANȚE DE BUNA VALOARE
ÎN A DOUA REUNIUNE FINALĂ

Tret dintre atle
tele de bază ale 
echipei noastre: 
ILEANA SILAI. 
ARGENTINA ME
NIS și VIORICA 
VISCOPOLEANU 
(de la stingă spre 

dreapta)
nii onorante ce ne-a fost încredin
țată de forul atletic internațional.

Firește, iubitorii sportului simt o 
puternică satisfacție. Echipa femi
nină a României se află printre va
lorile autentice ale continentului, 
luptă — într-o companie de elită — 
pentru calificarea în finala aces
tei prestigioase competiții. Am con
vingerea că fetele noastre — care, 
de atîtea ori. s-au dovedit mai dîr- 
ze, mai ambițioase și, evident, mai 
valoroase decît băieții — vor ști să 
lupte pînă la ultima picătură de e- 
nergie pentru a atrage de partea

lor șansa de a evolua în finala de 
la Edinburg. Argentina Meniș, Ilea
na Silai, Viorica Viscopoleanu, Cor-

VICTOR FIREA
secretar general al F.R.A.

țat marele pavoaz și în
tr-o atmosferă însuflețită are 
loc sărbătorirea Zilei Marinei 
Republicii Socialiste România, 

îi cinstim astăzi, din nou, cu 
dragostea și prețuirea 
pe marinarii militari, 
citorii, tehnicienii și 
constructorii de nave, 
din porturi, personalul flotei co
merciale.

Ne îndreptăm gindurile spre 
marinarii militari, spre acest 
important detașament al forțe
lor noastre armate puse în sluj
ba apărării patriei socialiste. 
Animați de o puternică dragoste 
de țară, profund devotați po
porului și partidului nostru, 
cauzei scumpe a socialismului, 
marinarii militari 
țese nici un fel de 
tru perfecționarea 
politice și profesionale, pentru 
îndeplinirea -în cele mai bune 
condiții, n tuturor misiunilor în
credințau1.

Ne îndreptăm gindurile spre 
harnicii constructori ai navelor 
românești — muncitori, tehnici
eni, ingineri, lucrători din por
turi — care, prin grija partidu
lui și statului nostru, înscriu de 
la an la an succese tot mai 
mari în realizarea unor vase 
moderne, cu deplasamente spo
rite, în extinderea continuă a 
capacităților portuare. Fără în
doială, există nenumărate cifre 
care exprimă concludent marile 
progrese realizate în domeniul 
construcției de nave, dar ne 
bucură deopotrivă aprecierile 
unanime ale specialiștilor de 
peste hotare care vorbesc elo
gios despre calitatea acestor 
nave, purtând amprenta hărni
ciei și a inteligenței constructo
rilor noștri.

Ne îndreptăm gindurile spre

noastră 
pe mun- 
inginerii, 
lucrătorii

nu precupe- 
e forturi pen- 
pregătirii lor

9 Ștafeta de 4x100 m liber (m) a adus ieri singura victorie echipei române SEMIFINALELE
Sportivii greci conduc cu 12 p In clasamentul general CEPEI EUROPEI

suc- 
fac

spre 
care

marinarii flotei noastre comer
ciale, mulți dintre ei străbătând, 
pe mări și oceane, nesfîrșite 
întinderi de apă, pentru a duce 
în porturile lumii produsele pe 
care scrie : „Fabricat în Româ
nia". Navigatori iscusiți, minări 
de mistunea lor de a contribui 
la lărgirea schimburilor comer
ciale, a colaborării economice 
internaționale, marinarii flotei 
noastre se prezintă și ei la a- 
ceastă zf de sărbătoare cu 
cese remarcabile, care le 
cinste.

Ne îndreptăm gindurile 
toți tinerii marinari pentru
practicarea exercițiilor . fizice și 
sportului a devenit mai mult 
decît o obișnuință, aceste acti
vități contribuind nemijlocit la 
întărirea sănătății, la dezvolta
rea lor fizică armonioasă, la 
creșterea capacității de muncă 
în toate domeniile.

Ca în fiecare an, la sărbătoa
rea marinarilor vom revedea, 
desigur, in cadrul amplelor ma
nifestații artistice și sportive, 
frumoasele întreceri de iahting, 
caiac-canoe, canotaj — discipli
ne în care întâlnim, în mod de
osebit, multe din tradițiile 
virtuțile marinărești.

Sărbătorită in condițiile 
care întregul popor întâmpină 
August, cu mari și numeroase 
victorii în toate domeniile 
activitate, Ziua marinei 
iește, odată cu un cald 
angajarea și mai fermă 
ror marinarilor noștri 
consacra întreaga capacitate și Ș 
energie creatoare făuririi socie- gs 
tații socialiste multilateral dez- îs 
voltate, îndeplinirii tuturor sar- =5 
vinilor și îndemnurilor adresate 
de partid, personal de către to- 
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. |

în
23

de 
prileju- 
omagiu, 
a tutu- 
de a-și

Cea de a doua reuniune a între
cerilor de înot din cadrul ediției a 
IlI-a a Balcaniadei de natație a 
marcat ieri după-amiază, la piscina 
Dinamo, un viguros asalt al sporti
vilor greci, care au dominat de o 
manieră categorică. Confirmînd 
progresul înregistrat în ultimii ani, 
cînd juniorii Eladei au cîștigat am
bele ediții anterioare ale competi
ției, selecționata Greciei și-a arătat 
abia ieri adevărata ei valoare, re
prezentanții săi terminînd învingă
tori în 8 din cele 10 finale.

îh marea majoritate a curselor 
finale de sîmbătă, disputele au fost 
echilibrate. Mai rezistenți și parcă 
mai maturi decît adversarii lor, 
înotătorii greci s-au dovedit și 
rapizi în sprinturile finale, obți- 
nînd succese meritate. O impresie 
deosebită a lăsat-o tînăra Helen 
Avlonitou, care a luat 6 starturi în

PROGRAMUL
ÎNOT (finale) : Bazinul Dinamo, de la

200 m spate (f) ; 200 m bras (b-j-f) ; 400 m 
15C0 m liber (b).

SĂRITURI : Ștrandul Tineretului de la ora
și trambulină (f) :

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 11 : Bulgaria — Turcia ; de la 
ora 19.30 : Iugoslavia — România.

DE AZI
100 m spate (b) ;ora 18 :

mixt (b-j-f) ; 800 m liber (f) ;

10 și ora 17 : Platformă (b)

două reuniuni, ce au însemnat tot 
atîtea victorii pentru echipa 
Cel mai bun 
sale valori ne-a fost 
după-amiază, cînd recordmana aces
tei ediții a ieșit din cursa de 200 m 
mixt și după aproximativ 20 
minute, în ultimul schimb, 
rivalitatea dintre cvartetele

sa. 
exemplu al «înaltei 

oferit ieri

4x100 m liber ale României și 
Greciei era departe de a fi tranșată, 
ea a înotat în forță ajungînd prima 
la sosire.

Adrian VASILIU
de' 

ci nd
de (Continuare in pag. a 4-a)

Cea de a patra ediție a campiona
tului continental- pe echipe CUPA 
EUROPEI — BRUNO ZAULI progra
mează la sfîrșitul acestei săptămîni ur 
mătoarele întîlniri în cadrul semifi
nalelor : FEMININ : grupa A (Bucu
rești) : Elveția, R.D. Germană, Ita
lia, Norvegia. România. Ungaria ; 
grupa B (Sittard — Olanda): An
glia, Cehoslovacia, Franța. R.F. Ger
mania. Iugoslavia. Olar.da ; grupa 
C (Varșovia) : Austria. Bulgaria, 
Finlanda, Polonia, Suedia, U.R.S.S. ; 
MASCULIN: grupa A (Nisa) : Bulga
ria. Cehoslovacia, Franța, R.D. Ger
mană, România. Suedia : grupa 
(Ljubljana) : Finlanda, 
nia. Elveția, 
Spania; grupa 
Belgia. Italia, 
U.R.S.S.

Primele două 
grupă se califică 
competiției programate în luna sep
tembrie la Edinburg, în Scoția.

R.F.
Iugoslavia, . 
C (Oslo):
Norvegia,

clasate din 
pentru

n
Germa- 
Polonia, 
Anglia, 

Ungaria,

fiecare 
finalele

(Continuare în pag. a 3-a)
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CONTRIBUȚIA LUMII INTELECTUALE

La Olimpia, în 
lor Olimpice, s-a 
a XIII-a sesiune

astăzi 
fotbal 

aniversează festiv

,*3W

LA MIȘCAREA OLIMPICĂ

ARGEȘ—XX! „LA FLUIERUL
orășenesc; pe locul I în Divizia A ARBITRULUI..."

la 1 martie 
s-a constituit

leagănul Jocuri- 
desfășurat recent 
a Academiei O- 

limpice Internaționale care a re
unit 145 de participanți din 34 de 
țări, printre care și delegația româ
nă formată din ing. Lia Manoliu, 
vicepreședintă a C.N.E.F.S. și a 
C.O R., ca și din semnatarii acestor 
rînduri, profesorii Ion Matei și Vir
gil Ludu. La lucrările sesiunii au 
asistat totodată o serie de persona
lități din conducerea C.I.O. și a 
Comitetelor naționale olimpice din 
U.R.S.S., Statele Unite, R.F. Germa
nia, Japonia, Iugoslavia, Austria. 
Polonia, Zair, Grecia etc., precum 
și medaliați olimpici, ziariști spor
tivi.

Tema sesiunii — „Contribuția lu
mii intelectuale la mișcarea olimpi
că" — a fost abordată din diferite 
puncte de vedere : istoric, filozofic, 
literar-artistic, educativ etc. Dintre 
interesantele conferințe prezentate 
în cadrul sesiunii menționăm : „Să 
învățăm de la vechii antrenori"
— de prof. univ. dr. A^T. Young
— Canada; „Bibliografie și docu
mentare — contribuția lumii inte
lectuale la mișcarea olimpică"

de prof. Josef Recla (Austria), pre
ședintele Biroului internațional de 
documentare și informare în dome
niul sportului ; „Contribuția arte
lor frumoase la mișcarea olimpică" 
— de M.D.W. Masterson, director 
la Universitatea Salford ; „Contri-

Pe marginea celei de a XIII-a sesiuni
a Academiei Olimpice internaționale

buția lumii intelectuale la mișca
rea olimpică" — de prof. dr. Pierre 
Seurin, președintele Federației in
ternaționale de educație fizică.

Un deosebit interes a trezit con
ferința Liei Manoliu : „Participan
tă la șase ediții ale Jocurilor Olim
pice", o excelentă pledoarii pentru 
olimpism, solicitată pentru publicare 
în „Revista Olimpică" editată de 
C.I.O., ca și în publicații din Aus
tria, R.F.G., Mexic, Spania etc. A- 
preciată deseori ca un „model olim
pic". Lia Manoliu a fost și de a-

se 
se 
pe

de- 
nu- 
cei

extras

lntr-o clipită m-am și îndrăgos
tit de pista de zgură. Murgă, ca și 
cum ar fi fost pirlită de soare, ne
tedă ca și cum ar fi’fost călcată cu 
fierul, tandră și rezistentă, o poți 
ghici din priviri, ca un corp viril 
în tinerețe... Cum o fi oare con
tactul acestei piste dragi cu podul 
palmei ? Dar cu obrazul ? O fi a- 
vluă vreun miros ?

Cînd am ajuns, umbra tribunelor 
acoperea pe jumătate pista, în lun
gime, pe distanța de o sută de 
metri. îmi închipuiam, alergind pe 
ea, ctt aș fi fost de îngrijorat să 
alerg la soare. în timp ce adversa- 

ar alerga la umbră, sau

Cu exact 30 de ani în urmă pu
blicam în „Gazeta sporturilor" tra
ducerea unui poem al lui Henry 
de Montherlant intitulat „Pe pista 
olimpică de la Colombes". Recent, 
am avut surpriza de a regăsi pa
saje ample din acest poem în 'Ulti
ma carte a scriitorului francez, 
încheiată cu puțin timp înainte de 
a-și curma viața. Cartea, care evo
că tinerețea sportivă a autorului, 
prin intermediul a două personaje 
(un bărbat și o femeie) ce 
dau cu pasiune atletismului, 
mește „Iubim cu-adevărat 
ce-i iubim?".

Oferim azi cititorilor un
din ultima operă a lui Montherlant, 
un adevărat imn închiriat stadio
nului, cu credința că onorăm pe 
un mare îndrăgostit de sport, un 
mare om de artă care a onorat 
însuși lumea sportivă.

„Dacă ar mai exista un 
Orelor, ar trebui să ador 
care pentru 
purtat pașii 
stadionul eu 
panerele sale 
ticul, cu ștachetele sale și pachetele 
de îmbrăcăminte la picioarele lor, 
cu barele porții și plasele rupte.... 
cu flamurile sale, cu peluza sa de
licată, luminată de prospețime, „în
velită cu o tastă tutuială", înveli
tă, de asemenea, atunci cînd o „as
culți" de aproape, cu lungul frea
măt al unei sulițe prin aer, cu zgo
motul surd al unui disc ce cade 
pe gazon, cu „poc“-ul unui balon 
lovit, cu monosilabele aspre ale 
jucătorilor ce se îndeamnă unul pe 
altul driblind : stranie liniște pe 
acest fond sonor (cine va spune 
vreodată, cu un singur cuvint, cu 
c singură frază, „marea liniște a 
sportului" ?). Un ansamblu nobil, 
tîuăr și fermecător, pe care nici 
unul din noi nu ni l-am fi putut 
închipui atît de trecător și pe care 
îl rom vedea pierind încă in zilele 
noastre. Cum se schimbă micile, 
ființe, cum se schimbă necontenit 
deasupra lor cerurile, mărinimoase. 
Tot așa trebuia să se schimbe, in
tr-o zi fi stadionul...

el

al
in

cult 
Ora 
n,e-am 

nostru :
prima oară 
pe stadionul
băieții, tunși scurt..., cu 
de baschet, cu por-

-JVZI i «

dacă culoarul meu s-ar fi găsit o 
parte
Și pe măsură ce umbra se așeză, 
odată cu apusul, pe pistă, îmi ima
ginam terenul cucerit de ea răcin- 
du-se ca un trup ce arde de feri
cire și se răcește in somnul ferme
cat. Pista aceasta n-ar merita oar 
re să fie sărutată, așa cum mi-am 
dorit eu ? Mai 
o mulțime de 
iubiți".

la soare și alta la umbră.

mult, poate, declt 
obraji pe nedrept

ceasta dată un convingător amba
sador al sportului românesc.

Conferințele urmate de seminarii 
au permis dezbaterea problemelor 
actuale 
schimb 
rientă 
atenției

.floarea 
marea 
olimpice", popularizarea ideilor o- 
limpice prin radio, televiziune, 
film, conferințe de presă, introdu
cerea în planurile de învățământ a 
unor lecții legate de istoria J.O. și 
olimpism. folosirea mai eficientă a 
medaliaților olimpici în atragerea 
tineretului spre sport și în condu
cerea mișcării olimpice din fiecare 
țară, sporirea eforturilor pentru 
desfășurarea unor activități spor
tive care să se adreseze maselor 
largi, educarea tineretului în spiri
tul olimpic etc.). A reieșit mal 
pregnant ca oricînd necesitatea ca 
mișcarea 
pice să 
capabil i 
ideilor 
Jocurile 
date în ■ 
instituție de prestigiu internațional. 
Dar ele nu-și găsesc împlinirea da
că în prealabil nu există o miș
care olimpică consecventă. Rămîne 
de datoria C.I.O. și a C.N.O. să 
depună eforturi susținute îri direc
ția satisfacerii celor două concepte 
de o manieră echilibrată. Se im
pune, de asemenea, o colaborare 
mai strînsă între C.I.O., C.N.O. și 
federațiile sportive internaționale, 
deziderat care sperăm să-și găseas
că o soluționare la apropiatul Con
gres C.I.O. de la Varna.

Vizitarea vestigiilor Olimpiei și a 
muzeelor sale, cunoașterea istoriei 
și a culturii elenice, a poporului 
grec, activitățile sociale, culturale 
și sportive, ambianța olimpică crea
tă în incinta Academiei au com
pletat armonios preocupările coti
diene.

Pentru toți, sesiunea Academiei a 
fost foarte utilă și plină de învă
țăminte teoretice ți practice. De-a 
lungul anilor Academia Olimpică 
Internațională, a reușit să devină 
un centru spiritual al sportului 
modern, o tribună liberă, în limi
tele unei doctrine dinamice, con
secventă în apărarea și difuzarea 
principiilor nobile și a idealurilor 
umanitare ale filozofiei olimpice în 
întreaga lume. Se poate spune că 
a XIII-a sesiune a acestei Academii 
a slujit din plin plimpismul.

ale mișcării olimpice, un 
util de informații și expe- 
între cursanți. înz centrul 
a stat grija pentru intensi- 
mișcării olimpice (progra- 
consecventă a „săptămînii

. olimpică și Jocurile Olim- 
constituie un tot unitar, 

să asigure 
înalte ale
Olimpice au fost consoli- 
conștiința popoarelor ca o

concretizarea 
olimpismului.

prof. Ion MATEI 
prof. Virgil LUDUTraducere de

MIC DICȚIONAR

FOTBALISTIC

Victor BANCIULESCU

GEMENII
Cursa de 10 km mar-, 

din cadrul Balean>/<<i«h 
de atletism a juniorilor 
s-a încheiat cu victor.a 
surprinzătoare a drui 
llnăr atlet, consfărțean. 
Georgel Costache, că
ruia nu i se acordau, 
in mod teoretic, șanse 
de succes. Și 
Georgel Cos'ache 
voluat
(43:02,8) clștigihd 
goric cursă. Pe 
al treilea s-a 
alt Costache, 
47:27.8. gsls 
fratele fău...

Cei doi junior! 
cuți la 10 
1955) fac 
secția de 
clubului 
Farul și sint antrenați 
de fostul alergător de 
fond Ion Vebciu

totuși, 
a e- 
bine 

cate- 
locul 

clasul uri 
Costal eu 

Vorba de 
gfrtrrtăn ! 

fnf.s- 
r.oiembtie 

parte din 
atletism a 

coristărițean

foarte

Piteștiul 
sărbătoare 
nu numai 
două decenii de existența a echipei 
locale FOTBAL CLl;H ÂTîGXș — <> 
prezență binecunoscută (șj dorita), pe 
stadioanele noastre. De fapt, F.C.

Argeș există doar de 
1968 cînd, la Pitești, 
primul club de fotbal din țara noas
tră. Dar la 6 august 1953 în campio
natul orășenesc Pitești debutează o 
echipă nouă : Dinamo. E, de fapt, 
data de naștere a actualului F.C. 
Argeș.

De la o echipă alcătuită din cfți- 
va entuziaști, printre care îi notăm 
pe Ștefan ~ 
Stancu, pe 
Istrate și 
pe Marin 
na și Ion _______ , __
toate treptele performanței 
pionatul orășenesc, 
glonal, Divizia C, Divizia B — s-a 
ajuns azi )a_un club de forța și vi
goarea lui

Piteștenii 
lor din 
1961—1962, 
înălțimilor" 
tor se întorc in B Dar numai pen
tru un singur an pentru că în edi
ția 1963—1964 sînt din nou în pri
mul eșalon fotbalistic al țârii. Dar 
iată locurile 
anilor 
XIV ;
VIII ; 
XII ; 
XII ;
IX ; 
conducerea antrenorilor FI. Haiagian 
și A. Dima) ; 1972—1973 — III.

In tot acest șirag de' performante, 
Dinamo Pitești, devenită cb cinftfeni 
în urmă F.C. Argeș, a beneficiat de 
aportul unora dintre cei mai buni

Traian și Gheorghe 
Nicolae Zamfirescu, Ion 

Constantin Chingaru, 
Tănase, Ion ' Ghefștii-
Stănescu, trecînd ’ prth 

i — cam- 
campionatul re- 

Divizia B
F.C. Argeș.
se află în rindul echipe-
Divizia A în , ediția 

dar nu rezistă „suflului 
și chiar în anul urmă-

de-a lungul 
1961—1962 — 
1964—1965 — 
1966—1967 — 

1968—1969 — 
J970_ 10*71 _

ocupate
în Divizia A : 

1963—1964 — X ; 
1965—1966 — IV ; 

1967—1968 — II ; 
1969—1970 — X ;
1971—1972 — campioană (sub

fotbaliști din țară, în repetate rîn- 
auri selecționați în loturile repre
zentative (Barbu, Radu. Ivan. Stan, 
Jercan, Ariciu, Roșu, Vlad, Olteanu 
etc., etc.), al căror stegar a fost și 
răinine Dobrin, jucătorul care a de
butat in prima divizie la 15 ani.

Să nu uităm nici bogata activitate 
internațională a clubului din Pi
tești, prezent la nenumărate turnee 
amicale ori competiții oficiale. Din
tre acestea din urmă, F.C. Argeș a 
avut cea mai frumoasă comportare 
în ediția din 1966—1967 a Cupei ora
șelor tirguri, cînd, eliminind forma
ția spaniolă Sevilla și echipa fran
ceză F.C. Toulouse, a ajuns In turul 
al III-lea al competiției. unde a 
pierdut In fața lui Dinamo Zagreb, 
ce avea să cîștige ediția din 
an.

Câ F.C. Argeș, sub conducerea 
moșului său președinte, Puiu 
paport, a ajuns astăzi un club cu o 
măre capacitate organizatorica, cu 
excelente dotări pentru fotbalul de 
performanță, că este o prezență vie 
în soccerul nostru, că a avut posi
bilitatea — materială șl morală — 
de a-șl sărbători atît de frumos ju
bileul, cu un turneu internațional 
de mare amploare și cu alte mstni- 
festări atît de bogate, toate acestea 
se datorese faptului că el s-a bucu
rat întotdeauna de sprijinul și aten
ția factorilor locali.

La aniversarea celor două decenii 
ale sale, să urăm clubului din Pi
tești noi șl frumoase succese.

Mircea TUDORAN

Nu s-ar putea spune că activita
tea de arbitrai, la fotbal, este în
totdeauna plăautâ. S-ar putea spu
ne, chiar, dimpotrivă. Și, totuși, de 
fiecare dată cînd se organizează an 
curs de arbitri, el are un mare 
răsunet printre iubitorii fotbalului,

ECOURI DUPĂ INFRINGEREA CAMPIONULUI
OLIMPIC TEOFILO STEVENSON

Sâptămîna trecută, la Santiago 
(Cuba), a avut loc un mare tur
neu internațional de box. In orașul 
aflat la 1 000 d<5. km de Havana 
și-au dat îptîbiire pugilișți din nu-, 
meroase țări ale lumii, printre care

și în fața lui Ion Alexe. Este 
boxer nu prea înalt dar care 

lovește năpraznic.
— Vreți să- descrieți m 

. — Partida a început cs 
aproximativ un minut, ■

k.o. 
un

ultima repriză, în ring, nu a 
decît un singur om : Visoțchi.

— Ca specialist, ce credeți despre 
această întîlnire ?

— Consider că Stevenson și-a 
subapreciat adversarul. în plus, în 
ultima perioadă, el și-a neglijat 
pregătirea. în box aceasta se plă
tește foarte scump. Înfrîngerea a- 
ceasta, îi va folosi cu siguranță. Ea 
demonstrează, încă odată, tuturor 
marilor sportivi că nimeni nu este 
de neînvins. La festivitatea de pre
miere, cel care a înmînat medalia 
de aur învingătorului a fost chiar 
tatăl învinsului, care în fața spec
tatorilor l-a felicitat pe ciștigător 
și l-a dojenit pe propriul său fiu... 
Așa este sportul, cu bucurii și cu 
amărăciuni.

locul celor pe care,

Gheorghe MANA FU—coresp.Paul IOVAN

și România. Rezultatele înregistrate 
de sportivii noștri au fost aduse 
la cunoștința publicului. în rîndti- 
ril6" ce urmează ne vom o<a»ș>a de * 
ceea ce a constituit marea surpriză 
a boxului amator mondial : înfrân
gerea campionului olimpic, Teofilo 
Stevenson, în față propriului său 
public. 1

Prezent la acest turneu ca an
trenor al lotului nostru, maestrul 
sportului Șerbu Neacșu ne-a furni
zat amănunte despre meciyl din
tre greii 4gor Vî^țc^..tfLjreofiI° 
Stevenson, in care victoria a re
venit îri mod surprinzător® ^ăgifis- 
tului sovietic.

— Ce ne puteți spune despre în
vingător ?

— Igor Visoțchi nu este un ne
cunoscut. El are o victorie prin

Teofilo Stevenson, la unul din. antrenamentele susținute în compania 
altui campion olimpic, Emilio Correa

olimpic a piasat una din cunoscu
tele sale directe de dreapta, care 
i-a tumefiat pometul sting al lui 
Visoțchi. Bfijfepiițl sovjgtifc după a- 
ceste clipe grele, s-a blhcat mai 
bitie și a început să se apropie de 
adversar. în minutul doi, Visoțchi 
plasează două lovituri excepționale 
în plexul cubanezului, care a în
ceput să bată în retragere. Repriza 
a doua a început cu atacurile cam
pionului olimpic, Visoțchi fiind în 
Situație de groggy. Toată lumea 
credea că partida s Seu,Wa> încheia 

"înainte de liiftită, sur
prinderea generală,» ■^ispțgiii și-a 
revenit, s-a făcut „mic" și a în
ceput să se apropie de omul din 
față. A plasat din nou lovituri la 
plex, care .și-au spus cuvîntul. în

TUDOR POP, BRAȘOV. „Aș Vrea Si 
știu daci Steagul roșu a obținut și alte 
victorii asupra Universității Craiova, în 
afara aceleia din etapa a XXVI-a a cam
pionatului trecut La Craiova, o ase
menea minune nu s-a mai întâmplat 
niciodată ! Dar. la Brașov, craiovenii au 
pierdut și-cu 3—0 (1960—1970).

T. BOLDESGU, PUCIOASA. Sentința 
de condamnare a lui Cassius Clay a f°st 
revizuită. Fostul campion mondial de 
box nu a cunoscut rigorile detențiunii, 
fiind tot timpul liber, dar a fost depo
sedat de titlu. Și acei ani de zbucium 
n-au trecut fără să lase urme...

BERNARD M. KOTALLA. glELONA 
GORA. POLONIA. Doriți să faceți schimb 
de Insigne cu colecționari din România, 
interesîndu-văi' îri mod' special;-insignele . 
cluburilor românești. Amatorii vă pot 
scrie în limba franceză. Dar. să le dau 
adresa completă ; 65—119 zielona. Gora, 
ul. Sulechowska 6.

N. MIRCEA, ZALAU. Asul este un ser
viciu fără .. replică, o lovitură executată 
extrem de puternic. în careul de servi-

AL 5-lea
Imitind niște idei 
I>e prin jocuri. 
Antrenorii fac și ei, 
Schimb de locuri !

Minge - Ceva ce nu trebuie luat 
în... . balon

Penalty = 11 metri... peste poartă
Careu = Cuvinte încrucișate în

tre jucători și arbitru
Televizor = Tribuna a III-a 
Aut = Henț regulamentar 
Arbitru = Cavalerul fluierului 

al... fluierăturilor

I
I

Popești, lonești sau Rădulești au 
fost cu duiumul în atletismul nos
tru. Stan! au fost mult mai puțini, 
dar cei care sînt au o foarte bună 
valoare. La ora actuală in diversele 
competiții partieipă țu Succeș... ur^ 
mâtorii : Constantin Stan (P,T T.) > 
recordman al lumii în proba de 10 
km marș cu 41 :29,2, un alt Stan 
și tot Constantin este student la 
I.E.F.S. și din acest an recordmanul 
țării la 400 m plat cu 4(3,3 secunde. 
La I.E.F.S. mai există însă și A- 
drian Stan component al formației 
Clubului
recent, a egalat recordul republican 
(40.4) la ștafeta de 4x100 m. iar 
Tudor Stan (Dinamo) este record
manul național la aruncarea cioca
nului cu 67,26 Tn.| în sfirșit, dumi
nica trecută. Balcaniada- juniorilor 
a mai „scos" la lumină încă un 
Stări. Este vorba de Dumitru Stan 
clasat, în mod neașteptat, al doilea

STAN
ia cursa de 800 m cu timpul de 
1:52,8, foarte promițător pentru un 
tinăr semifondist.

atletic universitar care.

a- 
terenurile de fotbal, 
de curs s-a organizat, 

municipiul Drobeta- 
fiind condus de . 
Sever Drăgulici. rf 
l-au absolvit cu1 
și Petrița Gree-

mulți dintre ei incercmd să-și în
sușească tainele regulamentului și 
să ia astfel 
pînă atunci, îi apoși rotaseră de 

itîtea ori pe
Un astfel

recent, și în 
Turnu Severin, el 
arbitrul divizionar

Printre cei care
succes se numără
ruș. Ea așteaptă cu emoție, dar și 
cu încredere, totodată, primele me
ciuri, fiind decisă să aplice regu
lamentul, acel regulament pe care 
l-a învățat cu atîta rivnă, în orele 
de curs și în afara lor.

să i-o ia. Ținlnd mingea. Marian a co
mis atunci o obstrucție. în plus, a fost 
vorba de un gest nesportiv pe care, rea- 
mintindu-i-1 lui Marian, nu-f facem nici 
o plăcere. Dimpotrivă...

DANIELA OVICI. CORABIA. „Vă rog 
din suflet să-mi dați adresa lui Tonta 
Ovici, intrucit am aflat, după ani și an*,

acest talentat tenismen se Înrudește 
mine și aș vrea să-i șeriu-**. intere-

că
cu . . ___ _____ . _____
sați-vă, poate că sinteți rudă și cu Năs- 
tase ! In orice caz, eu vă dau adresa lui^J 
Toma Ovici : București, strada dr. Stai- • 
covici 42, sectorul 6. ’

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un catren, 
inspirat de faptul eă mai 
nori s-au transferat la alte

multi antre- 
cluburi :

Titi Gheorghiu — Vaslui

La 1 august, s-a deschis se
zonul de vinâtoare la porum
bei sălbatici șl la turturele. 
Pentru Cei care incă nu șl-au

PORUMBEI ȘI TURTURELE

ciu al adversarului, la care acesta este 
simplu spectator. Uneori, racheta adversă 
poate interveni ce traiectoria mingii, 
dar fără eficiență, zadarnic, clin cauza 
vitezei micului j.boiid“.-Și in cazul aces
ta. practic, sintem in fața unui „as“.

Ing. CORNEL DINU. PLOIEȘTI. „In ce 
ani, și sub ce denumiri, a activat eehipa 
de fotbal din Hunedoara, în Divizia A ? 
De răspunsul dv. depind multe pariuri și 
chestiuni de orgoliu mlcrobistic, in ceea 
ce privește memoria". Nu știu cum aș 
putea ieși din povestea acesta, fură să 
șifonez orgoliu! nimănui ! Dar nici nu 
pot să mă eschivez de la un răspuns : 
în 1954 și in ediția 19C0—61. Ia prima 
participare in Divizia A. echipa s-a numit 
Metalul Șase ăni mai tirziu. ea a reve
nit in prima divizie, sub numele de Cor- 
vaaii.

COMUNA BA- 
Campionilor", din 

7 tenis- 
Stan Smith, Cliff

de prezența

La fotbal, cînd o să pleci 
— Pe bună dreptate

și acum un catren, legat ... .
a cinci echipe studențești, în Divizia A :

N-ai să știi de mergi la meci
Sau la... Facultate 1

în cercat tirul — destul de di
ficil — la aceste zburătoare, 
voi istorisi cite ceva de la în
ceputurile mele vinătorești 
intr-ale porumbeilor și turtu
relelor, care mi-fiu .,mîncat“ 
multe cartușe, in mod cu to
tul inutil... v

Aflasem de prin cărți cum 
că turturelele se ațin prin la
nurile de floarea-soarelui. Am 
dibăcit un asemenea lah și 
m-am așezat la pîndă. Și au 
început să zboare turturelele. 
Două eîte două. Dar parcă era 
un făcut : de. la mare dis
tanță și cu mare regularitate 
își frîngeau în sus zborul, a$a 
că alicele pe care le trime
team eu nu ajungeau nici
odată pînă la ele... La fel pă
țeam și la porumbeii sălba
tici. : cum îi vedeam, duceam 
patul puștii în umăr, dar ei 
săgetau în sus, de parcă i-ar 
ff săltat focul puștii mele...

întîmplarea a făcut ca, oda
tă, să merg la vinâtoare de 
porumbei și turturele împre
ună cu un vinător mai vîrst- 
nic, un foarte bun trăgător la 
zbor...

— Bună dimineața, l-am în- 
tîmptnat eu.

— O fi ea buni, dar schlm- 
b#-ți repede cămașa: dacă-ți 
văd cămașa albă, turturelele 
o să se înalțe tare sus... Și 
ml-am schimbat-o. Am îmbră
cat o cămașă da culoare ce
nușie...

— Ai tras cu vreo doi metri 
îri urma păsării !.,. — mi a spus 
el cînd am aruncat două

focuri în vint. Pune corecția 
de ochire mai mare ! Prinde 
pasărea
..plimbă44

deasupra țevilor. 
„uiL.iiwa pușca înaintea ei, 
ridică puțin țevile și apoi 
tragi ! Dar repede !, m-a sfă
tuit el. Așa âm făcut și, cînd 
soarele se ridicase cam la 
două sulițe (plecasem la vînă- 
toare încă în zori) aveam la 
ciorchînar șase turturele, de 
care eram foarte mîndru...

Cu alt prilej, cînd aceiași to
varăș de vîriătoare a văzut 
cum trag la porumbeii sălba
tici, mi-a sjjus că o să împușc 
eu un porumbel cînd or zbura 
bivolii ! Dar mi-a dat și „re
țeta” de rigoare...

— Porumbeii — mi-a expli
cat el — au și ochi ageri și 
reflexe extrem de rapide. Așa 
că atunci cînd arunci pușca 
în umăr zvlcnesc ți dl în sus

iap focul trece invariabil pe 
sub ei...

— Și cum să fac? — l-am 
întrebat, contrariat.

— Sînt două metode : după 
ee ai săltat patul puștii în 
umăr, nu tragi imediat, ci aș
tepți ca porumbeii să-și schim
be în sus direcția zborului, 
a£oi faci corecția de ochire 
și tragi ; sau, dacă nu te poți 
ștăpîni și arunci totuși focul, 
faci cu țevile armei un fel 
del virgulă întoarsă cu codița 
în sus, și-tragi...

Acestea âu fost, cred, cele 
mal bune- sfaturi pe care le-am 
primit în materie de vânătoa
re. De atunci, am aruncat 
în vînt foarte puține focuri 
de pușcă...

Iile CÎRCIU

ȘAH PE CALEA UNDELOR
Un meci de șah neobișnuit a avut loc recent în Uniu

nea Sovietică, durata lui depășind cinci luni. Este vorba 
de un meci la distanță, confruntare în cadrul căreia s-au 
întrecut — prin mutări anunțate pe calea undelor — 
echipa Institutului HWrometeorologic din Moscova și 
reprezentativa Arcticei, formată din cercetătorii stațiuni
lor experimentale polare.

In eele din urmă, moscoviții au învins cu 23—8, iar 
jucătorii din Arctica au motivat insuccesul prin aceea că 
n-au reușit să se concentreze din cauza... lipsei de li
niște 1 ■ - .

VASILE PAULESCU, 
LINT. La „Turfieul 
1971, de ia Paris. a’J participat 
meni : Jiie Năslase.
Richey, P.erre Banijes. Jgn Kodes. Ze- 
iik Franulovici și Ctark Grăebner - (i-am 
enumerat, potrivit ordinei din clasamen
tul final). Ilie Nășlpse a terminat neîn
vins turneul, in timp ce Smith - — 
rit două infringer! : Ia Kodes și, 
mUl meci, la Năstase.

ȘTEFAN CIRLA, BUCUREȘTI, 
devârat : in urmi cu 25 de ani, 
meci disputat pe stadionul Ciulești. Ba- 
zil Marian s-a... așezat la un moment 
dat Oe minge, invitindu-i pe adversari

a sule- 
în ulti-

Este 'a- 
într-un

VASILE I. NEAGU, ClMPULUNG 
MUSCEL. „Echipa mea preferată, Ia fot
bal, este Dinamo. Nu cred că cineva ar 
putea vreodată să mă facă să nu mal 
țiu la această echipă". Sint convins de 
acest lucru. Nimeni n-ar 
smulgă din inimă această 
afară de... Dinamo I Dar, 
Dinu și ceilalți jucători nu 
dragostea la încercare.

Ilustrații : N.

putea să vă 
dragoste, în 
presupun că 
Vă vor pune

CLAUDIU

— cu farmecul 
lume unde

plin de mister al unui colț da 
geneza continuă sub ochii noștri

— cu peisajele 
zime vegetala rar întîlnitâ

— cu clipe de tihna și de visare pe apele ba
tonului fluviu despletite în nenumărate canale 

cu ispite? irezistibile pentru amatorii de pes
cuit și vinâtoare

tonifiante dominate de o profun-

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl 
RESTAURANTE — BUCUREȘTI vă oferă excursii 
de neuitat in DELTA DUNĂRII cu durata de 5 tile 
pe vase dormitor. Itinerarul : Tulcea — Brațul 
Gheorghe — Canalul Ivancea — Latu Roșu 
Sulina — Crișan — Mila 23 — Lacul Matița 
Lacul Fortuna — Maliuc — llgani — Tulcea,

Sf.

Plecările au loc la 11, 13, 19, 23, 27 și 
august: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 septembrie : 
5, 9, 13 octombrie.
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LA WALCZ, IN campionatele europene de caiac-canoe, în campionatele naționale

SPORTIVII ROMANI AȘTEAPTA 
CLI ÎNCREDERE finalele

WALCZ, 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

După ce în seara zilei de joi a 
avut loc. deschiderea festivă a celei 
de a patra ediții a Campionatelor 
europene de caiac-canoe pentru 
juniori, întrecerile propriu-zise au 
debutat vineri programind seriile.

Nerespectînd ordinea de desfășu
rare a concursului, vom începe cu 
canoea de simplu, unde tînărul nos
tru reprezentant Gheorghe Lungu a 
cîștigat prima serie. Concurînd pe 
ambarcațiunea lui Ivan Patzaichin, 
el a dorit extrem de mult să cîș- 
tige seria și a reușit acest 
capătul unei curse pe care 
nat-o clar. Printre învinșii 
aflat redutabilii canoiști 
(Ungaria) și cehoslovacul
O comportare la fel de bună (sau 
aproape la fel) a avut și echipajul 
nostru de canoe dublu, alcătuit din 
Silvan Ivan și Ștefan Parma e. Ei 
s-au clasat pe locul secund în serie,

lucru la 
a domi- 
săi s-au
Vaskuti 
Trojan.

fiind întrecuți de canoea U.R.S.S-, 
dar depășind ambarcațiunile Bulga
riei și Iugoslaviei. La caiac dublu, 
sportivele noastre Arina Roh și 
Agapia Orlov au luptat dîrz cu e- 
chipajul țării gazdă care ni s-a pă
rut extrem de puternic. Caiaciste- 
le poloneze au obținut de altfel 
victoria în această cursă, fiind ur
mate de reprezentantele noastre și 
de echipa Bulgariei.

în proba de caiac dublu băieți, 
Radu Sofran și Gavrilă Pamacai 
au ocupat locul III, fiind întrecuți 
de un echipaj surpriză, cel al R.F. 
Germania, clasat Pe primul loc si 
de caiaciștii din R.D. Germană. 
Trebuie să subliniem, totuși, că 
sportivii noștri puteau ciștiga a- 
ceastă serie, dar ei au slăbit tem- 
poul înspre finalul cursei, cînd au 
văzut că au asigurat un avantaj.

La caiac 4 fete, cu toate că e- 
chipajul României a ocupat locul 
III, n-am avut emoții nici un mo-

Juniorii români-la csmnionatele
europene de tenis de masă

de la Atena

de aeromodele captive

TINERETUL A ASALTAT CU SUCCES
LOCURILE DE FRUNTE

Pag. a 3-a'

în vederea campionatelor euro
pene de juniori la tenis de masă, 
ce se vor desfășura între 6 și 12 
august la Atena, lotul nostru re
prezentativ părăsește astăzi Capi
tala. Fac deplasarea următorii ju
cători : Cornel Pepoviei. Marin Fi- 
rănescu. Alexandru Buzescu. Crisii- 
nel Romaneses 
I.apu. Iidieo 
Mihuț.

Anul acesta 
întreceri pentru juniori

Jîn ediția 
ȚP,României 

argint la 
Mihuț) și 
individual 
schimb, Lidia Hie este singura cam
pioană a ediției trecute care iri a- 
pârâ titlul la Atena, ceilalți crșri- 
gători fiind depășiți ca vfrstă.

Tragerile la sorți efectuate pen
tru cele opt grupe preliminare a- 
plasat reprezentativa junicricr - 
giuoa a Vl-a (împreună cu Irtanct 
și Anglia), iar cea a junioarelor L~. 
grupa a Vil-a (cu Luxemburg = 
Grecia II). Ciștigâtoarele grujMior 
(în cadrul cărora se joacă sistem 
turneu), șg califică per.:: _ :_rr 
candidatelor la titlu. La băiet;

și Lidia Dir. Liria 
Gjongyossv. Liana

echipe, iar la fete 23. 
ndividuale. reprezen- 
i următoarele poziții 
nscrieri ; simplu fete 
favorita nr. 1) ; sirn- 
Popovici (III). F:ră- 
cap ce sene fiind 

.) “ dublu fete _  ~ -

ment, întrucît Aneta Ignatenco, A- 
gafia Orlov, Arina Roh și Stela 
Moidoveanu s-au aflat în perma
nență pe primul plan al cursei, 
pierzînd pe linia de sosire doar cu 
cîteva zecimi și la distanță de ce
lelalte adversare.

în proba de caiac simplu, atît la 
fete cît și la băieți 
fanții noștrii nu au 
se claseze, în serii, 
primele trei 1 ,
care Ionel Sold și, respectiv Stela 
Moidoveanu au fost nevoiți să 
concureze vineri în recalificări. 
Abia după această a doua evoluție, 
ei au obținut dreptul de a participa 
în semifinale.

In fine, caiacul masculin de 4 
ne-a adus încă un echipaj în penul
tima fază a competiției. Avîndu-1 
stroc pe același Radu Sofran — 
sportiv cu mult temperament 
băieții noștri au ocupat locul 
cund în serie, fiind depășiți în 
naiul cursei doar de puternicul team 
al U.R^S. Este de reținui. însă, că 
reprezentanții noștri au depășit ca
tegoric pe caiaciștii din R.D.G. Go- 
cul III) ca și pe cei din Polonia și 
Iugoslavia. Specialiștii prezenți sint 
unanim de acord că în această pro
bă, sportivii români au șanse consi
derabile la o medalie.

Netted faptul că între oficialii în
trecerilor se numără și trei repre
zentanți ai României (N. Navașart
— director de concurs O:to Tomin:
— starter și Jean Zamfir — arbi
tru de parcurs), inchieian aid re-

nastru. subliniind că. dună 
>«uție avută de tineri; ca- 
canoiști români in semifi- 

re s-au desfășurat sisr.bâ- 
indo-se La o oră tîrzie-) 

cu Justificată încredere 
programate duminică, to-

reprezen- 
reușit să 

__ii, pe unul din 
locuri, fapt pentru

un

se- 
fi-

pen. 
fese.

port-3'• - - ’
buna evx
iacîs-i
na> (ca
U. ineht

fÎAî’E!e-

i fc-

xrea

nu se organizează 
la care, 

trecută, reprezentanții 
au obținut o medaue de 
echipe fete (Grdr.gynssr. 
o medalie de bronz la 
fete (Gyongyossy). In

ți, eauc 4 fete 
bc 4 băieți, c

7.

Al£XAM>tESCU

TURNEUL ..PRIETENIA"

Mi

>i

Rccent disputată la Constanța, a 
XXV-a ediție a campionatului na
țional de aeromodele captive a ilus
trat. din nou, cît, se poate de bine, 
popularitatea de care se bucură a- 
cest sport în rîndurile tineretului. 
Edificatoare în această privință a 
fost proba de „curse" unde pere
chea Antal Nagy — Pavej Totu s-a 
clasat înaintea cOnsacraților Nicolae 
Meszaroș — Anton Nagy, deținători 
ai titlurilor naționale. Surpriză, dar 
nu și excepție, acest rezultat anun
ță. de fapt „noul val", iar partici
pant! cu experiență bogată au tre 
buit să arunce în luptă întregul ba
gaj de cunoștințe pehtru a ciștiga. 
Astfel, proba de 
spectaculoasă prin specificul ei, 
prilejuit dispute foarte dîrze, victo
ria si titlul revenind echipei ară- 
dene alcătuită din frații Gheorghe 
și Alexandru Csomo, învingători la 
mică diferență asupra cuplului bra
șovean Constantin Apăvăroaie — 
Gheorghe Barcza.

Mai dificile, probele de 
și „acrobație" au fost cîștigate 
către buccreștenii Ștefan Purice 
Gheorghe Craioveanu, sportivi 
îndelungată activitate, a căror 
demînare și pricepere îi situează 
continuare pe locuri de frunte.

Sport tehnic prin excelență, căci 
rezultatele depind în' pHlmul rind 
de calitățile modeltiluj' și tnijloac’ele 
d- propulsie, aeromodelismul a ri
dicat și de această dată problema 
motorașelor. Dacă în ceea ce pri
vește calitățile aorodinamice, ma- 

; 'ritatea concurenților au avut so
luții constructive ingenioase, pentru 
multi motorașele constituie încă pia
tra de încercare. In special, este ca
zul tinerilor, mulți dintre ei pre- 
r: în concurs handicapați
ir, această privință și o soluție 
cere îără întirziere găsită

Organizat in bune condițiuni 
către CJ.E.F.S. Constanța și foru-

i -ale ale Organizației pionie- 
■ -t.-r. ampionatui a fost o reușită 
reoetiție generală înaintea con- 
c urs ului internațional „Interaero" ce 
' a a ea loc în toamna acestui an 
In aceeașj localitate.

I
I
i
î
I

„lupte aeriene", 
a

„viteză” 
de

Ș> 
cu 
în-

se

de

LA BOX

TINERII PUGILIȘTI ROMÂNI
LUPTA PENTRU PRIMELE LOCURI

va racsezLi* p 
a cea de a
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EDIȚIA 1973-1974 SERIA A Xll-a
ETAPA

.Vitrometan Mediaș 
C.F.R. Sighișoara 
Metalul Copșa Mică 
Hidroenergia Rm. Vîlcea 
Textila Sebeș
C.S.U. Brașov
Carpați Mîrșa
Precizia Să cele

ETAPA
Oltu? Rm. Vîlcea
I.C.I.M. Brașov
Torpedo Zărnești
Textila Cisnădie
U.P.A. Sibiu
C.I.L. Blaj
Lotrul Brezoi
Chimia Victoria

ETAPA
C.S.U. Brașov
Precizia Săcele
Metalul Copșa Mică
Hidroenergia Rm. Vîlcea
C.F.R. Sighișoara
Carpați Mîrșa
U.P.A. Sibiu
Textila Cisnădie

ETAPA A
Lotrul Brezoi
C.S.U. Brașov
Chimia Victoria
Oltul Rm. Vîlcea
Vitrometan Mediaș
C.I.L. Blaj
Textila Sebeș
Carpați Mîrșa

ETAPA A
C.F.R. Sighișoara
Torpedo Zărnești
Metalul Copșa Mică
Vitrometan Mediaș
Hidroenergia Rm. Vîlcea
Chiufa Victoria
I.C.I.M. Brașov
Textila Sebeș

ETAPA A VI-A, 30 SEPTEMBRIE
Metalul Co^țt Mftî'ă •» 1
Precizia Săcele
U.P.A. Sibiu
Oltul Rm. Vîlcea
Torpedo Zărnești
Textila Cisnădie

Brașov
Brezoi

ETAPA A ’
Sighișoara

Carpați Mîrșa
i Vitrometan Mediaș
| C.I.L. Blaj
I Textila Sebeș

I.C.I.M. Brașov
Hidroenergia Rm. VSJcea

j U.P.A. Sibiu

A

A

i I, 12 AUGUST
— Torpedo Zărnești
— Chimia Victoria
— I.C.I.M. Brasov
— C.I.L. Blaj
— Oltul Rm. Vilcea
— Lotrul Brezoi
— Textila Cisnădie
— U.P.A. Sibiu

H-A, 19 AUGUST
— C.F.R. Sighișoara
— Hidroenergia Rm. Vîlcea
— C.S.U. Brașov
— Textila Sebeș
— Carpați Mîrșa
— Metalul copșa Mică
— Precizia Săcele
— Vitrometan Mediaș

lîl-A, 26 AUGUST
— Chimia Victoria
— Oltul Rm. Vilcea
— Vitrometan Mediaș
— Torpedo Zărnești
— I.C.I.M. Brașov
— Textila Sebeș
— C.I.L. Blaj
— Lotrul Brezoi

IV- Aj 9 SEPTEMBRIE
— Torpedo Zărnești
— U.P.A. Sibiu
— Hidroenergia Rm. Vilcea 
—- I.C.I.M, Brașov

— Textila Cisnădie
— Pro c zi a Săcele
•— C.F.R. Sighișoara
— Metalul Copșa Mică

V- A, 16 SEPTEMBRIE
— U.P.A. Sibiu
— Carpați Mîrșa
— Oltul Rm. Vîlcea
— C.I.L. Blaj
— Precizia Săcele
— Lotrul Brezoi
— Textila Cisnădie
— C.S.U. Brașov

I
I
I
I
I
l

- ȚgxiiMi -'feebeș
— Vitroinetan Mediaș
— Chimia Victoria
— Carpați Mîrșa
— C.I.L. Blaj
— Ilidroenorgia Rm. Vîlcea
— C.F.R. Sighișoara
— I.C.I.M. Brașov

Vil-A, 7 OCTOMBRIE
— Textila Cisnădie
— Chimia Victoria
— Lfttruj Brezoi
— C.S.U. Brașov
— Precizii Săcele
— Torpedo Zărnești 

ț — Metalul Copșa Mică
— Oltul Rm. Vîlcea

ETAPA A Vttl-A, 14 OCTOMBRIE
Hidroenergia Rm. Vîlcea 
C.LL. Blij 
Chimia Victoria

C.Ș.U. 
Lotru)

C.F.R.

4

15 BOXERI DIN
SE PREGĂTESC LA PIATRA ARSĂ 

de mslnnru pjțatnicr frmez 
rile 4
argiM. ■■■ ia H* «■ aa *
echipa care se ama li Kj£r
Arsă «se* ri*na t»r. rare a 
•eatia 
de la teaațre».
ni ae c

• Eustațiu Mărgărit se va ocupa
In aceste zile, la Piatra Arsă . 

află o selecționată de box din Ghana, 
formală din 15 sportivi si dri = • -
nori. Pugiliștii africani au 
sprijinul federației noaslre ee s:e- 
cialitate pentru a se pregăti tirr.c : 
trei săptămîni sub conducerea ter.r:- 
cienilor români. Lotul ghanez s: 
bucură de asistența fostului —t- - 
Eustațiu Mărgărit, șeful cat- 
box de la I.E.F.S., care va c 
să se ocupe de pregătirile tt_g 1 ,- 
tilor din Ghana.

îhtr-o discuție pe care am a- 
cu primul antrenor al oaspetiri-r. R<» 
Ankrah, fost campion a: I~ •- 
Britanic la categoria
ne-n spus : „Am venit anul acesta fn 
România ca la niște prieteni ve :r
Noi nu am uitat că in 1970 echipj

pregătit aici la dura-
primind prețioasele «»-

pană, ace

noastră s-a 
Iheavoastră, 
dicații ale tehnicienilor roroănî. Re
zultatele obținute au fost excelente 
pentru boxerii mei : am reușit să -.- 
cerim două medalii de aur la ’ 
rile Commonwealthuhiî. din arai »- 
cela. Deși boxul se bucură de o mare 
popularitate in Ghana, piss < 
itu am izbutit, să obținem la Jere

X —J».

*

X*

<1

Mc

G3 TOATE SPORTURILE
LUPTE Continuindu-și turneul

pe care-1 întreprinde «in țara noastră 
echipa reprezentativa de lupte ’.-.bere 
juniori a statului Nebraska (S t 
evoluat la Sf. Gheorghe. tn compania 
unei selecționate locale. Pentru a ele— 
posibilitatea unui număr mai mare de 
tineri luptători să acumuleze experiență 
competițtonală. cele două formații a- 
aliniat la startul întrecerilor cîte 11 spor
tivi, La capătul unor dispute dinamice, 
echilibrate, formația oaspete a ooț:r. ti 
victoria cu scorul de 8—5.

*■1 jrzr-apnr >1 âe

?.â vreme în 
in Iotul Dos- 

program 
«re s-a jrmV 
« s4 atingă, 
pei. • formă 

uiți 
fa
na 
re- 
au

an 
eua perte e-a ert pa țâra care. 

•WK.'*, a arci 3 frrtîlniri cu 
i • WA »: te care

■» sr—exp-tam-ce. Colectivul de 
«ia Aîexaa-

TteM»» iaatremeT federal) și 
r— î’ d_- Gheorghe Bobinau. 

Gbrwehia Constantin 
»- Mibai G«aoU a selecționat 

7*^"—- trnme-d -Prietenia"’ un iot 
i 5 de sportivi, din care vor Li 

ce. LL cane vor alcătui repre- 
■ ■ A - H r.zme'.e a.-

«s -: -a Paal Draga. Rușit Turan, 
Xrta Baba. Viere! Bobe. Alexandru

AERONAUTICĂ Etapa a m-a a 
campionatului național de zbor 
motor (cu invitați străini) s-a disputat 
pe traseul Iași — Săveni — Pașcaru — 
iași'l-' Clasamentul etapei : 1. T. 
(Cehoslovacia) 1 W<1 p: 2. I. Vaura 
lloslbvacia) 995 p; 3. T. Szentvolgyi 
garia) W)o p; 4. E. Iliescu 962 p; 
Alexa 946 p; 6. M. Finescu 933 P; »■
Sliuraba (U.R.S.S.) OU p; 8. M. Bindea 
899 p: 9, N. Mihăiță 896 p: 10. V. Romaș- 
Cu 892 p. Clasamentul general : 1. T. Wala 
(Cehoslovacia) 2837 p; 2. i. vaura (Ceho
slovacia) 2823; 3. V. Sliumba (U.R.S.S.) 
2796 p; 4. 6. Passetchink (U.R.S.S.) 2726
p: 5. P. Zănovei 2711 p; 6. N. Mihâiță 
2541 p: 7. E. Ilieseu 2462 o: S. M. Bindea 
2449) 9. Z. Nagy 2«5 p; 10. T. szent- 
volgyi (Ungaria) 2434 p.

Wala 
(Ce- 
(Un- 
5. I.

7. V.

sporvvt citeva șir: 
ițței Ce ce Ui; a rare

— Bra»».

twite 
fagem

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

CAIAC-CANOE: Lacul Herăs
trău. ora 7,30 i Campionatul mu
nicipal individual de seniori.

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

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
orele 11 și 19,30 i meciuri în ca
drul Balcaniadei de juniori.

. TENIS : Arena Progresul, de ia 
ora 14 i IHe Năstase — Aleksandr 
Metreveli, Toma Ovicl — Telmu- 
reaz Kakulia (finala europeană a 
Cupel Davis).

MOTOOCUSM. MunicâptX Brașov și 
orașul Mcrec. mr grid»::, tn prima de
cada a lunii sepie ' ' ------ ------”
lntcmaționaje i5e 
lua parte, a-ătur: 
gători rwas. » 
europene. Ia_â 
a îmreeerCfa-T I 
și 9 sepremorie -

VOLEI. Ar), lotul j^e.sa .șMicr 
juniori pleacă spre Penult iBulgaria) 
pentru a participa. Intre 7 și H august, 
la Întrecerile din cadru) tradiționale! 
competiții „Cupa Prietenia". Antrenorii 
I. Șoacâ și șt. Dumitrescu ar se.eețiee 
nat următorul- lot : Florin Moidoveanu, 
Cristian Popescu, Ion Stoica, Ion Dra- 
goș, Sorin Macavei, Rudolf Kunkuti, 
V'iorel Manole, Dănuț Maran. Mihai Lin. 
culescu, sorin Constantinescu, N.colae 
Zolia și Giinther Enescu. • PENTRU 
CAMPIONATELE EUROPENE de juniori, 
care vor avea loc intre 5 și 15 septem
brie, în Olanda, au fost alcătuite lotu
rile reprezentative lărgite; feminin — 
Paula Cazangiu, Maria Antonescu. Car
men Puiu. Emilia Cernega. Ileana Teo- 
dorescu,' Rodica Cilibiu. Constanța Dincu- 
liță. Doina Botezan, Victoria Caranda, 
Margareta Baco. Llllana Pasca. Doina 
Stoian. Petruța Tache, Cătălina Celmare, 
Irina Petcnleț. Liuba Cristina. Nadia U- 
reehe; masculin — Mihai Tudosie, Emil 
Rebedea. Traian Marinescu, Mihai Pa- 
trichl, Marian Pâușescu. Dan Gtrleanu, 
Constantin Bădiță, Ștefan Băroiu, Dra- 
goș Vărzaru, Mihai Bosart, Grigore Ma- 
lusaris, Ion Ursu, cărora 11 se adaugă 
voleibaliștii prezenți în lotul pentru 
„Cupa Prietenia". Definitivarea loturilor 
se va face In urma ultimelor confrun
tări, la care vor fi prezenți tinerii noș
tri sportivi.

BOX în prima jumătate a lumi 
august, echipa de box a orașului FranK- 
furt pe Oder (R.D. Germană) va susține 
două meciuri în compania unor echipe 
din țara noastră. La 12 august, pugiliștii 
oaspeți vor evolua la Cimpulung Muscel. 
Din echipa musceleană fac parte C. Dia, 
frații Oancea, Gh. Vlad, A. Simlon, A. 
tancu etc. La 14 august, boxerii oaspeți 
vor întîlni, la Ciaiova, echipa reprezen
tativă a orașului. Este de remarcat fap
tul că în rlndul formației din Frankfurt 
pe Oder figurează o serie de boxeri va
loroși. distinși pe ringurile internațio
nale, de talia fostului campion european 
Ullrich Bayer (cat. ușoara), Dieter H- 
mant (cat. grea), Giinter Radowski (se- 
mlușoară) etc

Torpedo Zărnești 
I.C.I.M. Brașov 
Precizia Săcele
Textila Sebeș 
Lotrul Brezoi

ETAPA
Chimia Victoria 
C.S.U. Brașov 
Carpați Mîrșa 
Textila Cisnădie 
U.P.A. Sibiu 
Oltul Km. Vîlcea 
Metalul Copșa Mică 
C.F.R. Sighișoara

ETAPA
Precizia Săcele 
Carpați Mîrșa 
Hidroenergia Rm. Vîlcea 
I.C.I.M. Brașov
Torpedo Zărnești 
Vitrometan Mediaș 
C.LL. Blaj 
U.P.A.

A

A

Sibiu

ETAPA
Sebeș
Victoria

A
Textila
Chimia
C.F.R. Sighișoara
Lotrul Brezoi
I.C.I.M. Brașov 
Metalul Copșa Mică
Textila Cisnădie
Oltul Rm. Vîlcea

ETAPA A
Lotrul Brezoi 
C.I.L. Blaj
Chimia Victoria
C.S.U. Brașov 
Hidroenergia Rm. Vîlcea 
Precizia Săceîe
Vitrometan Mediaș 
Torpedo Zărnești

ETAPA A ;
Carpați Mîrșa 
Oltul Rm. Vîlcea
I.C.I.M. Brașov 
Textila Sebeș

Textila Cisnădie
C.F.R. Sighișoara

ETAPA A 3
Brașov 
Cisnădie 
Mîrșa 
Copșa Mică

Barbu. Eugen Chiricuță, Florian 
Gruia. Viorel Soroceanu, Carol Haj- 
r.il. Nicolae Tureitu, Virgil Sîrbu. 
NireFae Nichitov, Nicolae Nieolacv. 
I-hî Trată. De mia n Cimpoeșu, Ion 
INeiithe. Anghel Papuc, Pavei Is- 
iraie. Ion Răducu, Mircea Săndu- 
leseu. Dorin Babă, Mircea Simon, 
G.ieorghe Mai^che. Dumitru Căpă 
lină ș: Costică Dafinoiu. Mulți din
tre acești tineri au certe posibili
tăți _ de afirmare în competiția care 
va începe luni. Specialiștii ce se o- 

<Ui»,de
sptrănțe 
multora 
zentanți. 
zultatele 
□ui din
mon,

pregătirea lor își pun nfltri 
intr-o comportare bună a 

dintre tinerii noștri repre- 
Sînt îndreptățiți, prin re- 
înregistrate anterior, la u- 
primele locuri : Mircea Si- 

Paul Draga. Carul Hajnal, 
Virgil Sîrbu. Nicolae Nichitav, Ion 
Răducu ș.a. Deci, de luni seara, pe 
ringul ce ia arena Dunărea ei vor 
avea cuvimui.. •

In ultima clipa am aflat șj. nu- 
Iugoslavia :
Aiisa novici

Ristici

mele boxerilor din
Radu (semimuscă).
(muscă), Popetru (cocoș), 
(pană). Mugosa ușoară), Iovanoviei 
(semimijlocie). Nadj (mijlocie mică), 
Pekolici (mijlocie), Koletici (semi
grea).

Paul IOVAN

I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
1
I

— Oltul Rnt. Vîlcea
— C.J’.® Sighișoara
— Textila Cîsnădie 

'■■ A'

I.C.I.M.
Textiîa
Carpați
Metalul __
Hidroenergia Rm. Vîlcea 
Chimia Victoria
Lotrul Brezoi .
Torpedo Zărnești

ETAPA A
C.F.R. Sighișoara 
Vitrometan Mediaș 
Textila Sebeș
C.I.L. Blaj
C.S.U. Brașov
Precizia Săcele
Oltul Km. Vîlcea 
țLP.A. Sibiu

— U.P.A. Sibiu
— C.S.U. Brașov
— Carpați Mîrșa
— Vitrometan Mediaș
— Metalul Copșa Mică

IX- A, 21 OCTOMBRIE
— I.C.I.M. Brașov
— Precizia Săcele
— Vitrometan Mediaș
— C.I.L. Blaj
— Textila Sebeș
— Lotrul Brezoi
— Torpedo Zărnești
— Hidroenergia Rm. Vilcea

X- A, 28 OCTOMBRIE
— Metalul Copșa Mică
— Lotrul Brezoi
— C.S.U. Brașov
— Textila Sebeș
— Chimia Victoria
— C.F.R. Sighișoara
— Oltul Rm. Vîlcea
— Textila Cisnădie

Xl-A, 4 NOIEMBRIE
— C.I.L. Blaj
— Precizia Săcele
— Torpedo Zărnești
— Hidroenergia Rm. Vîlcea
•— Carpați Mîrșa
— U.P.A. Sibiu
— C.S.U. Brașov
— Vitrometan Mediaș

XII- A, 11 NOIEMBRIE
— C.F.R. Sighișoara
— Carpați Mîrșa
— Metalul Copșa Mică
— Oltul Rm. Vîlcea

, — Textila Sebeș
~ I.C.I.M Brașov
— U.P.A. Sibiu
— Textila Cisnădie

XIII- A, 18 NOIEMBRIE
— Hidroenergia Rm. Vîlcea
— Chimia Victoria
— C.I.L- Blaj
— Torpedo Zărnești
— C.S.U. Brașov
— Lotrul" Brezoi
— Metalul Copșa Mică
— Precizia Săcele

XIV- A, 25 NOIEMBRIE
— Vitrometan Mediaș
— Precizia Săcele
— C.S.U. Brașov
— C.F.R. Sighișoara

i — U.P.A Sibiu
— C.I.L. Blaj
— Textila Sebeș
— Oltul Km. Vîlcea

XV-A, 2 DECEMBRIE
— Carpați Mîrșa
— Hidroenergia Rm. Vîlcea
— Chimia Victoria
— Lotrul Brezoi
— Metilul Copșa Mică
— Torpedo Zărnești
— Textila Cisnădie
— I.C.I.M. Brașov

fti

ii.
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ASTĂZI. LA PITEȘTI

in deschidere, F. C. Argeș — O. F. K.

De 
este 
iilor 
a 20 
său fruntaș, F.C. Argeș. După ce, 
ieri, pe stadionul „1 Mai", iubitorii 
de fotbal din capitala Argeșului au 
avut ocazia să vadă o veritabilă de
filare a gencnațiitop, prin meciurile 
formațiilor de. juniori, tineret și a 
foștilor jucători ale clubului piteș- 
teân, în compania unor invitați de 
frunte (echipele de juniori Steaua, 
de tineret Dinamo și combinata fos
telor glorii de la Steaua si Dinamo), 
.astăzi se va desfășura ultjma zi a 
programului.

De dimineață, de la ora 10, 
sala frumoasei Case de cultură

Beograd

ieri, Piteștiuj a devenit — cum 
și firesc — centrul manifestă- 
organizate cu ocazia împlinirii 
de ani de activitate a clubului 

F.C. Argeș.

în
a

sindicatelor se va desfășura ședin
ța festivă care se va încheia cu pre
zentarea filmului „F.C. ARGEȘ XX“. 
Iar de la ora 15 va începe, pe sta
dionul din Dealul Trivalei, a doua 
zi a puternicului și echilibratului 
turneu internațional. Jocurile din 
prima zi, desfășurate la București și 
încheiate cu ‘victorii la lirpită, după 
întîlniri frumoase și atractive, au 
dovedit din plin reușita turneului. 
Tn special partida Yasas — F.C. Ar- 

ridicat la im înalt nivel de 
combativitate, fiind o 

clasă internați o- 
cele două for- 

prezente în cu- 
de altfel și

geș s-a 
joc și 
partidă 
nală, o 
mâții - 
pele europene, . ____
Universitatea Craiova și O.F.K. Beo-

de
de o reală
atestare că

- amîndouă 
ca

ECHIPA FEMININA DE ATLETISM A ROMÂNIEI

grad — justifică această prezență.
în prima întîlnire, F.C. Argeș, evo- 

luînd în fața inimoșilor săi supor
teri, va încerca nu numai realiza
rea unei partide spectaculoase, pe 
măsura celei de vineri seara, dar și 
o victorie. E de așteptat ca și elevii 
lui Soskici să joace cu mai multă 
ambiție, așa că partida promite 
foarte mult.

Finala va opune Universității Cra
iova — care începe să demonstreze 
tot mai convingător că e una dintre 
formațiile de nădejde, de greutate 
ale fotbalului nostru — va da re
plica puternicului unsprezece al lui < 
Vasas, care s-a arătat în prima zi a 
turneului într-o excelentă formă și 
de o deosebită combativitate. Aștep
tăm o finală frumoasă I

Programul cuplajului de astăzi, de 
la Pitești,

ORA 15 
Beogiad : 
(Ploiești).

ORA 17

este următorul i
F.C, Argeș ■ 

arb. Emil Vlaiculescu
O.F.K.

(Urmare din pag l)

nelia Popescu, Valeria Bufanu (în 
carul in care va putea fi recuperată 
pină la ora slartului în proba de 
100 mg). colegele lor vor face to
tul pentru o comportare cit mai 
bună, pentru a realiza performan
țe cu rezonanță în arena mondială

Va fi greu, foarte greu. Dar, cu 
sprijinul entuziastului nostru pu
blic — Pe care-1 așteptăm în nu
măr cit mai mare în tribunele sta
dionului din Dealul Spirii, mobili- 
zindu-se și valorificind la maximum 
potențialul de luptă, atletele din re
prezentativa României au șansa de 
a se situa înaintea formațiilor Un
gariei. Italiei. Elveției, și Norve
giei. Le dorim qu toții această per
formanță de înalt nivel, care să 
confirme din nou ascensiunea atle- 
■ismtildi -feminin d'n țara noastră 
pe scara marilor valori. Le dorim 
atletelor noastre să înscrie pe foile 
de concurs noi performanțe de ta
lie internațională, noi recorduri, de 
două ori mai valoroase intr-o com
panie de elită. în sfîrșit, le dorim 
să se întreacă pe ele insele, astfel

ECHIPELE FAȚA

Renale Stecher, Ruth Fuchs, Annelie EhrhardtCele patru campioane olimpice prezente la întrecerile de azi: 
- Monika Zehrt.

: Univ. Craiova — Vasas: 
arb. Gh. Limona (București).

La sfîrșitul 
cîștigătoarei 
XX" precum 
turneului.

finalei va fi înmînat 
trofeul „F.C. ARGEȘ . 
și cupa golgeterului

Azi, la Arad, Reșița și Petroșani 

MECIURI INTERNAȚIONALE 
ALE ECHIPELOR OE DIVIZIA A

Astăzi, trei echipe de Divizia A 
susțin partide internaționale pen
tru verificarea potențialului de joc, 
C.U, o ^ăptămînâ înaintea startului 
campionatului. Programul este ur
mătorul :

ARAD :
(ora 17)

RteȘIȚA :
Marx Stadt

PETROȘANI : Jiul 
Phenian (oră 17,30)'.

l'.T..'L — Tatabanya

C.S.M. — F. C. Kail
(ora 17)

Amrokan ci

ca la sfîrșitul întrecerii biruința să 
fie cu atît mai mare, cu atît mai 
frumoasă.

Oaspetelor noastre, cărora ne-am

străduit 
capitala 
cută, le 
mult succes, o contribuție activă

să le facem șederea în 
țării noastre cît mai plă- 
dorim — de asemenea; —

la reușita acestui mare concurs in
ternațional pe care îl găzduiește 
astăzi după amiază stadionul Repu
blicii.

LA 25 SEPTEMBRIF LA HALLE

ROMANIA -R.D. GERMANA
IN FAȚA In tabelul de mai jos, sînt trecute participantele, pe probe, la semifinala Cupei 

Europei și cele mai bune performanțe ale lor din acest sezon.

/

PROBA ELVEȚIA R.D. GERMANĂ ITALIA NORVEGIA ROMÂNIA UNGARIA

100
Doris 
WEBER 11.7

Ren a te 
STECHER 10,8

Cecilia 
MOLINARI 11,4

Eva 
SEIM 11,9

Mariana
CONDO VICI 11,5

Judit 
SZABO 11,6

200 m
Arjiemarte 
FLUECKIGER ....

Ren ate 
STECHER 22.1 Laura 

NAPPI 23,8
Eva 
SEIM 25,0 •

Mariana
CONDO VICI 23,6

Gyorgyi 
BALOGH 24.0

4Oo m
Vrenl 
LEISER 53,3

Monika
ZEHRT 51,6

Donata- 
govoNi 54,0

Tone
ROLLAND 56,5

Mariana
SUMAN 55,0

Judit 
SZABO 54.0

800 m
Marianne 
KERN 2:08,8

Elfi 
ROST 2:01,6

Gabriella
DORIO 2:05,8 SVINSHOLT 2:06,9

Ileana
SILAI 2:02,9

Marta 
VELEKEI 2:05,1

1500 m
Marijke
MOSER 4:23,7

Gunhild 
HOFFMEISTER 4:10,8 Paola

PIGNI-CACCHI 4:09,4
Grete
ANDERSEN 4:12,7

Maria 
LINCA 4:18,3

Magda 
KULCSAR 4:14,4—

100 m$
Fraenfi 
DO EL KER 14,7

Annelie 
EHRHARDT 12,3 Ileana 

ONGAR 13,7
Sidsei
KJELLAS WOLD 14,5

Valeria 
BUFANU 13,0

Hona
BRUZSENYAK 13,2

Lungime
Isâbele 
LU STI 6,10

Angela 
SCHMALFELD 6,76 Silvia 

CHERSONI 5,84
Berit
BERTHELSEN 6,19

Viorica
VISCOPOLEANtT 6,31

Margit 
PAPP 5,39

înălțime
Dorts 
BISANG 1,76

Rosemarie 
WITSCHAS I Sara 

SIMEONI 1,80
Karl 
KARLSEN 1,78

Cornelia 
PQPESCU 1,83

Erika 
RUDOLF 1,86

Greutate
Vreni 
ROTH 14,35

Mâritta
LANGE 18,25 Cinzla 

PETRUCCI 15,96
Sissel 
LANGHALLE 14,14 Valentina 

CIOLTAN 17,46
Judit 
BOGNAR 16,84

Disc
Rita 
PFISTER 83,34

Gabriele 
HINZMANN 63,54 Renata 

SCAGLIA 50,00
Anne
GRANRUD 45,96

Argentina
-MENȚS 65,06

Gabriela 
VARGA 54,06

Suliță
Klara 
ULRICH 48,14

Ruth 
FUCHS 63,90 Giuliana 

AMICI 49,10
Lise Inger 
RAMTON 50,64

Elena
NEACȘU '.‘I 54,60

Marla
KUCSERKA 59,48

4xioo m

A

Weber
Hein 
Fluecklger
Juan

Stecher 
Selmlgkeit 
Kandarr 
Helnrich 43,2

Grassano 
Carii 
Nappi 
Molinari 45,5

Prosch 
Seim 
Llverod 
Mol

Condovld 
Ratz 
I.azăr 
Ene

Bruzsenyak 
Szabo H 
Karoly 
Balogh

4x400 m Lelser 
Scheldeggw 
Hohl 
Kamber 3:38,2

Zehrt 
Dietsch 
Anton 
Kuehne 3:30,7

Govonl 
Zangirolaml 
Bonlolo 
Gregoruttl 3:41,0

Drange 
Pedersen 
RoUand. 
Braa

Suman 
Bădescu 
Lungu

-Șttal —

Balogh 
Pusztal 
Szabo 
Kdnye 3:35,8

(TINERET)
Selecționata de tineret (sub 23 de 

ani) a țării noastre va întîlni la 
25 septembrie la Halle, formația 
similară a R. D. Germane. Partida 
contează în cadrul Campionatului 
european rezervat echipelor de ti
neret.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ

SE PREGĂTEȘTE
IN LOCALITATE

stadiu de pregătire deDupă un
două săptămîni la Tîrgu Neamț, di
vizionara B, Ceahlăul P. Neamț, a 
revenit în localitate, continuîndu-și 
antrenamentele sub conducerea lui 
Alexandru Constantinescu. în toată 
această perioadă echipa a susținut 
mai multe partide de verificare, tn 
scopul omogenizării formației, ci» 
Jiul, Chimia Suceava, Știința Ba
cău și altele. —"



ri

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" LA FOTBAL

STEAGUL HOȘU - SPORTUL STUDENȚESC 3-1 (0-0)
în deschiderea cuplajului de aseară 

s^au întîlnit . cîștigătoarea ediției de 
anul trecut a trofeului — formația 
stegarilor brașoveni — și una din 
revelațiile sezonului competițional 
de primăvară, 11-le studenților bucu- 
reșteni.

Au învins, pe merit, elevii antre
norului N. Proca, care de-a lungul 
celor 90 de minute ale întrecerii, au 
acționat mai simplu decît adversarii 
lor, îndeosebi în fazele de finalizare, 
fapt confirmat si de raportul suturi- 
Hor la poartă (16—10) si de cel al 
ocaziilor clare de gol (5—2). Meciul 
a fost presărat cu numeroase faze 
spectaculoase, în special în cea de a 
doua repriză, cînd ambele formații 
au forțat," după o prelungită și infruc
tuoasă perioadă de încercări, victo
ria. Scorul a fost deschis de către 
studenții bucureșteni, în min. 60, 
prin Tolea care a reluat, din întoar
cere,. o pasă a lui Ion Constantin, la 
capătul unei acțiuni clasice de con
traatac. Două minute mai . tîrziu 
brașovenii egalează prin Ghergheli, 
șutul acestuia finalizînd o spectacu
loasă șarjă a lui Gyorfi, . încheiată

cu o centrare „ca Ia carte". La sco
rul de 1—1 ambele echipe ratează 
cile o mare ocazie
Steagul roșu, prin Zotincă (min. 65) 
și Sportul studențesc prin I. Con
stantin (min. 76). Finalul meciului 
aparține oaspeților. care reușesc să 
realizeze, mai întîi punctul victo
riei, în min. 82 prin Pescaru (lovitu
ră solendidă cu capul la centrarea 
Iui Gyorfi) și să mărească apoi di
ferența la două goluri — prin 
Ghergheli—, dar aceasta după consu
marea timpului regulamentar de joc, 
în min. 93 !

Arbitru] C. Manușaride a condus 
în general corect următoarele for
mații : Steagul roșu — Adamache — 
Hîrlab, Jenei (min. 46 Naghi), Oltea- 
nu (min. 50 Jenei), Rusu — PESCARU. 
SERBĂNOIU — Anghel (min. 46 
ZOTINCA), Cadar, GHERGEHLI. 
GYORFI ; Sportul studențesc — 
SUCIU — Tănăsescu. Kraus. Măndoiu, 
Manea — Cazan (ȘERBĂNICA), O. 
IONESCU — TOLEA, Moldoveanu, I. 
Constantin, LUCACI (min. 70 Cassai)

de a înscrie :

Ion MIHĂIESCU

lume
AIIIIII DIN U.R.S.S. SI RDO

DOMINA CONCURSUL „PRIETENIA

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE JUNIORI

TIBERIU SEREGELY CONCUREAZĂ CU ȘANSE

• PANTELIMON ARCADIE a cucerit

PE PODIUM (Lfl LIBERE)
medalia de argint la greco-romane

Al doilea meci al cuplajului a opus 
formațiile Steaua și Rapid. Cei doi an
trenori au folosit majoritatea jucătorilor 
pe care i-au avut la dispoziție, căutind 
cea 'mai bună formulă de echipă. Steaua 
a manifestat .o dispoziție de joc supe
rioară adversarei sale, Rapid, deficitară 
în special..în apărare, compartiment im
provizat'ini Savu și Codrea fundași cen
trali. Jocul a început promițător, dar pe. 
parcurs și-a pierdut din interes. Fotba
liștii de la Steaua, au păstrat mal mult 
inițiativa, au atacat în permanență și au 
reușit să-și adjudece victoria la scor, o 
deosebită vervă a manifestat Pantea 
(r:oul căpitan al militarilor), autor a 
două goluri și inițiatorul altor cîteva 
acțiuni ofensive reușite. Ne așteptam mal 
mult de la Rapid, dar din păcate replica 
feroviarilor nu a fost pe măsură să ne 
satisfacă, primul gol a fost marcat de 
Pantea (min. 11) din interiorul careului, 
după o combinație cu Răducanu. In min. 
35. Răducanu de la Steaua îl învinge 
pe tizul său din noarta Rapidului. După 
pauză, tot militarii sînt cei care păstrea-

ză inițiativa și reușesc să majoreze sco
rul prin Pantea (min. 58). Savu reduce 
din hand’cap (min. 66). iar in finalul 
partidei Năstase (min. 75). la o acțiune 
personală, și Tătaru, în ultimul minut de 
joc,, pecetluiesc scorul final de 5—1 (2—0).

Au fost folosite următoarele formații : 
Steaua.: Iordache — Bică, Smarandache, 
Ciugarin. N. lonescu — Dumitriu IV, ion 
Ion (min. 78 Iovănescu) — Pantea. Ră
ducanu (min. 78 Tătaru), Agud (min. 51 
Năstase), sabadbș (min. 51 Amarandel).

Rapid : Răducanu (min. 46 Corec) — 
Pop. Savu, Codrea, Ene “ ' ‘
20 Angelescu), M. ~ " 
mitriu II (min. 70 
(min. 46 Voicilă).

Rotaru (min.
Stelian — Periat, Du- 
Rîșniță), Neagu, straț

Gh. NERTEA

Astăzi, pe stadionul „23 August", 
în cadrul cuplajului care începe 
la ora 18, finala Cupei: Steaua — 
Steagul roșu.

ODESA, 4 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Con^atasem vineri, după prima 
zi a concursului atletic de juniori 
„Prietenia", care se desfășoară pe 
stadionul Cernomoreț din locali
tate, că atleții din R.D.G. și cei ai 
țării gazdă se detașează de restul 
concurenților, aflîndu-se printre 
protagoniști la majoritatea probe
lor. Sîmbâtă. în cea de-a doua re
uniune, acest lucru a jeșit și mai 
pregnant în eyidență. întrucît, cu 
o singură excepție, săritura în lun
gime a băieților cîștigată de un 
atlet cehoslovac, toți învingătorii 
sînt din aceste două țări: șase din 
U.R.S.S. și patru din R.D.G.

Din păcate, aceasta a doua zi a 
întrecerilor nu ne-a adus nouă 
nici un motiv de satisfacție, junio
rii noștri părînd depășiți de va
loarea concursului. Este adevărat, 
multi dintre ei se află la prima 
participare internațională și nu le 
putem pretinde prea mult în con
fruntări directe cu reprezentanții 
a două din cele mai puternice 
forțe europene și chiar mondiale 
în atletismul pentru juniori. Să 
concureze însă la valoarea dove
dită în concursurile interne, asta 
le-o putem încă cere. Or. sîmbâtă. 
foarte puțini dintre ei au făeut-o. 
Nici mărșăluitorii I. Călineață și 
G. Costache, nici sulițasul S. Pes
căriți, nici săritoarea în lungime 
Mariana Floreianu, nici V. Mi-

loiu (la 400 m). nici H. Toboc
(400 m g) sau componentele 
fetei' de 4x100 m n-au reușit 
zultate cît 
cele mai bune prestații ale
Ce să mai vorbim de săritorul în 
lungime T. Vasiie — un mare ta
lent care nu știe însă să concu
reze — care n-a reușit să termi
ne nici o săritură, de componenții 
ștafetei 4x100 m care n-au izbutit 
să încheie cursa, sau de hurdle- 
rul I. Galea, abandonat chiar la 
al doilea obstacol!

Să sperăm că duminică, juniorii 
noștri vor obține rezultate mai 
bune, să sperăm că vor reuși să 
se afle printre protagoniștii fina
lelor care au mai rămas de dis- 

-putaț.
Iată rezultatele 

avut Icc în reu: 
BAlEȚfa—.490 m 
(R.D.Gr.) 48 4_ 6. 
2 000 m obstacole: 
(U.PS.S.) 5.52,2:

șta- 
re- 

de cît apropiate de 
lor.

probelor care au 
îunea a doua :

1. A. -fecr
48.8;

Duda
1. I.

m;

iloiu
V. 

lungime : 
Krojivka (Cehoslovacia) 7,63

înălțime : 1. S. Seniukov (U.R.S.S.)
2,09 m... 5. Victor Lazarciuc 2,06 
m... 7. M. Zară 2,02 m; 10 km 
marș: 1. I. Ilika (U.R.S.S.) 46:58,8... 
5. I. Călineață 47:45,4.
tache 51:54.8; greutate: 1. H. 
mer (R.D.G.) 16,46 m; suliță: 
Donins (U.R.S.S.) 74,98 m; 
m : 1., U.R.S.S. 40,6 (echipa
tră a fost descalificată pentru de
pășirea soațiului 
FETE : 400 m :
sova (U.R.S.S.)
1. Sabine Gohrn (R.D.G.) 16,04 m... 
8. Domnica 
m : 1. 1 
mânia 48.8.

Duminică, 
concursului, 
cîștigători, la 
m g (b), 400 m g (b), 800 m 
ștafetele 
săritura 
înălțime 
discului 
tlon.

m..
M.

9. G. Cos- 
Zim-
1. U. 
4x100 
noas-

de schimb);
1. Galina Deni-
55,3: greutate :

Nistor 12,76 m; 4x100
R.D. Germană 46,5... 8. Ro
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în ziua 
vom cunoaște 

. 200 m (b și

de 4x400 m, 3 000 
cu

(f).
(b și

a treia a 
ultimii 
f), no 

(b și f), 
m (b).

prăjina, săritura în 
triplusalt, aruncarea 
f), decatlon și penta-

Vladimir MORARU

Cupa Europei la atletism

U.R.S.S. și Bulgaria, primele finaliste
‘.'ARȘOVi.--. sîmbătâ

linrnc' - drn ca-
Cor.f >rm așteptării 

a Uniunii 
Sovietice a cișrgat primul loc. Lupta 
pentru locui secund a fost extrem de 
dirză intre atletele din Polonia și Bul- 

. conftrmlnd ascendența valorică 
testată fn ultima vreme, sportivele 

dreptul de a evo- 
*rr. petiției. Cîștigătoare le 

Sz winska (Pol.) 23,2.
(Pol.) 61.76 m, 4x100 

m : Kolesnikova 
unional, 100 m : 

809 m : Zlateva 
: Hristova (Bulg.) 

Kabsztyn (Pol.) 13.2, 
roeva (Bulg.) i,92 m, disc:

U.R.S.S. 63 p,

Ln voie ciștigător al lui Ale
(Urmare din pag 1)

(Urmare din pag t)

îl forțeaz

2. BULGARIA 58 p. 3. Polonia p. 4. 
Finlanda 36,5 p, 5, Suedia 33 p, 6-^.Aus- 
tria 26 p.

Două rezultate de la ȘITTARD (femei): 
100 m : Suiter (Franța) 11,6, 400 m : A- 
laerts (Belgia) 54,9.

La OSLO, în semifinala masculină, cîte
va dintre rezultatele obținute : 
Bondarciuk (U.R.S.S.) 69,84 m, 
Jenkins (Ang.) 45.2 — record 
greutate : Capes (Ang.) 20.15 m. 110 mg : 
Price (Ang.) 13,7, 1 500 m : Arese (Ital.) 
3:39.5.

De la NISA, unde concurează și echi
pa noastră masculină, pînă la închide
rea ediției ne-au parvenit rezultatele : 
110 mg : Drut (Fr.) 13,6, Munckei (RDG) 
14.0. Perța (România) 14,4 ; 1 500 ni : 
Justus (RDG) 3:49.0, Boxberger (Fra.) 
3:49.3. Ekmann (Sued.) 3:49,3, Lupan 
(România) 3:49,8.

ciocan :
400 m : 
englez,

mo® A ÎNCEPUT „MEMORIALUL ZNAMENSKI"
Olimpia Cataramă

srn
a aruncat 58,72 m

LENINGRAD, 4 (Agerpres) — Au 
rile tradiționalului 

itletism „Memorialul 
menski“. Proba de 5 000 

lui Rașid Șarafetdinov 
13:53,2. în cursa de 

feminin a terminat Invingă- 
aidrite Velberg (U.R.S.S.) —

4:21,1, iar proba feminină de arunca
rea discului a fost cîștigată de Na- 
dejda Sergheeva (U.R.S'S.) — 60,82 
m, urmată de Tamara Danilova 
(U.R.S.S.) 59,84 m și Olimpia Cata
ramă (România) 58,72 m. Anna Sini- 
cikina (U.R.S.S.) și-a adjudecat pro
ba de 100 m plat, în 11.8.

refac handicapul Infringing, 
șaselea ghem, serviciul lui 
văii ! Se merge în prelungiri 
nou conduc sovieticii (5—6, 
serviciul lui Sântei), dar 
apoi Lihaciov cedează la

la al 
Metre- 
și din 
tot pe 
imediai 
serviciu 

(6—6) și apoi Metreveli (8—6). Au fost 
șefii de mingi superbe, încheiate cu 
un smeci ciștigător al lui Ion Sân
tei.

Dominarea noastră continuă, parcă 
și mai limpede. în al doilea set 
•Sântei își cîștigă, în sfîrșit, serviciul 
la al șaptea ghem, acerb disputat. 
Apoi din nou break la Metreveli 
(5—3), după retururi 'excelente ale 
aceluiași Sântei. Tot el definitivează 
schimburile cîștigătoare din ultimul 
ghem.

Moment crucial al partidei. In de
butul setului trei. Servește Liha
ciov, 
tase 
min 
ticii 
rea,

la 1
c.ov (4—5), Zadc 
de serviciul, 
oaspeții, jucîn 
pe Sântei, 
infringere.

setului trei. Servește 
pierde... Avem 1—0 și pe Năs- 
la serviciu. Dar voleurile 
în fileu sau ies afară, 
egalează pe 
nervozitatea

ră- 
sovie- 

loc. Aici nerăbda- 
coborîtă parcă din

ÎN

ALTE MECIURI PENTRU „CLPA DAVIS"
Echipel

sînt la ega’itate (1—1). dup:, o-: 
două partidajde simplu

• zonei europene (grupa A).

Cehoslovaciei și

care

CUPA „PRINCIPESA SOFIA"

parCrS — DâTÂZZ 
nui cehcsic vac na re- 

si pi** *€ 
ma: Hrebec Zugarelli.

pentru c 
să se 

1 pentru
★

ttlo R-ik

r Ji eerr
-1 gâzi

12—10, 6—1 H'

Echipa României conduce cu 2-0
ț,

Du»

~3S* â
a

în sala de sport „Auditorium1' 
Universității din Miami 
(S.U.A.) au continuat 
campionatelor mondiale 
rezervate juniorilor cu 
pentru cele 10 titluri de campioni 
ai lumii la stilul libere. După pri
mele două zile de concurs, dintre 
cei trei sportivi români ce s-au a- 
liniat la startul acestei competiții, 
cea mai bună situație pe tabloul 
de concurs o deține Tiberiu Sere- 
gely. După meciurile susținute în 
cele trei tururi, reprezentantul nos
tru nu primise nici un punct de 
penalizare, poziție care-1 menține în 
lupta pentru locurile fruntașe la 
categoria sa. Alături de el, concu-

a
Beach 

întrecerile 
de lupte 
disputele

rează cu șanse apreciabile la titlul 
de campion mondial Mahomed A- 
radșilov (U.R.S.S.), Richard Descha- 
telets (Canada) și Joe Carr (S.U.A.). 
Pentru turneul final la categoria 
grea s-au calificat juniorii Kasimi- 
kov (U.R.S.S.), Gehrke (R. D. Ger
mană) și Radcev (Bulgaria).

Luînd legătură cu delegația noas
tră, participantă la aceste întreceri, 
am aflat că sportivul român Pan- 
telimon Arcadie — concurent la ca
tegoria 62 kg (stilul greco-romane) 
— fiind învins în finală de sovie
ticul Oleg Davidian (U.R.S.S.) s-a 
clasat pe locul 2 primind medalia 
de argint. La categoria 82 kg, 
Gheorghe Cîobotaru a ocupat lo
cul 6.

declară Nicolae Ncflci, antrenor al echipei naționale de Handbal
Continuîndu-și pregătirile în ve

derea viitorului campionat mondial 
(martie 1974, în R. D. Germană), 
reprezentativa masculină de hand
bal a României a întreprins un 
scurt turneu în Franța pentru a 
efectua antrenamente comune și a 
susține două jocuri amicale cu se
lecționata țării gazdă.

„Echipa noastră, după cum știți, 
într-o nouă alcătuire, are nevoie de 
cit mai multe jocuri în această pe
rioadă — ne-a declarat la întoar
cere antrenorul emerit Nicolae Ne- 
def. Am avut la dispoziție condiții 
foarte bune de pregătire și un par
tener de întrecere ideal pentru ac
tualul stadiu al pregătirilor. Hand- 
baliștii francezi, preocupați foarte 
serios de obținerea calificării pen
tru C.M., ne-au solicitat mult în a- 
ceastă perioadă și consider extrem

//CUPA BALATON"
LA HANDBAL FEMININ

localitatea Veszprem din Un- 
au continuat întrecerile ma- 

turneu internațional de hand- 
„Cupa Bala-

în 
garia 
relui 
bal feminin dotat cu 
ton“. în cel de al doilea meci sus
ținut în această competiție, forma
ția României a întîlnit puternica 
echipă a R. D. Germane, actuală 
deținătoare a titlului de campionă 
mondială. După, o repriză relativ e- 
chilibrată, sportivele noastre au ju
cat slab, permițînd „7“-Iui din R. D. 
Germană să obțină o victorie facilă 
cu scorul de 13—6 (5—3).

în cea de a doua partidă a zilei, 
selecționata orașului Veszprem a 
obținut o surprinzătoare victorie în 
fața reprezentativei Danemarcei la 
scorul de 7—6 (5—5).

de util testarea tricolorilor în ase
menea condiții. Am susținut și două 
partide amicale, la Deauville, 
care le-am cîștigat 
19—15. Rezultatele 
mai puțin. Am rulat întregul lot 
și în special jucătorii mai tineri, 
folosiți mai puțin în turneul pre
cedent de Ia Bitolia. Ei s-au înca
drat foarte bine în sistemul tactic 
de joc, dovedind o frumoasă do
rință de afirmare. îmbucurător 
come-back-ul lui Bota, care revine 
în lot după o absență de un an și 
jumătate".

— Ce ați urmărit în mod spe
cial în acest turneu ?

— în primul rînd menținerea 
pregătirii fizice Ia o cotă ridicată. 
Apoi, exersarea diferitelor scheme 
de atac 
dere că 
jucători 
acesta.

— Pe 
turneului ?

— Penu continuă să se afle în
tr-o formă bună. Am folosit mult 
și rezervele sale, Orban și Mun- 
teanu, care au dat satisfacție. Din
tre jucători — Gațu, Voina, Birta- 
lan și Kicsid mi s-au părut prin
tre cei mai sîrguincioși și receptivi.

— Programul în continuare ?
— Pregătiri și iar pregătiri.

pe
cu 19—9 și 

contează însă

și apărare, avînd în ve
in actualul lot sînt cîțiva 
care au debutat în sezonul

cine ați remarca la

Campionatele europene 
de călărie (juniori)

DISPUTE STRlNSE
IN PROBA INDIVIDUALĂ

A 3a BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR

Sportivii români au depus efor- 
'mari și în această reuniune. 
Nicolae Butoi, Mir.ola Vasiliade, 
Tudor Furtuneseu, Camelia Hoțescu 

Mihaela Georgescu au înregis- 
recordi-'ri naftonale,. say,, fin

anțe optime. Dar în fața unor 
adversari superiori, ei au fost ne
ve:': să se mulțumească doar cu 
medalii de argint sau bronz. Singu
ra reală satisfacție ne-a oferit-o 
ștafeta sprinterilor alcătuită din 
R. Vrînceann, A. Fe t^vici, N. Butoi 
= A. Horvat. Ea a ad’’S formației 
române singura victorie însoțită 
de un nou record al țării.

După două zile de într^eri spor
tivii greci au refăcut handicapul 
ce 9 puncte de vineri, și conduc cu 
un avans de 
prezentativei

(G) 1:16,0. 4. S. Cernat (R) 1:17.9. 5. S. 
Serdar (T) 1:22.0 ; 200 m mixt (f) : 1.
HELEN AVLONITOU (G) 2:35,9 — cam
pioană ba’canică, 2. Dubravka Bjelici 
(I) 2:43,2. 3. Elena Brașkova (B) 2:43.4,
4. Mihaela Georgescu (R) 2:44.6. 5. Sa- 
rap Gulizar (T) 3:00,7 : 200 m mixt (b): 
1. E. KOSKINAS (G) 2:22.0 (rec. balca
nic) — campion balcanic. 2. F. Hitrec 
(I) 2:25,2. 3. G. Pandev (B) 2:26.1. 4. S. 
Barany (R) 2:32.1. 5. A. Kizilsu (T) 2:41,6; 
4x100 m liber t GRECIA 4:23,7 (rec. 
balcanic) — campioană balcanică. 2. Ro
mânia 4:25.0 (record). 3. Iugoslavia 4:33.7 
(rec.), 4. Bulgaria 4:36.0 (rec.) ; 4x100 m 
liber (b) : 1. ROMANIA 3:58,0 (record 
ba’can’c. rec. de juniori) — campioană 
balcanică. 2. Grecia 4:013. 3. Iugoslavia 
4:03.7. 4. Bulgaria 4:03.7, 5. Turcia 4:29-0.

După două zile de concurs, 
conduee cu 116 
nia 104 p. 3—4. 
p. 5. Turcia 16

p. urmată 
Iugoslavia 
P-

Grecia
de : 2. Româ- 
și Bulgaria 70

ASTĂZI, MECIUL DECISIV

în fața Cehoslovaciei
BRAȘOV, 4 (prin telefon). După 

victoria categorică obținută în fața 
echipei Elveției, reprezentativa 
României a avut de înfruntat, sîm- 
bătă, în competiția zonală a Cupei 
„Principesa Sofia", redutabila for
mație a Cehoslovaciei, pretenden
tă și ea la calificarea pentru tur
neul final.

în prima confruntare, Florența 
Mihai a avut ca adversară pe echi
piera nr. 3 a Cehoslovaciei, Helena 
Hrâdecka. Pe o căldură toridă (deși 
meciul s-a disputat dimineață), am
bele jucătoare au trebuit să depu
nă eforturi considerabile pentru 
a-și menține prospețimea. Mihai 
a început partida, find la serviciu, 
și a punctat pînă la 4—1. De regu
lă, în această parte a jocului ghe
murile sînt cîștigate 
serviciu- Profitînd de 
mente de nervozitate ale jucătoa
rei noastre, (aceasta a comis in
tr-un singur ghem trei duble gre
șeli și a trimis în aut două retururi 
consecutive), Hradecka a recupe
rat pînă la 4—3. Din acest moment, 
Florența Mihai va juca excelent, 
va reuși să puncteze atît de la fi;

pe contra- 
cîteva mo-

leu, cît și de Pe fundul terenului și 
își va adjudeca setul cu 6—4. Ur
mătorul a fost mai disputat, Hna- 
decka intuind starea de oboseală a

— “ ' " 5 s-a
numai 
asistat
opor-

Florența Mihai. Pînă la 5—5 
cîștigat de ambele ~ părți, 
prin break-uri. Iarași am 
la o revenire, la momentul 
tun, al Florenței Mihai, care a reu
șit să se detașeze. Rezultat final: 
Florența Mthai—Helena î— ——-----
6—4, 7—5.

Mariana S.imionescu a dat prilej

: final:
Hradccka

de emoții. Nervoasă de-a lungul în
tregului set întîi. negăsindu-și rit
mul, ea a 
este, însă, 
adversara 
fost într-o 
șindu-i aproape totul: servicii 
ternice, patru ași, stopuri și 
leuri în lungul liniei. Brzakova a 
cîștigat cu 6—0. Seturile următoa
re au marcat revenirea evidentă 
a Marianei Simionescu. care a in
trat pe teren decisă să egaleze și 
să realizeze victoria finală. Ea a 
evoluat în continuare cu mult dis- 
cemămînt, venind la fileu numai 
cînd avea certitudinea că poate 
puncta decisiv. A jucat tot timpul 
numai în atac si. doar la situația 
de 4—2 (setul II) în favoarea sa 
(deși a avut de cinci ori avantaj), 
a mai cedat un ghem. Acesta a fost 
și ultimul pe care jucătoarei ceho
slovacă și l-a adjudecat în 
al doilea. Simionescu rfștigînd 
6—3. Setul decisiv a revenit 
reprezentantei noastre cu 6—4. 
dar: 0—6, 6—3, 6—4 pentru Simio
nescu-

Astfel, înaintea partidei de Ju- 
blu (care s-a întrerunt nhi cauza 
ploii) scorul este de 2—0 în favoa
rea echipei României în întîlnirea 
cu Cehoslovacia.

în confruntarea Mexic—Elveția, 
condur jucătoarele mexicane cu 
9—0. Lourdes Ortega—Anneto Ha- 
hliizel 4—6. 6—3. 6—3 • Alejandra 
Vale jo—Annina Von Planta 4—6. 
6—4. 6—.3.

întrecerile continuă.
Ion GAVRILESCU

La North U1 
început finala 
-Cupei Davis- 
echipele SUA si 
zi scorul este d<
tenisma^ilor am-—îcar.i. Tom G'Ț'man 
pe Jaime Fillol, după aproape 4 ore 
de joc. Partida Smith — Corn:;o 
a fost Ir.trer'uptă din cauza Intmteri- 
cului. Primul set a fost cîștigat de 
Cornejo cu 9—7. Setai următor a rc-

12 puncte în fața re- 
țării noastre.
TEHNICE. 239 m liber : 
AVLQNITOU (G) 2:17,9 

Fr- balcanic) — campioană balcanică, 
: E-;-n’a cristescu (R) 2:22.2: 3. savina 
Ci.-.:; a (B) 2:S4;7. 4. Djula R'usinovici (I), 
■ Pahya (T) 2:36.9 ; 200 m liber
(b) : 1. G. KARPOUZIS (G) 2:09,1 —
«-amolon balcanic, 2. A. Popov CB) 2:10.8. 
? N. Butoi (R) 2:11.2, 4. R. Marasovici 
<1. 2:15.7. 5. T. Gerek (T) 2:27.9 : 230 m 
delfin (f) : 1. NATAȘA KONSTANTINI- 
DOU cG) 2:37,5 (record) — campioană 
balcanică, 2. Minola Vasiliade (R) 2:39,0 
(rec. fete catee. A), 3. Neli Sankeva (B) 
z .5.3. 4. Duoravka Bje ici (I) 2:43.0 :
2’O m delfin (b) : 1. C. DARAS (G) 2:20,3 
• rec. balcanic) — campion balcanic, 
Gri^urici (I) 2:27,0. “ ‘
2:27.1, 4. K. Nikolov (B> 2:39.1 : 
bras (f) : 1. MARTA VLANDOUSIS (G) 
1:22.0 — campioană balcanică, “ 
melia Hoțescu (R) 1:22.6 (r.p.), 
Boneva (B) 1:24,1. ■ - _
vp (I) 1:24,5, 5. Gulizar Gepioglu 
1:29,4: " ’ -
(I) 1:13,8 — e__ ____ __
Karapetk'oV • ■ )’ ‘ i 1?: 14,9, 3.

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA LA POLO

REZULTATE 
tr : 1. HELEN

. 2. D.
3. T. Fi’rtunescu (R)

------  100 m

2. ca-
___ _ ___ _ 3. Kene

4. Svetlana Bogdano-
_____  - 7 . - J (T)
100 m bras (b) : 1. I. KOSUTA 

campion balcanic, 2. O.
j. Vlandousis

greșit foarte mult. Na 
mai puțin adevărat că 
sa, Ivona Brzakova, a 
formă foarte bună, reu- 

pu- 
vo-

TURNEE DE TENIS
COLOMBUS. — Jimmy Connors 

l-a eliminat cu 6—7, 6—3. 6—3 pe 
„veteranul" VPancho Gonzales. Ha- 
roon Rahim a dispus cu 7—6. 6—î 
de Gottfried, iar Paul Gerken a 
cîștigat cu 7—6, 6—1 în fața lui 
Pattison. Intr-o partidă spectacu
loasă, portoricanul Passarell l-a în
trecut cu 7—6. 6—4 pe australianul 
Dibley. Semifinalele 
următoarele partide : 
Gerken și Passarell —

LOUISVILLE. — în
finală, John Newcombe l-a învins 
cti 6—4. 4—6, 6—1 pe iugoslavul 
Piiici. Celelalte rezultate : Villas — 
Munoz 6—3, 6—4 ; Orantes — Case 

Gerulaitis — 
în semifinale, 

lui 
în-

programează
Connors — 

Rahim. > 
sferturile de

■jao m: r

PRIMIRE A CONDUCĂTORILOR
DELEGAȚIILOR OASPETE
In cursul dimineții de ieri, 

tovarășul Emil Ghibu, secre
tar al C.N.E.F.S., a primit la 
sediul 
pentru

setul 
cu 
tot 

Așa-

6—1, 3—6.
Crealy 6—2, 
Gerulaitis va 
Orantes, iar 
tîlni pe Tilas.

6—3 ;
6—1.
Juca tn compania 
Newcombe îl va

Consiliului Național 
Educație Fizică și 

Sport pe conducătorii delega
țiilor participant"' la cea de a 
III-a Balcaniadă a juniorilor 
de natație, cu ca>? s-a între
ținut în probleme 
dezvoltarea natației 
câni. Discuțiile s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
de prietenie, ele constituind 
un important punct de sprijin 
în eforturile de continuă dez
voltare a acestui sport, de ri
dicare a lui la nivel european 
și mondial.

privind 
în Bal-

FINALELE „CUPEI GALEA“
semi-PARIS 4 (Agerpres). — în 

finalele turneului final al compe
tiției internaționale de tenis pen
tru tineret „Cupa Galea“ de la 
Vichy, echipa Angliei, deținătoarea 
trofeului, conduce cu 2—1 în par
tida cu Cehoslovacia. Lloyd l-a în
vins cu 6—4, 6—2 pe Jankowski, iar

Christopher l-a întrecut cu 6—4, 
6—3 pe Slozil. în partida de dublu 
cehoslovacii Slozil șl Jankowski au 
învins cu 5—7, 6—0. 6—3, 6—4 cu
plul Lloyd — Farrel.

Echipa Spaniei este calificată 
pentru finală, conducînd cu 3—0 în 
întîlnirea cu echipa Mexicului.

Unul din ounctele de atracție ale ! 
actualei ediții . a Balcaniadei junio
rilor îl constituie fără îndoială tur
neul de polo. Majoritatea echipelor, 

=- preajma marelui
■sezon - 
juniori 

o bună

aflate :n 
din acest 
ronean de 
probează

examen
- campionatul eu- 
de la Duisburg — 

formă sportivă, 
prilejuind partide de un nivel teh-
r.ic superior.

Ca și la edițiile precedente, 
lupta pentru titlul balcanic au

Tn 
mai 

rămas in cursă la această oră echi
pele României, cîștigătoare a primei 

de la Atena si cea a lugosla- 
învingătoare anul trecut la Iz- 
Qele două formații au cîștigat 
meciurile susținute în actualul 

întîlni astâ-

ediții 
viei, 
mir.
toate
turneu și ele se vor 
seară Intr-o dispută decisivă.

Prin prisma rezultatelor de pînă

acum, poloiștii iugoslavi par să de
țină prima șansă. Ei au învins mai 
greu (8—7) selecționata Greciei 
primul meci, dar vineri seară ei 
probat deosebitele lor calități, 
trecînd de o manieră netă (7—2) 
prezentativa bulgară, care cu o 
înainte ținuse în șah „7“-le poloiști- 
lor români, fiind'la un pas de a ob
ține un rezultat egal.

Echipa României, așa cum am mai 
spus-o și dună meciul ei din etapa 
inaugurală (3—2 cu Bulgaria), nu 
ne-a convins. Jucătorii sînt prea pu
țin .....................
de pe margine, îsi tratează adversa
rii 
că
confuză. în partida cu Turcia (15—1). 
reprezentanții noștri, chemați la or
dine de antrenorul Paul 
s-au mobilizat mai mult, 
nu este însă concludent, 
formația turcă, lipsită de 
experiență, i-a opus o palidă rezis
tență Să sperăm însă că purtătorii 
speranțelor noastre vor reuși să se 
regăsească pe deplin în partida fi
nală de astă-seară și să obțină un 
rezultat onorabil, pe mășura posi
bilităților de care dispun.

Aseară, în prima partidă din pro
gram. Iugoslavia a întrecut Turcia 
.cu 13—2 (5—0. 2—1, 3—0. 3—1). ro- 
tunjinau-și simțitor golaverajul. A 
urmat partida România — Grecia. 
Reprezentanții noștri, dornici să se 
reabiliteze față de prima lor evo
luție neeonvingătoare s-au mobili
zat în permanență, reușind să obțină 
o victorie clară 
(3—1. 2—1. 1—0, 
cestor rezultate, 
ni a au totalizat 
poloiștii noștri 
golaveraj superior: 26—7 

28—11 al iugoslavilor.

în 
au 
în- 
re- 

zi

receptivi la indicațiile primite

cu o nenermisă ușurință, astfel 
evoluția lor devine pe alocuri

ANVERS, 4 (prin telefon). 80 de 
concurenți ș_au prezentat la startul 
probei individuale a campionatelor 
europene de călărie, rezervate junio
rilor, oare se dispută la baza hipică 
„St. Hubertus", din apropierea An- 
vers-ului. Tinerii călăreți au tre
buit să rezolve dificultățile unui 
parcurs cu 12 obstacole (15 sărituri), 
avînd o înălțime maximă de 1,30 m. 
Pentru desemnarea învingătorului au 
fost necesare două baraje, pentru 
primul califlcîndu-se 19 sportivi, iar 
pentru al doilea doar șapte. Călăreții 
noștri nu au mai reeditat evoluțiile 
bune din_ proba de deschidere, dis
putată joi, astfel că ei au ocupat 
locuri modeste.

CLASAMENT GENERAL : 1. Deb
bie Johnsey (Anglia) cu Speculator 
4 p (33,0 s) — campioană europeană, 
2. Stany, Van Paesschen (Belgia) cu 

Norbert
P (39,1 

Sonor 
cu

Niculescu. 
Rezultatul 

deoarece 
forță și

la scorul de 8—4 
2—2). în urma a- 

Iugoslavia si Româ- 
cîte 6 puncte, 
beneficiază de 

fată
dar 
un 
de

MAI MULTE CONCURSURI
PENTRU TINERII ÎNOTĂTORI

AL 
BALCANICE Șl MEMBRU ÎN COMISIA TEHNICĂ A

SCURT INTERVIU CU BOGDAN NENADOVICI, SECRETAR 
JOCURILOR
L.E.N.

noastre are de cîteva 
__ ______ ___ de seamă în persoana 
lui Bogdan Nenadovici, conducător al 
delegației iugoslave la Balcaniada ju
niorilor. In afara funcției sale oficia
le de secretar al federației de spe
cialitate din țara vecină, el mai de
ține postul de secretar al Jocurilor 
Balcanice de natație și totodată este 
membru al comisiei tehnice din ca
drul Ligii europene de natație.

Scurta noastră discuție purtată în- 
tr-una din pauzele finalelor de înot 
de ieri a avut în vedere problema 
dezvoltării înotului în Balcani.

— Spre deosebire de alte discipli
ne sportive, înotul din țările noastre 
a rămas cu mult în urmă, nereușind 
să păstreze ritmul de creștere al per
formanțelor pe care îl înregistrăm 
în alte țări ale continentului. Care 
pot fi adevăratele cauze ?

— In primul rînd cred că nu știm 
să organizăm la cel mai înalt nivel 
activitatea noastră. Bulgarii au făcut 
un prim pas cu cele trei licee de 
specialitate : grecii aduc în fiecare ar 
antrenori din S.U.A., care conduc 
pregătirea în comun. Este mult prea ■ 
puțin față de modifl în care se lu
crează, de pildă, în R. D. Germană 
sau Uniunea Sovietică, unde copii
lor în special le sînt asigurate, în de-

Capitala țârii 
zile un oaspete

plină concordanță cu programul șco
lar, condiții excelente de antrena
ment. Recent australianul John De- 
vitt îmi mărturisea că a ajuns cam
pion olimpic la Roma (1960) în proba 
de 100 m craul cu numai două-trei 
antrenamente pe săptămînă. Astăzi 
fără un lucru intens de 5—6 ore pe 
zi în bazin nu te mai poți apropia 
de marea performanță.

— Considerați suficient rumărul 
competițiilor (a care participă spor
tivii din țările balcanice ?

— Ați atacat o altă problemă deli- 
-ată. Fără îndoială că numărul extrem 
de redus al concursurilor oficiale — 
două Balcaniade pe an și rareori o 
’ntîlnire bilaterală — Impietează a- 
supra dezvoltării acestui sport. Ade
văratul stimulent pentru acești copii, 

■"are muncesc destul de mult, este 
competiția. Lor trebuie să le oferim 
satisfacția cîtor mai multe întreceri, 
care să-i mobilizeze în permanență, 
tn sfîrșit, aș mai vrea să amintesc 
și de faptlil că nivelul tehnicienilor 
din aceste țări este scăzut. Ei cunosc 
destul de puțin din tehnica modernă 
și secretele antrenamentului intensiv. 
Soluția ? Seminarii balcanice, cu in
vitarea unor renumiți tehnicieni din 
lumea întreagă și cît mai dese schim
buri de experiență, (a. v.).

Bedacția și administrația j București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane: centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 236 j telex: sportrom

Smart Alee 4 p (38,4 s), 3.
Koof (R.F.G.) cu Minister 4
s)... 20 Dania Popescu cu
4 p... 34. Nicolae Gheorghe 
prod 8 p.

Duminică dimineață, de la
este programată prima i__ _...
proba pe echipe, urmînd ca cea de-a 
doua să se desfășoare după-amiază 
de la orele 15. Conform tragerii la 
sorți, echipa Români^ are nr. 2 de 
concurs

ora 
manșă

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

Turneul interzonal

11. 
din

Fl. GHEORGHIU A iNÎRERUPT
CU POLUGAEVSKI

JANEIRO, 4 (Agerpres). 
două partide s-au termi-

RIO DE
— Numai
nat în cea de-a 8-a rundă a tur
neului interzonal de șah de la Pe- 
tropolis ~ 
■punctul
Bronstein 
(U.R.S.S.) cu Hug (Elveția). Restul 
partidelor, printre care și cea din
tre Gheorghiu (România) și Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) s-au întrerupt.

în clasament conduce Liuboje- 
vici (Iugoslavia) — 6 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Mec- 
king (Brazilia) 5%, Bronstein 
(U.R.S.S.) 4»/2 P, Florin Gheorghiu 
se află pe locul 10, cu 3 puncte și 
o partidă întreruptă.

în runda a 9-a, Gheorghiu (cu 
piesele negre) îl va întîlni pe Keres.

(Brazilia). Au împărțit 
Mecking (Brazilia) cu 

(U.R.S.S.) și Savon

DE PE
DE

TERENURILE
FOTBAL

turneul internațional pen- 
la Kosice. Echipa locală

• A început
tru juniori de ... __ ... . _
Lokoirotiv a dispus cu scorul de 3—1 
(2—0) de F.C. Bihor (Oradea). Alte re
zultate : VSS Kosice — Stal Rzeszow 
2—1 (1—1): VSJ Kosice — Nogomettu 
Karlovat 0—4.

9 Cunoscuta echipă vest-germană 
Bayern Miinchen, aflată ln turneu ln 
Franța, a jucat la Nantes, în compania 
echipei locale, campioana țării. Bayern 
a cîștigat cu scorul de 4—0 (3—0).

© Echipa cehoslovacă Dukla Prașa 
și-a început turneul în R.F. Germania, 
jucînd la Koln, în compania echipei lo
cale Fortuna. Fotbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—0), 
prin punctele marcate de Nehoda și Mă
cel a. respectiv Glock.

• Echipa Telstar Velsen, care activea
ză în prima ligă â campionatului olan
dez, a susținut la Haga un meci adiical 
în compania formației scoțiene Dundee 
United. Gazdele au terminat învingătoa
re cu scorul de 2—1 (1—0).
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