
DUPĂ TREI VICTORII ÎN „CUPĂ DAVIS" - 1973

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI lN FAȚA 
SEMIFINALEI CU ECHIPA S. U. A.

NUMEROASE ACFIIIM SPORTIVE 
ill ÎNTÎMPBIIAREA MARII SĂRBĂTORI

UN NOU BAZIN DE ÎNOT LA VASLUI
Cu cîteva zile în urmă, a avut loc 

ia Vaslui festivitatea inaugurării 
noului bazin de înot de dimensiuni 
olimpice. Panglica inaugurală a 
fost tăiată de tov. Gh. Tănase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R. Au partici
pat, de asemenea, membri ai Bi
roului Comitetului județean de 
partid și numeroși cetățeni ai ora
șului.

Noul bazin este amplasat în in
cinta complexului sportiv orășenesc 
și va fi afectat atît sportului de 
performanță, cit și agrementului. 
La realizarea lui și-au adus con
tribuția numeroși cetățeni ai ora
șului, care au prestat muncă vo- 
luntar-patriotică în valoare da 
peste 1 300 000 lei.

Proprietarii noii baze sportive 
vor fi muncitorii de la asociația 
sportivă Confecția, una dintre cele 
mai mari asociații din județ.

M. MOGA — coresp.

„CUPA 23 AUGUST" IN PLINA
DESFĂȘURARE

Intrată în circuitul competițiilor 
tradiționale, „Cupa 23 August". ma
nifestare dedicată marii sărbători 
naționale a poporului român, an
trenează în fiecarfe an pe terenuri 
și stadioane numeroși tineri și 
vîrstnici, oameni de diferite pro
fesii, caracterizați de o pasiune 
comună — sportul.

Am vizitat, recent asociația spor
tivă Spartac, a lucrătorilor din co
merțul bucureștean, unde am stat 
de vorbă cu președintele acesteia, 
Ion Avramescti, care ne-a furnizat 
o serie de date referitoare la în
trecerea aflată în plină desfășurare.

Pînă în prezent s-au încheiat 
disputele la o singură disciplină — 
fotbal —, în care a ieșit învingă
toare echipa I.H.R. Athenee Palace,

urmată în ordine de I.C.S. Textila 2 
și I.A.P.L. Central. Au participat 
8 formații și peste 1.30 de Iubi
tori ai celui mai popular sport.

Foarte populată este confrunta
rea popicarilor, în care se află în 
concurs șase unități, cu echipe 
mixte, formate din doi băieți și o 
fată. Cel mai bun rezultat consem
nat pînă acum: I.C.R.T.I. 4Î2- pd.

La tir este de notat dîrzenia cu 
care se luptă pentru locurile frun
tașe. Conduce în clasament I.C.S. 
Mercur (Dimca Huzurea, Gh. Du
mitru și R. Rogoz) cu 186 p.

în următoarele zile se va da star
tul la natație, atletism și orientare 
turistică, iar punctul final al com
petiției este prevăzut pentru data 
de 20 august, cînd se vor „derula" 
ultimele partide și întîlniri.

Dumitru NEGREA

EXEMPLUL SPORTIVILOR
DE LA „OȚELUL"

Colectivul tinerei Uzine de ma
șini grele București întîmpină ziua 
de 23 August cu importante 
succese în producție. Sar
cini ce trebuiau să fie îndeplinite 
la sfîrșitul anului sînt raportate 
ca înfăptuite în cinstea marii săr
bători.

Un aport deosebit la toate aceste 
înfăptuiri îl au și tinerii sportivi 
care, sub culorile asociației „Oțe
lul", se întrec acum în diferite 
competiții de șah, tenis de cîmp, 
tenis de masă, volei și fotbal, do
tate cu „Oupa 23 August". De ase
menea, după orele de muncă, ti
neretul uzinei participă entuziast 
la amenajarea unui frumos com
plex sportiv.

în cinstea zilei de 23 August, 
asociația sportivă Oțelul organi
zează o atractivă duminică cultu- 
ral-sportivă cu întreceri de volei, 
fotbal, tenis de cîmp, șah, precum 
și un frumos spectacol cultural- 
distractiv.
ATRACTIVE ÎNTRECERI ȘAHISTE

In organizarea comisiei de spe
cialitate a C.M.B.E.F.S., a avut loc, 
în parcul de la Palatul Pionierilor, 
o frumoasă competiție de șah do
tată cu „Cupa 23 August", la care 
au participat 14 echipe din muni
cipiul București. La sfîrșitul între
cerii, pe primul loc s-a situat for
mația I.T.B.. urmată de formațiile 
asociațiilor Utilaj chimic și I.C.P.A.
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Sîntem în fața unui nou succes al 
tenisului românesc și totodată unul 
din cele mai prestigioase • calificarea 
in faza decisivă, între continente, a 
supremei competiții pe echipe. Pre
zență repetată a tenismanilor Româ
niei în întâlnirile interzonale pentru 
„Cupa Davis“, cele care vor desem
na pe ultimele două competitoare, 
finalistele ediției actuale. Este a 62-a, 
înscrisă pe răbojul acestei întreceri 
începută odată cu secolul nostru.

De trei ori pînă acum, echipa ro
mână a reușit să urce pe scara per
formanțelor, ajungînd în marea fi
nală. Iată, acum, aceeași echipă, dar 
într-o nouă alcătuire, oreînd foarte 
aproape de vîrftii piramidei. Ne-am 
propus ca, în rîndurile de față,, să 
revenim cu cîteva însemnări, asupra 
evoluției acestei noi echipe a Romă 
niei, în meciul care i-a adus caii 
ficarea, prin victoria cu 3—2 asupra 
l uternicei formații a U.R.S.S.

ILIE NĂSTASE — 
MARELE ANIMATOR

Poate că nu dezvăluim nici un se
cret spunînd că acest marc campion, 
care este Ilie Năstase. acest excelent 
produs al tenisului nostru, dă echi
pei o valoare deosebită, iar coechi
pierilor săi alură de performeri. Evi-

dent, o echipă nu se poate face cil 
un singur jucător. Dar prin prezența 
acestui adevărat as al rachetei, cum 
este Ilie Năstase, întreaga cotă a va
lorilor crește, iar Toma Ovici, și Ion 
Sântei capătă încredere în forțele 
proprii, se întrec pe sine.

Numai așa se poate explica o ase
menea performanță, ca o echipă cu 
un singur jucător consacrat și doi 
echipieri fără „carte de vizită" deo
sebită să se poată impune în fața 
unor formații bine cotate, deosebit 
de redutabile. Este deci meritul lui 
Năstase, în primul rînd, si alături de 
el al celorlalți doi jucători ai noștri, 
puși de fiecare dată la grea încer
care. Dacă Okker, Fairlie sau Me- 
treveți își .văd formațiile lor ieșite 
din concurs’, aceasta se datorează ra
pidei creșteri ca și omogenizării de- 
butanților din echipa română cu pri
mul ei jucător.

Acesta a fost, desigur, primul ele
ment care a condiționat succesul. Un 
al doilea, tot atît de pregnant, este 
arzătoarea dorință de victorie a cam
pionului. Ilie Năstase a vrut să-și 
aducă echipa pe această treaptă su
perioară și a reușit. Duminică seara,

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)

ILIE NĂSTASE-305 p
ÎN MARELE PREMIU - F.I.L.T.

„TROFEUL TOMIS“ LA VOLEI MASCULIN

SELECȚIONATA ROMÂNĂ 
A DEPĂȘIT UȘOR

9 9

Ultimele secvențe ale întâlnirii 
România — U.R.S.S.: cu aceeași 
voință și clarviziune, Toma Ovici 
(cu fața spre obiectiv) pregătește 
punctul victoriei în fața lui Teimu- 
reaz Kakulia.

Foto: Theo MACARSCHI

Cîștigînd două partide de simplu în 
cadrul finalei zonale România — URSS, 
campionul român Ilie Năstase se men
ține lider distanțat în clasamentul Ma
relui Premiu — F.I.L.T. El totalizează a- 
cum 305 puncte, față de cele 185 p ale 
campionului cehoslovac Jan Kodes, cla
sat pe locul doi. Spaniolul Manuel O- 
rantes a treCut acum pe locul trei, cu 
163.5 p, în urma victoriei sale din tur
neul de la Louisville. Urmează în cla
sament : A. Metreveli (U.R.S.S.) 146 p; 
J. Newcombe (Australia) 132,5 p; T.

Okker (Olanda) 131 p : J. Connors (SC A) 
123 p ; K. Meiler (R.F.G.) 119 p ; N. Pilici 
(Iugoslavia) 115 p ; R. Taylor (Anglia) 
113 p etc.

Viitoarele turnee pentru Marele Pre
miu se desfășoară în această săptămî- 
nă. în S.U.A., la Cincinnati (Ohio) și 
Tanglewood (Carolina de Nord).

In vederea participării la turneul de 
la Cincinnati, primul nostru tenisman, 
Ilie Năstase, a părăsit ieri Capitala, pe 
calea aerului.

în competiția dotată cu cupa „Principesa Solia"

ECHIPA MEXICULUI: 3-0
lor români. Cu toate acestea, nu 
putem trece cu vederea unele gre
șeli comise de jucătorii noștri la 
preluare și la blocaj. Așadar, scor 
final 3—0 (2, 7, 7) pentru România. 
Cuplul Eduard Sandeiadze (U.R.S.S.) 
— Robert Demarsin (Belgia) a 
condus cu competență următoare
le formații :

ROMÂNIA : Udișteanu, Chiți- 
goi (Arbuzov), Bartha (Dumitrescu), 
Dumănoiu (Tîrlici), Oros (Chiș), 
Duduciuc. *

MEXIC : F. Jimenez, Medina (No- 
velo), Rodriguez, Duran (Lomeli), 
Carral (Morales), E. Jimenez.

în partida a doua au evoluat e- 
chipele Cehoslovaciei și Bulgariei. 
Avînd un' sextet mai omogen, un 
atac mai penetrant și o apărare 
destul de bine pusă la punct, vo
leibaliștii cehoslovaci au reușit să 
se impună în fața adversarilor. 
Sportivii bulgari, depășiți de miza 
jocului, nu au opus rezistență de
cît în cel de-al treilea set, cînd 
meciul a fost ceva mai echilibrat. 
După o oră de joc, Cehoslovacia a 
ciștigat partida eu 3—0 (G, 8, 11). 
A condus bine cuplul Harada (Ja
ponia) — M. Marian (România).

Prima zi a competiției a fost în
cheiată de disputa dintre reprezen
tativele U.R.S.S. și Japoniei. Așa 
după cum se prevedea, a fost o în- 
tîlnire deosebit de spectaculoasă, 
în care ambele echipe au făcut o 
adevărată risipă de energie pen
tru a-și apropia victoria. Cei care 
au reușit, au fost voleibaliștii so
vietici, care și-au depășit adversarii, 
în special prin forța superioară a 
atacului și siguranța blocajului. 
Scor final : 3—0 (7, 10, 10). 
S-au remarcat Patkin, Kondra, 
Borș, de la formația învingătoare, 
respectiv Maruyama și Joshymatu. 
A condus bine cuplul V. Ranghel 
(România) — A. Henry (Franța)

PROGRAMUL DE AZI:
Org 16: ROMANIA — BULGA

RIA ;
Japonia — Mexic; 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 
Partida România — Bulgaria va 

fi transmisă de televiziune.
Cornel POPA

CONSTANȚA, 6 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru județean), 
în Sala sporturilor din localitate, 
în prezența a peste 1 000 de spec
tatori — se pare că voleiul devine 
o pasiune a constănțenilor — s-au 
disputat primele întîlniri din ca
drul turneului internațional mas
culin, dotat cu „Trofeul Totnis”.

Programul a debutat cu meciul 
România — Mexic, reprezentativa 
noastră adjudeeîndu-și victoria în 
mai puțin de o oră. Jocul nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic deosebit, 
datorită formației oaspete care, 
lipsită de experiență (medie de 
vîrstă — 22 de ani), nu a reușit 
decît arareori să facă față atacu
rilor dezlănțuite ale voleibaliști-

TINERELE NOASTRE TENISMENE 
AU POSIBILITATEA 
SĂ REEDITEZE

SUCCESUL DIN ANUL TRECUT
$

CALIFICAREA ECHIPEI FEMININE A ROMÂNIEI ÎN FINALA CUPEI EUROPEI

UN SUCCES DE SEAMĂ AL ATLETISMULUI NOSTRU
• Din cele 24 de echipe prezente la start, 6 își vor disputa finala de la Edinburg

Sprintul irezistibil al Măriei Linca 
în proba de 1500 m a contribuit 
efectiv la refacerea unei părți din 
handicapul pe care — in acel mo
ment — îl avea echipa noastră 

în lupta pentru calificare.
Fotografii de Paul ROMOȘAN

• România și Bulgaria pentru prima oară printre

finaliste • în evoluția echipei noastre au dominat

surprizele plăcute
La ediția din acest an, a patra, 

a competiției feminine Cupa 'Euro
pei — Bruno Zauli au luat parte 
reprezentativele a 24 de țări de pe 
continent, prezente la concursul 
preliminar și, apoi, la cele trei 
grupe semifinale de la București, 
Sittard și Varșovia. în urma în
trecerilor de la sfîrșitul săptămi- 
nii trecute, cele mai bune șase for
mații europene (de fapt și din lu
me) au rămas să-și dispute trofeul 
în întrecerea finală, programată la 
9 septembrie, la Edinburg, în Sco
ția. Pentru prima oară în istoria 
probei — și a atletismului din țara 
noastră — echipa reprezentativă a 
României va fi prezentă la runda 
finală, asigurîndu-și de pe acum — 
grație succesului de la București 
— un Ioc în elita mondială. Per
formanța este excelentă și ea încu
nunează eforturile îndelungi, sus
ținute, ale atletelor noastre, ale 
antrenorilor lor, ale federației de 
specialitate (în rîndurile căreia am 
încorporat și sutele de activiști vo
luntari- ce-și aduc zi de zi contri
buția majoră la dezvoltarea atle
tismului românesc, la ascensiunea 
sa neîntreruptă). Victoria asupra 
reprezentativei Ungariei — chiar și 
numai la 0,5 puncte, sau tocmai 
pentru aceasta — este deosebit de

CiȘtigată de Petra Kandarr (R.D.G.), cursa de 200 m a evidențiat-o pe 
Mariana Condovici, clasată pe locul al doilea

prețioasă și confirmă pe deplin ur
carea unei trepte importante în ie
rarhia internațională a atletismului 
feminin.

După cum se știe, în semifinala 
de la București, echipa României 
s-a clasat pe locul II (învingătoare 
detașată — formația R. D. Ger
mane), înaintea reprezentativelor 
Ungariei, Italiei, Elveției și Norve
giei, realizînd două victorii de probă 
(Argentina Menis — disc, Viorica 
Viscopoleantf — lungime), singurele 
„răpite" excelentelor reprezentante 
ale R. D. Germane. învingătoare în 
11 din cele 13 probe. Este, deci, și 
acesta un indiciu că echipa Româ
niei avea dreptul la calificare, este 
și aceasta o mărturie a faptului că 
singure atletele noastre au putut 
ține piept celebrei reprezentative a 
R. D. Germane, aproape sigură în
vingătoare și în faza finală a „Cu
pei Europei". Așadar, felicitările 
adresate de toată lumea echipei fe
minine de atletism sînt îndreptă
țite, cu prisosință meritate.

A PATRA „ÎNCERCARE" — REUȘITĂ I

Reprezentativa feminină a țării 
noastre a fost prezentă la țoale 
cele patru ediții ale Cupei Euro
pei. Dar, la trei din semifinalele 
de pînă acum ea nu a putut ob
ține mai mult de locul trei și, deci, 
nu s-a putut califica în finale. Iată 
cum au arătat aceste clasamente 
ale grupei semifinale, în care a 
evoluat și echipa României : 19.65
— Constanța : 1. U.R.S.S. 53 p, 2. 
R. F. Germania 53 p, 3. România 
49,5 p, 4. Iugoslavia 25,5 p, 5. Nor
vegia 25 p, 6. Austria 24 p ; 1367
— Oslo : 1. U.R.S.S. 55 p, 2. An
glia 47 p, 3. România 42 p, 4. Sue
dia 42 p, 5. Norvegia 23 p, 6. Da
nemarca 21 p ; 1970 — București : 
1. U.R.S.S. 79 p, 2. Polonia 71 p, 
3. România 66 p, 4. Italia 47 p, 
5. Cehoslovacia 38 p, 6. Elveția 35 
p, 7. Austria 28 p.

La al patrulea start, cel de du
minică, fetele noastre au obținut 
calificarea în finala la care au 
visat și pentru care au luptat, în 
edițiile anterioare, unele dintre atle
tele prezente și acum în echipă, 
dar și multe dintre cele care au 
abandonat de acum activitatea 
competițională. Clasamentul grupei 
semifinale de la București — 1973, 
pe care ne face plăcere să-l rea
mintim, a fost următorul : 1. R. D.

ECHIPELE ROMÂNIEI
DE ÎNOT DE

Ieri au părăsit țara echipele de 
înot ale României care ne vor re
prezenta la Balcaniada de seniori, 
întrecerile vor avea loc între 9 și 
12 august în localitatea iugoslavă 
Dubrovnik. Din formația masculină 
fac parte : M. Slavic, O. Resler, 
E. Hempel, I. Miclăuș, A. Vițela- 
riu, T. Nuțeanu, E. Aimer, D. Wet- 
terneck, Z. Oprițescu, L. Șopte- 
reanu, A. Horvat și D. Naghi. Pen
tru concursul feminin s-a deplasat 
un lot incomplet alcătuit din nu
mai 9 înotătoare: Anca Groza, 
Anca Georgescu, Eugenia Cristescu, 
Daniela Georgescu, Lavinia Donia,

în mijlocul Capitalei, la umbra arborilor seculari, se află Palatul pio
nierilor. Aici, copiii aflați în vacanță profită din plin de numeroasele baze 
ce Ie au la dispoziție și practică zilnic sporturile preferate.

în aceste zile de vară, înotul constituie, în mod firesc, una dintre în
deletnicirile cele mai frecvent întîlnite, așa cum ilustrează foarte convingător 
și fotografia de mai sus. Unii (prin unii înțelegînd sute) au deprins de 
abia în acest an tehnica înotului, chiar în cadrul centrului de Ia Palatul pio
nierilor, alții au intrat de acum în detaliile de finețe și se pregătesc să urce 
treptele performanței. Text și foto : Theo MACARSCHI

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Un turneu în care evoluează jucătoarele ele tenis din țâri 
cu tradiție în sportul alb de pe continentul european consti
tuie. să recunoaștem, o mare atracție. Anul trecut, in com
pania sportivelor din Franța, echipa României încheia învin
gătoare partida finală cu 3—2 ciștigînd cupa „Principesa So
fia". Va reedita ea performanța în acest an ?

Citiți în pagina a Il-a un comentariu asupra evoluției ju
nioarelor românce Ia etapa zonală de la Brașov.

Virginia Ruzici, jucă- 
toarea nr. 1 a echipei 
României în faza 
nală de la Brașov

ro
ci 

cupei ,,Principesa So
fia".

RUGBYȘTII SIBÎENI
ÎNVINGĂTORI

PENTRU BALCANIADA
LA DUBROVNIK

Cainelia Hoțescu, Cătălina Pănu- 
lescu, Minola Vasilîade și Ildiko 
Horvath.

LA LENINGRAD
Echipa de rugby C.S.M. Sibiu care 

efectuează în aceste zile un turneu 
în Uniunea Sovietică s-a deplasat 
de Ia Moscova la Leningrad, unde 
a întîlnit formația studențească lo
cală Burcvcstnik. Rugbyștii români 
au făcut o bună partidă, adjuds- 
cîndu-și victoria cu scorul de 

13—6 (6—3).

URMĂRIND ÎNDEPLINIREA PREVEDERILOR HOTÂRÎRII PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE A. C.

BICICLETE? MULTE! —
CICLOTURIȘTI? PUȚINI!
• O admirabilă formă de mișcare în aer liber aspiră, 

justificat, la dimensiunile unei activități de masă ® Tu
rismul pe două roate nu este o exclusivitate pentru șco
lari • Noile comisii județene pot contribui Ia impulsiona
rea cicloturismului

Potrivit unor statistici sumare, 
există — în țara noastră — circa 
1 000 000 posesori de biciclete. Fi
rește, pentru marea lor majoritate 
„calul de fier" — cum i s-a mai 
spus acestui vehicul — nu repre
zintă altceva decît un mijloc de 
locomoție. Ei parcurg, pe două 
roate, distanțele care le separă lo
cuința de locul de muncă, se duc 
dintr-un sat în altul ori spre ora
șul din apropiere, pe drumuri unde 
autobuzele nu sînt tot atît de frec
vente ca pe străzile așezărilor ur
bane. Este, deci, un ciclism utili
tar. Și nu-i vom nega efectele a- 
supra celor ce recurg la el pentru 
că, în fond, este vorba de o miș
care în aer liber, efectuată de două 
ori pe zi, de luni și pînă sîmbătă.

Un entuziast, ca președintele co
misiei de cicloturism din capitala 
țării, Tănase Ignat, nădăjduiește 
să-i convingă pe acești numeroși 
posesori de biciclete să. facă și 
excursii — în ziua de odihnă de 
la sfîrșitul săptămînii — nu insta
lați în autocar sau autobuz, ci tot 
pedalînd. Este posibil ? Dînsul crede 
că da. Și ne-a adus un argument 
cules din peregrinările pe care Ic 
face prin țară, în calitate de in
structor central al C.N.E.F.S., cu 
scopul de a revitaliza activitatea 
cicloturistică. Intr-o comună din ju- 
dejul Mehedinți, Cujmir, unde 
funcționează și o școală generală și 
un liceu, peste 200 de elevi vin la

liceu, pe biciclete, din satele în
vecinate. Ei bine, după o săptă- 
mînă de pedalat cînd spre școală, 
eînd spre casă, ei nu ezită deloc să 
participe la excursiile cicloturistice 
organizate de doi inimoși profesori, 
Ionică Popescu (avînd ca speciali
tate... limba română) și soția sa, 
Maria, care predă educația fizică. 
Cele două instituții de învățămînt 
au organizat din primăvară și pînă 
zilele trecute 6 excursii de cîte o 
zi, reunind 20—30 elevi de fiecare 
dată, 4 excursii mai lungi (de 2 
zile) cu grupe mai numeroase, iar 
acum — fiind perioadă de vacanță 
— sînt puse în aplicare alte ac
țiuni cicloturistice. După cum se 
vede, MERSUL PE BICICLETA NU 
DĂ FENOMENE DE SATURAȚIE. 
Și este explicabil deoarece el are 
o pondere mică in programul lor 
cotidian și totodată joacă un foarte 
util rol compensator pentru cei ce 
desfășoară o activitate sedentară.

Este interesant de remarcat fap
tul că CICLOTURISMUL ARE 
CEL MAI MdfRE NUMĂR DE A- 
DEPȚI ÎN RÎNDUL ȘCOLARILOR, 
AL PIONIERILOR. ESTE, FĂRĂ 
ÎNDOIALĂ, UN MERIT AL 
C.N.O.P. CARE A ACORDAT V 
TENȚIA CUVENITA TURISMULUI 
SUB CELE MAI DIFERITE FOR-

Sebaslian BONIFACIU

(Continuare in pag. a 3-a) j
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i echipa ROMÂNIEI POATE ASPIRA SI IN ACEST AN
IN TURNEUL FINAL ’

— ! LA CÎȘTIGAREA CUPEI „PRINCIPESA SOFIA"
Se dispută o nouă ediție a Cu

pei „Principesa Sofia" — a doua — 
și iată că echipa României se află 
la cîțiva pași de cucerirea prețio
sului trofeu. Vor reuși tinerele 
noastre jucătoare de tenis această 
performanță, care ar constitui o 
reeditare a succesului de la prima 
ediție a competiției ?

Dacă primul test — acela susți
nut în compania reprezentativei 
Elveției — nu ne putea oferi un 
răspuns edificator, întrucît jucă
toarele din Țara Cantoanelor n-au 
emis pretenții care să depășească 
cîștigarea cîtorva ghemuri în fața 
echipierelor noastre, în schimb con
fruntarea cu echipa Cehoslovaciei 
— care a constituit un examen di
ficil — a fost mai edificatoare. 
După cum este cunoscut, Virginia 
Ruzici, Mariana Simioncscu, Flo
rența Mihai și Simona Nun- 
weilier au cîștigat la limită a- 
ceastă dispută : 3—2. Acum, însă 
cînd calificarea pentru turneul 
final a fost obținută, scorul în 
sine contează doar în măsura în 
care dorim să ne facem o impre
sie asupra evoluției fiecărei jucă
toare în parte.

Vom începe cu Virginia Ruzici. 
Mai întîi să consemnăm faptul că, 
fiind „aleasă" de tragerea la sorți

să susțină ultimul meci — cel de 
al cincilea —, i s-a pus, implicit, 
în mînă, sau dacă vreți. în rachetă, 
„cheia" care ar fi urmat să des
chidă porțile calificării. Și, ca în 
atîtea ocazii, cînd de comportarea 
ei într-un meci de mare miză de
pindea succesul sau insuccesul în
tregii echipe, Virginia Ruzici a 
știut să-și pună în valoare cunoș
tințele, ambiția, dar în primul rînd 
talentul. Poate ca o compensare a 
faptului că, în partida de dublu, 
atît ea cit și Mariana Simionescu 
nu s-au ridicat nici pe departe la 
nivelul posibilităților ce le au, Ru
zici a făcut, credem, cea mai fru
moasă partidă din cariera ei de 
pînă acum, în compania jucătoarei 
cehoslovace. Regina Marsikova. Re
venind la comportarea echipierei 
nr. 1 a reprezentativei României 
de-a lungul celor patru zile de în
treceri, este de remarcat că, o dată 
în plus, Virginia Ruzici a demon
strat clasa superioară ce o deține 
în tenisul feminin românesc. Și nu 
greșim afirmînd că o putem con
sidera ca făcînd parte chiar din 
elita sportului alb european.

Mariana Simionescu a fost și ea 
o jucătoare de bază a echipei, acel 
punct adus în meciul de simplu

cîntărind greu în balanța califică
rii. Jocul ei în forță, în permanent 
atac, schimbările de tactică în de
cursul unui set, în funcție de com
portarea adversarei — iată calită
țile mari ce ni le-a reconfirmat Si
mionescu, mai ales în partida cu 
Cehoslovacia.

Florența Mihai și Simona Nun- 
weiller — prima înscriind un punct 
pentru echipa română și în partida 
decisivă, cealaltă doar în meciul cu 
Elveția — sînt jucătoare de per
spectivă, succesele Florenței Mihai, 
mai ales, în turneele europene din 
acest an confirmîndu-i talentul.

Cîteva cuvinte despre adversarele 
noastre cehoslovace. Cedînd ușor, 
la începutul meciului, două puncte, 
ele și-au revenit ulterior de o a- 
semenea manieră, încît, egalînd sco
rul, au pus, la un moment dat, sub 
semnul întrebării calificarea repre
zentativei României. în pofida fap
tului că a pierdut (0—6, 3—6) 
întîlnirea cu Virginia Ruzici, Re
gina Marsikova posedă toate cali
tățile pentru ca în scurt timp nu
mele ei să se înscrie printre ju
cătoarele de tenis de temut în con
fruntările internaționale. Colega ei, 
Ivona Brzakova, a fost de aseme
nea o adversară redutabilă pentru 
jucătoarele noastre, chiar dacă vic

toria obținută în fața 'Simonei 
Nunweiller s-a datorat mai cu sea
mă evoluției inexplicabil de slabe 
a echipierei românce.

Deocamdată, trofeul pus în joc 
de federația spaniolă de tenis, Cupa 
„Principesa Sofia", se află Ia Bucu
rești. Cucerind ediția de anul tre
cut, echipa României are de apă
rat, în acest -an, un titlu de pres
tigiu. Sperăm că o va face, răs
timpul scurt care a mai rămas pînă 
Ia turneul final (17, 18, 19 august 
în Spania) urmînd a fi folosit, deo
potrivă de antrenori și de jucătoare, 
pentru eliminarea carențelor mani
festate la etapa de zonă de la 
Brașov.

Organizatorii — C.J.E.F.S. Bra
șov — s-au achitat mai mult de 
cit onorabil de sarcina ce au pri- 
mit-o, condițiile create jucătoarelor 
fiind ireproșabile.

Ion GAVRILESCU

v

DUPĂ TREI VICTORII IN „CUPA DAVIS
(Urmare din pag 1)

in cabina de la Progresul, cînd ju
cătorii își sărbătoreau șeful de co
loană, el ne mărturisea deschis : 
..Niciodată n-am avut atîtea emoții, 
în tribună, ca azi, la meciul Iui 
Ovici !“

Cuvinte care spun atît de mult... 
„SECUNDUL" OVICI

Numai cîteva rînduri, de data a- 
ceasta, despre Toma Ovici. Deși lui 
i s-ar cuveni felicitările cele mai 
călduroase, pentru punctul victorios 
adus _ echipei, în ultimul joc.

Ovici ne-a arătat că este un foarte 
bun jucător de tenis. Perfect tacti
cian. deplin cunoscător al jocului, 
excelent luptător, ti lipsește relativ 
puțin pentru a fi sigur de succes 
chiar în fața celor mai reputate ra
chete. Mai exact i un serviciu mai 
incisiv, voleuri sigure (în special de 
pe dreapta). Nu este cazul să dăm 
indicații tehnice din această rubri
că. Sarcina aceasta revine antreno
rilor și lui însuși, mai cu seamă. 
Deoarece considerăm că sînt lacune 
remediabile, prin muncă și dăruire.

Vom veni doar cu o comparație 
instructivă. Se spune că Metreveli 
este „mai bun pe gazon" decît pe 
zgură. Vâzîndu-1 evoluînd pe „Centra
lul" de la Progresul, nu ne-a fost 
greu să înțelegem avantajele ce le-ar 
putea avea pe un teren rapid. Poate, 
unul singur : serviciul. Mișcarea ex
celentă de serviciu a lui Metreveli, 
economică, eficientă, asigurînd min
gii precizie și lungime deosebită. 
Cu aceasta, el își asigură practic 
punctele în ghemurile la serviciu, ca 
apoi să caute contrajocuri suficien
te în cele la prindere. Pe o supra
față rapidă, aceasta echivalează cu o 
importantă rezervă de potențial. Iar 
dacă despre Ilie Năstase s-a spus că 
este „jucător de zgură" prin ex
celență, tot lovitura de serviciu, ex
cepțională, i-a putut aduce titlul pe 
gazonul de la Forest Hills.

Lucruri la care trebuie să medi
teze Ovici. acum cînd este în pragul 
consacrărilor definitive.

DE CE S-A PIERDUT DUBLUL?

Am scris, în cronicile meciului, că 
o înfrîngere în fața unui cuplu, cu 
valoare și experiență, ca acel al so

vieticilor Alesandr Metreveli și Ser- 
ghei Lihaciov nu poate fi imputabi
lă. Mai ales lui Ion Sântei, care 
disputa ai doliea său meci în „Cupa 
Davis". Valoarea acestei noi forma
ții de dablu poate urca Pe parcursul 
mai multor evoluții comune.

Vom fixa doar un singur moment- 
cheie al partidei de sîmbătă : 2—0 
la seturi pentru noi și 1—0 în setul 
trei (pe break). Servește Năstase. 
Aci — văzîndu-și șansele aproape 
total pierdute — acest bun și încer
cat jucător de dublu care este Ser- 
ghei Lihaciov are o inspirație de 
zile mari. El începe să dea retururi- 
lob dirijate numai pe Sântei, obli- 
gîndu-I pe acesta să smecieze în se
rie. Fază repetată de zeci de ori, 
pînă la finele partidei, în care San 
tei a fost treptat adus la înfrîngere. 
Ne-qm pus întrebarea Și o repetăm 
în scris dacă nu era cazul ca Năs
tase să încerce — prin deplasare în 
teren — să suplinească uneori pe 
coechipier, reluînd el mingea cu 
smeci de pe fundal terenului. Sche
mă simiilă pe care am văzut-o de 
atîtea ori în jocurile de dublu.

Și o ultimă nedumerire : de ce a 
fost „jucat" în continuare Lihaciov. 
care și-a revnit excepțional spre 
sfîrșitul meciului, perseverîndu-se 
astfel tntr-o evidentă greșeală tac
tică ?

CĂPITANUL NEJUCĂTOR

N-am vrea să se creadă că aceste 
cîteva critici sînt adresate în prin
cipal căpitanului nejucător al echi
pei, Cristea Caralulis. Lui trebuie 
să-i fim recunoscători pentru faptul 
că a contribuit din plin la punerea 
pe picioare a acestei noi echipe a 
României. Tn special pentru acea at
mosferă frumoasă, colegială și fră
țească — nouă și ea — din sînul e- 
chipei. Este, alături de efortul con
siderabil de îndrumare depus la an
trenamente, contribuția sa cea mai 
de preț.

Vechiul nostru Davis-cupman î.și 
savurează astăzi, pe drept, succesul. 
Fiindcă este, înainte de toate, Un 
succes al întregii echipe, în frunte 
cu conducătorul ei tehnic. Și vom 
comite poate, cu bună știință, o in
discreție, relevînd că tocmai Caralu
lis a insistat foarte mult pentru in
troducerea în echipă a lui Toma 
Ovici, al cărui aport la victorie în

toate cele trei meciuri de pînă acum 
(la Scheveningen și de două ori la 
București) s-a arătat atît de pre
țios.

IN FAȚA SEMIFINALEI

La ora cînd așternem pe hîrtie 
aceste rînduri ne sosește vestea că 
viitorii noștri adversari din semifi
nala inter-zone vor fi tenismanii 
echipei S.U.A., care cîștigă iinala 
zonei americane, în fața jucătorilor 
din Chile. Reprezentativa Româ
niei urmează să se deplaseze la San 
Francisco pentru penultima fază a 
competiției, semifinala cu americanii. 
Nu cunoaștem amănunte deosebite 
asupra acestui viitor meci, afară de 
faptul că el se va disputa la finele 
săptămînii .viitoare, între 17 și 19 
august. Echipa americană va fi pro
babil cea care evoluează actualmente 
în fața chilienilor, deci — Stan 
Smith, Tom Gorman. Erik Van Dil- 
len. Iar terenul — se pare — de ci
ment caracteristic zonei estice a 
Statelor Unite.

Sînt de așteptat, făiă îndoială, pre
cizările de rigoare. Care, sperăm, 
nu vor întîrzia.

FINALA
„CUPEI GALEA

L& Vichy a început finala competiției 
de tenis pentru echipe de tineret „Cupa 
Galea“. în care se întîlnesc'' formațiile 
Spaniei și Angliei. După prima zi de 
întreceri, tenismanii spanioli conduc cu 
2—0. Jose Higueras l-a întrecut cu 4—3. 
6—2, 6—2, 0—6, 6—4 pe John Lloyd, iar 
Jose Moreno a dispus cu 3—3, 3—6, 6—3, 
6—1, 6—3 de Chris Mottram.

★
Au luat sfîrșit întrecerile turneului 

internațional' masculin de. tenis de la 
Louisville (Kentucky). In finala probei 
de simplu, Manuel Orantes l-a întrecut 
cu 3—6, 6—3. 6—4 pe John Newcombe. 
Proba de dublu a fost cîștigată de pe
rechea Ion Țiriac (România) — Manuel 
Orantes (Spania), învingătoare cu 0—6, 
6—4, 6—3 în finala susținută cu cuplul 
John Newcombe (Australia) — Clark 
Graebner (S.U.A.).

GHEORGHE GHIPU (atletism)
S-a născut Ia 30 septembrie 1954, în comuna Dascălu Creața, județul 

Ilfov. Lăcătuș mecanic la Uzinele „23 August* din Capitală. Necăsătorit. 
Face parte din clubul sportiv Metalul București. Antrenor : Georgeta Du
mitrescu.

® Recordman european de juniori • 1500 m — 3:39,0 (1973)
© Recordman republican de seniori și juniori : 800 m — 1:46,4 (Nisa, 

5 august 1973) și 1500 m — 3:39,0 (Atena, 30 iunie 1973)
® Campion republican de seniori : 1973 — 800 m (1:49,8) și 1500 m 

(3:47,2)
@ Multiplu campion republican de juniori.
@ Campion balcanic de juniori : 1972 — Atena (cros), Izmir (800 m — 

1:49,9 și 1500 m — 3:46,9), 1973 — Istanbul (cros). București (800 m — 1:49,5 
și 1500 m —- 3:52,1)

Specialiștii care l-an urmărit pe 
Gheorghe Ghipu. în diferite întreceri, 
au fost în unanimitate de acord că 
tînărul alergător român, aflat încă 
la vîrsta junioratului, este un real 
talent al semifondului și că nu va 
trece multă vreme pînă ce el se va 
imnune printre cei mai redutabili 
concurenți pe 800 m și 1 500 m. A- 
ceste păreri au fost exprimate, mai 
cu seamă în sezonul olimpic 1972, 
îndeosebi după cursa -de la Siena 
(Italia). în care l-a întrecut, pe 800 
m, pe renumitul alergător italian 
Arese. stabilind du 1:47,5 un nou 
record național.

Anul acesta a tost realmente un an 
de însemnate creșteri calitative pen
tru semifondistul metalurgist. El a

cîștigat în viteză și rezistență, gîn- 
de.ște mult mai bine și mai rapid în 
timpul curselor, îmbunătățindu-și ast
fel tactica de alergare. Și, în mod 
firesc, performanțele sale au prins 
un contur... internațional. în primă
vară, cu 3:40,4 pe 1500 m, el a deve
nit cel mai rapid alergător junior 
din Europa, rezultat — record con
tinental — pe care 4-a corectat mai 
apoi la 3:39,0. în sfîrșit, pe 800 m, 
duminică pe riviera franceză, la Nisa, 
el s-a clasat al treilea, realizînd cu 
1:46,4 un excelent record național și 
cea mai bună performanță europeană 
la nivelul juniorilor.

Spre sfîrșitul acestei luni, la Duis
burg, în R.F. Germania, Gheorghe 
Ghipu va lua parte la ediția a doua

UN SUCCES UE SEAMA AL
(Urmare din pag. 1)

Germană 76 p, 2. România 54
3. Ungaria 53,5 p, 4. Italia 43
5. Elveția 24 p, 6. Norvegia 22,5

SEMIFINALA DE LA BUCUREȘTI, 
SUPERIOARĂ ACELEIA DE LA 

SITTARD

P,
P,
p.

aceste

echi- 
Fran- 
Ceho-

Așa cum spuneam, semifinala de 
la București a fost una din cele 
trei programate de actuala ediție 
a Cupei Europei. Celelalte două 
s-au disputat la Sittard (Olanda) și 
Varșovia. Cite ceva despre 
două întreceri.

în Olanda au luat startul 
pele R. F. Germania, Angliei, 
ței, Olandei, Iugoslaviei și
slovaciei. Lupta pentru calificare 
s-a dat între primele trei, Anglia 
reușind în ultimă instanță să ob
țină dreptul de a concura în finală. 
Dintre rezultatele înregistrate me
rită a fi menționate cele de Ia 
înălțime (Wartei — Franța — 1,86 
m), greutate (Fibingerova — Ceho
slovacia — 19,29 m) și suliță (Ur- 
bailcici — Iugoslavia — 58,96 m).

în general însă, nivelul concursului 
a fost sub valoarea celui de la 
București. La Varșovia p-au între
cut reprezentativele Uniunii Sovie
tice, Bulgariei, Poloniei, Finlandei, 
Suediei și Austriei. Atletele sovie
tice au obținut destul de greu vic
toria, devansînd echipa Bulgariei 
cu numai 5 puncte. Polonia — 
gazdă a acestei semifinale (Româ
nia rămîne singura organizatoare a 
semifinalelor care s-a calificat în 
finală !) — este marea învinsă a 
întrecerii de la Varșovia, echipa 
Bulgariei fiind fără doar și poate 
marea revelație a competiției. Din
tre rezultate remarcăm : 51.5 pe
400 m — Kolesnikova (U.R.S.S.), 
11.2 pe 100 m — Purtiainen (Fin
landa), 1:59,3 pe 800 m — Zlateva 
(Bulgaria), 1,92 m la înălțime — 
Blagoeva (Bulgaria), 61,76 m la su
liță — Jaworska (Polonia), 65,62 m 
la disc — Melnic (U.R.S.S.) și 19,42 
m la greutate — Hristova (Bulga
ria). în linii mari, rezultatele în
registrate la Varșovia au fost su
perioare celor realizate în celelalte 
două semifinale.

Finala — programată la 9 sep
tembrie la Edinburg (Scoția) —

tei
Să 
pe

î-

Elena Neacșu. una din surprizele plăcute ale concursului de 
suliței.

aruncarea

feminine

BALCANIADA ÎNOTĂTORILOR JUNIORI
S-A BUCURAT DE O REUȘITA DEPLINA
© Recordmanii noștri și-au îmbunătățit substanțial

reunește reprezentativele 
de atletism ale R. D. GERMANE,
ROMÂNIEI, R. F. GERMANIA, 
ANGLIEI, UNIUNII SOVIETICE și 
BULGARIEI. Pentru prima oară, 
două apariții noi în finală : echi
pele României și Bulgariei, care au 
luat locul tradiționalelor partici
pante la ultimul act al acestei com
petiții, formațiile Ungariei și Po
loniei.
CONTRIBUȚIA FIECĂREI ATLETE LA 

ROMÂNIEI

performanțele ® Din echipa feminină, doar Minola 

Vasilihde și Camelia Hoțescu în progres • Finala

poloiștilor — un spectacol de calitate
ț

„Tinerii înotători din Balcani 
nevoie de cit mai dese concursuri 
de asemenea amploare. Ele consti
tuie un stimulent deosebit pentru 
menținerea în pregătirea continuă 
a sportivilor 
peste măsură. Este exact ceea ce 
are nevoie natația din țările noas
tre", Ideea aparține lui Bogdan 
Nenadovici (Iugoslavia), secretar al 
Jocurior Balcanice și membru în 
comisia tehnică a Ligii 
de natație. Iar faptul că cea de a 
IlI-a ediție a competiției a cunos
cut un succes deplin — o afirmă 
în primul rînd oaspeții — ne o- 
bligă să subscriem întru totul la 
părerea unuia dintre cei mai apre- 
ciați tehnicieni ai natației de pe 
continent.

în cele trei zile de concurs (28 
de probe) au fost corectate 17 re
corduri balcanice și 51 de recor
duri naționale. Și aceasta în con
dițiile absenței unui bazin de în
călzire, ceea ce în mod practic re
duce simțitor posibilitățile de a 
realiza performanțe înalte sportivi
lor înscriși în ultimele probe din 
program, ce se desfășoară de re
gulă la mai bine de o oră după 
primul . start. Fără îndoială, spe
ranțele înotului din cele 5 țări au 
progresat vizibil în anul care a 
trecut de la ediția 
piscina din Izmir, 
simtă tot mai mult

au

și îi ambiționează

europene

desfășurată în 
începe să se 
efectul muncii

desfășurate de antrenorii 
mericani în Grecia, lucrul 
de zi| cu zi din liceele 
număr) de specialitate din Bulga
ria, sau eforturile depuse de fo
rurile de specialitate din Turcia 
pentru scoaterea din anonimat a 
acestui sport, deocamdată pe plan 
național.

La reușita acestei Balcaniade a 
juniorilor o contribuție importantă 
au adus-o și tinerii noștri repre
zentanți. Cu evoluții 
primele două ediții, 
o manieră categorică de sportivii 
Eladei, juniorii noștri i-au sur
prins realmente de această dată pe 
oaspeți, aflîndu-se în permanență 
pe primul plan al disputelor pen
tru medalii. Pe tabela recordurilor 
țării se află, de duminică seară, 
5 cifre noi pentru grupa de vîrstă 
a juniorilor și alte 4 pentru cea 
a copiilor de categoria A. Iar fap
tul că în cea mai echilibrată dis
pută echipa noastră masculină a 
reușit să cucerească 6 titluri și să 
se claseze pe primul loc în cla
samentul respectiv, reprezintă un 
succes neîndoielnic.

îmbucurător este și faptul că cei 
mai mulți dintre tinerii noștri re
prezentanți și-au îmbunătățit sub
stanțial performanțele optime: 
Adrian Horvat 65,3 (67,8 în 1972) 
și 2:17,7 (2:26,0) la 100 și 200 m 
spate, Radu Vrînceanu 58,8 (62,9)

nord-a- 
intens 

(trei la

modeste la 
dominate de

CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE COPIILOR 
ÎNCEP ASTĂZI LA „TINERETULUI" 

la ștrandul Tineretului din Capi
tală cu serii în fiecare dimineață 
de la ora 9,30 și finale în fiecare 

, după-amiază de la ora 17,30.
Ca și la precedentele întreceri 

republicane din acest sezon, se a- 
nunță un record de participanți : 
peste 250 de sportivi din București, 
Brăila, Galați, Ploiești, Cluj, Ora
dea, Timișoara, Tg. Mureș și Reșița.

De abia încheiate întrecerile 
Balcanice ale juniorilor și capitala 
țării noastre este gata să găzdu
iască o nouă competiție de mare 
importanță pentru natația româ
nească. Este vorba de campionatul 
republican ai copiilor din catego
riile A și B.

Concursul se va desfășura înce- 
pînd de astăzi, timp de 4 zile,

a campionatelor europene de juniori, 
fiind principalul favorit al celor două 
curse. Din păcate, programul com
petiției nu-i îngăduie să participe, 
decît cu extrem de mari eforturi și 
implicit cu un mare risc, la 800 m 
și la 1500 m. în această situație, să 
vedem pentru care probă va opta 
campionul nostru.

în ceea ce-1 privește pe Ghipu, ni
se pare interesant tabelul 
performanțelor sale :

evoluției

1500 m400 m 800 m

1970 51.7 1:54,0 —
1971 48-9 1:51.6 —
1972 48.3 1:47.5 3:46,9
1973 — 1:4G,4 3:39,0

ATLETISMULUI NOSTRU
mari competiții a atletismului, 
vedem care a fost comportarea 
probe a atletelor noastre :

100
200
400
800 

1 500
100 

lungime 
înălțime 
greutate 
disc 
suliță 
4x’OO m

m 
m 
m 
m 
m 
mg

4x400 m

— Mariana Condovici — 3 p.
— Mariana Condovici — 5 p.
— Mariana Suman — 2 p.
— Ileana Silai — 4 p.
— Maria Lincă — 4 p.
— Elena Mîrza — 3 p.
— Viorica Viscopoleanu — 6 p.
— Cornelia Popescu — 4 p.
— Valentina Cioltan — 4 p.
— Argentina Menis — 6 p.
— Elena Neacșu — 5 p.
— Carmen Ene, Maria Lazăr,

Laura Ratz, Mariana Condo- 
vtci — 3 p. .

— Niculina Lungu, Doina Ba- 
descu, Mariana Suman, 
Ileana Siiai — 5 p.

mai multe puncte au fostCele ___
realizate de : Mariana Condovici — 
8,75 p, Argentina Menis .și Viorica 
Viscopoleânu — cite 6 puncte, 
Ileana Silai — 5,25 p, Elena Neacșu 
— 5 p. Surprizele plăcute ale e- 
chipei noastre au fost produse de 
Viorica Viscopoleanu, Mariana Con- 
dovici, Maria Linca, Elena Neacșu 
și de
4 X 100 m- Poate că acestea au 
și elemente care au decis, în 
timă instanță, victoria în fața 
dutabilei echipe a Ungariei, au 
plinit, lipsa Valeriei Bufanu, au

Viscopoleanu, Mariana Con-

componentele echipei

Ia 100 m liber, Tudor Furtunescu 
64,2 (67,1) și 2:27,1 (2:41,7)' la 100 
și 200 m delfin, Ilarion Svetz 4:37,4 
(4:52,9) și 18:33,0 (18:42,5) la 400 
și 1500 m liber.

în întrecerile 
țării noastre a 
mulțumească cu 
întrecută de o 
rioară, care a adus la București o 
înotătoare de clasă europeană 
(Helen Avlonitou, cîștigătoare a 7 
titluri). De altfel, evidenta ei su
perioritate în probele feminine a 
determinat în final și succesul în 
ansamblu al reprezentativei gre
cești. Să nu omitem, însă, faptul 
că, la această ediție, antrenorii 
noștri au aliniat o echipă mai tî- 
nără (doar Eugenia Cristescu, Ka
rin Parutsch și Daniela Georgescu 
s-au aflat la limita de vîrstă) de
cît cea a învingătoarelor, cele mai 
multe dintre reprezentantele Ro
mâniei (avînd 14 ani) beneficiind 
de dreptul de a concura și în a- 
nul viitor. Cele mai bune: Minola 
Vasiliade aflată într-un spectacu
los progres cu 1:11,7 (1:17,5 în 1972) 
și 2:39,0 (2:51,1) la 100 și 200 m 
delfin și Camelia Hoțescu cu 1:22,6 
(1:25,0) .............. .......................
200 m 
tătoare 
intr-un 
stanțial 
trecut, la Sofia, pe 
proba de 800 m liber, iar acum a 
pierdut la o diferență de aproape 
40 de secunde!), dacă Ildiko Hor
vath (antrenorul ei ne-a declarat 
că a avut condiții 
nament Jn această 
Pănulescu, Karin 
Daniela Georgescu 
măcar rezultatele 
sau cele de la „naționalele" de se
niori, diferența de punctaj între 
formațiile Greciei și României pu
tea fi minimă, astfel ca sportivii 
noștri să poată ocupa locul I 
clasamentul general.

feminine, echipa 
fost nevoită să se 
locul secund, fiind 
selecționată supe-

și 2:55,5 (3:01,7) la 100 și 
bras. Dacă și celelalte îno- 
românce s-ar fi încadrat 
ritm de progres mai sub- 
(Cristescu a învins-o anul 

Avlonitou în

grele de antre- 
vară), Cătălina 
Parutsch sau 
și-ar fi repetat 
din primăvară,

și în

FINALA POLOIȘTILOR — 
MECI DE ZILE MARI

UN

polo,La sfîrșitul turneului de . 
eare a încheiat întrecerile Balca
niadei,- am avut o dublă satisfac
ție : aceea de a vedea reprezenta
tiva cadeților noștri din nou în 
posaB'ia titlului, preenm și faptul 
de a fi urmărit un meci cum rar

poți întîlni chiar în turneele de 
seniori. Jucătorii români și iugo
slavi, cotați printre cei mai buni 
d'e pe continent, au folosit în apri
ga lor dispută toată gama proce
deelor tehnice și tactice, înotînd 
într-un ritm îndrăcit pe tot par
cursul întîlnirii. Fazele de gol au 
alternat cu mare repeziciune de la 
o poartă la alta, fiecare dintre e- 
chipe reușind să înscrie cite 8 
puncte. Rezultatul final de 8—8 
(echipa română a ocupat locul I 
datorită unui golaveraj superior) 
ni se pare perfect echitabil și el 
exprimă elocvent — în întîlnirea 
anterioară, de la Sibenik, rezulta
tul a fost 
forțe dintre

Iugoslavii 
alcătuit din 
tehnicieni și înotători, 
prezentanți ai clasei polo-ului din 
țara vecină. Druzejicl, Mracevici, 
Mișkovici și Gopcevici, jucători 
din prima ligă, au fost cei mai 
buni dm rîndurile unei formații 
care se anunță printre favoritele 
campionatului european de 
Duisburg.

Selecționata' țării noastre a avut 
un start mai dificil (acel 3—2 cu 
Bulgaria). Este drept, Răducanu și 
Schervan (jucători ai primei re
prezentative) au participat la foar
te puține antrenamente comune 
ale juniorilor și echipa a fest lip
sită de omogenitate. Cadeții ro
mâni au mers în crescendo, de la 
joc Ia joc, pentru ca în partida 
decisivă să exprime calități cel 
puțin egale cu cele ale adversari
lor. în atac, deși s-au ratat unele 
situații de „om în plus“ (chiar Ră
ducanu și Schervan) a fost evi
dent un plus de eficacitate. în 
schimb, sistemul nostru defensiv 
(mai ales zona la inferioritate nu
merică) nu este încă pus la punct, 
iar portarii /Spînu și Rădescu) nu 
strălucesc. Subliniind că Răduca
nu și Preda în special, apoi Coco- 
ra și Mirea au fost oamenii de 
bază ai formației noastre în acest 
turneu, trebuie să afirmăm că e- 
chipa cadeților poate juca și mai 
bine, iar componenții ei au 
ria de a folosi cu deplină 
zitate timpul rămas pînă Ia 
pentru a ne reprezenta 
în marea confruntare de 
burg.

6—6 — echilibrul de 
cele două formații.
au prezentat un lot 
jucători rebuști, buni 

demni re-

Adrian

la

cu
la

dato- 
serio- 
C. E 
cinste
Duis-

VASILIU

CONTRIBUTE. ....... .......
SUCCESUL ECHIPEI

Așadar, din a patra 
echipa reprezentativă 
a reușit calificarea în

„încercare", 
a României 
finala aces-

de 
fost 
ul- 
re- 
su- 

,___ re
parat unele nereușite ale atletelor 
noastre. Printre rezultatele care au 
fost la un nivel mai scăzut decit 
estimările (bazate pe performanțele 
anterioare, pe experiența de concurs 
ș.a.m.d.) se situează cel al Ilenei 
Silai la 800 m, al Corneliei Popescu 
la înălțime, al Marianei Condovici 
la 100 m și, poate, ale Elenei Mîrza 
la 100 mg și Marianei Suman la 
400 m. Este clar că am fi putut 
să ne aflăm la o distanță confor
tabilă de reprezentativa Ungariei 
dacă și aceste atlete ar fi realizat 
un punctaj mai bun, dacă Valeria 
Bufanu n-ar fi fost accidentată. Sînt 
însă atît de rare cazurile cînd totul 
este perfect încît... Ne mulțumim 
cu faptul că s-a obținut calificarea 
în finala de la Edinburg. Firește, 
pentru ca acolo echipa României 
să încerce 
nevoie de 
bunătățire 
nora dintre componente și de men
ținerea aceleia atinse de performe
rele reuniunii de Ia București, de 
reintrarea în echipă a Valeriei Bu
fanu (sperăm că federația se o- 
cupă cu toată seriozitatea de re
zolvarea acestui caz, Valeria fiind 
una din marile 
atletismului, ci 
mânesc).

înainte de a 
toi, este necesar să sublinierii a- 
portul antrenorilor. Chiar dacă 
„plutonul" tehnicienilor este destul 
de numeros, îi vom cita pe toți cei 
ce prin munca lor și-au adus con
tribuția la calificarea echipei femi
nine a României în finala Cupei 
Europei : Silviu Dumitrescu, Con- 
stantinescu Nehoi, Gh. Biro, Baruch 
Elias, Ion Benga, Victoria Bădescu, 
Egon Lupșa, Victor Caramihai, Gh.

Stăneseu, Octavian Viscopoleanu, 
Emil Drăgan, Mihai Tătaru și Oc
tavian Enescu. Antrenor coordona
tor : Nico’ae Mărășescu.

O mențiune specială pentru or
ganizarea concursului care: — mi
nus întîrzierea de la începerea pro
gramului — a corespuns întru totul 
așteptărilor.

CÎTEVA PERFORMANȚE REMARCABILE

„Punctele forte" al seniifinalei 
Cupei Europei — găzduită de sta
dionul Republicii — au fost_ perfor
manțele realizate de Argentina Me
nis (cu 65,96 m, ea a înyihș-o prin 
corespondență pe Faina Melnîk 
care, la Varșovia, a OD^jfrut 65.62 
m),AnneIie Ehrhardt (12,7' la 100 
mg), Monika Zehrt (51,3 la 400 m), 
Gunhild Hoffmeister .(ĂjlAl) la 1 500 
m), ștafeta-de 4 X lw 4» ’a R. D. 
Germane (43,4). Sînt rezultate care 
pot onora orice competiție interna
țională de amploare.,. Alături de ele 
se află altele — mai nuniei-oase — 
care, de asemenea, sînt la nivelul 
exigențelor actuale. Gu .q ^pncluzie 
ce se-desprinde din anațiiș .lor este 
faptul că absolut toate r, foderații le 
naționale și-au fixat .ca.gb/^ctiv de 
maximă importanță această-compe
tiție, că au făcut totul - pentru a 
prezenta echipele îri’ cea'/mai bună 
formă. Este încă un ejlejȚȚșnt care 
vine să amplifice valoarea rezul
tatului realizat de «echipa «Rdmâniei.-

I

o nouă ascensiune este 
multă muncă, de o îm- 
a formei sportive a u-

valori nu numai ale 
și ale sportului ro-

încheia acest capi-

R.F. GERMANIA, FINLANDA, U.R.S.S.,
ANGLIA, R.D. GERMANĂ Șl FRANȚA ÎN 
FINALA MASCULINĂ A CUPEI EUROPEI
• La Nisa, • •atlefii noștri au concurat slab

Pentru finala competiției masculine 
Cupa Europei, în urma celor trei se
mifinale de la Celje (Iugoslavia), Oslo 
(Norvegia) și Nisa (Franța) s-au ca
lificat : R. F. Germania, Finlanda, 
U.R.S.S., Anglia, R. D. Germană și 
Franța. O mare surpriză poate fi 
considerată necalificarea reprezenta
tivei Poloniei și chiar șl 
liei.

La Celje clasamentul, a 
torul : 1. B. F. Germania 
Finlanda 88 p, 3. Polonia 
Iugoslavia 63 p, 5. E.- cția 43 p, 6. Spa
nia 37 p. Cîteva dintre cele mai bune 
rezultate : 200 m : Kartunen (F)
20,95 s ; 5 000 m s Norpoth (R.F.G.) 
13:47,8 ; prăjină : Kaliomăki (F) 5,43 
— nou record ; disc : Kahma (F) 
64,92 m ; suliță : Siitoncn (F) 89,02 m ; 
lungime : Baumgartner (K.F.GJ 
m ; greutate : .. ......................... ..
20,18 m.

Clasamentul 
U.R.S.S. S8,5 p, 
Italia 72,5 p, 4. Ungaria 62

6. Belgia 48 
lungime :

8,11 m ; 10 000 m : Sviridov 
28:19,8 ; 800 m : Arzanov 

1:46,4 ; 200 m : Menea (I) 
Major (U) 2,15 m.

cei mai mulți dintre 
noștri au înregistrat

Excepțiile le-au furnizat Gheor-

reprezen- 
rezultate

cea a Ita-

fost urmă-
103.5 p, 2.
83.5 p. 4.

. 7,83
Reichenbach (R.F.G.)

final la
2. Anglia

Oslo: 1.
80,5 p, 3. 
p, 5. Nor-
P. Cîteva 
Podlujnîi

vegia 57,5 p, 
rezultate : 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
20,7 ; înălțime

La Nisa, conform așteptărilor, for
mațiile R. D. Germane (98,5 p.) și 
Franței (90 p.) și-au adjudecat prime
le locuri. In continuare clasamentul 
se prezintă astfel i 3. Cehoslovacia 
76 p, 4. Suedia 72 p, 5. România 42 p, 
6. Bulgaria 41,5 p. Evident, de la e- 
chipa noastră masculină nu așteptam 
ca să se califice în finală. Ar fi fost 
peste puterile componenților săi ac
tuali. ’ ' ' ' . . . '
tr-o companie atît de valoroasă, 
obțină rezultate bune, dacă nu mai 
bune decît cele din ultima vreme, 
măcar la nivelul acestora. Dar, cu 
excepțiile de rigoare (foarte puține

In schimb, așteptam ca, în
să

nil

BASCHET. Lotul reprezehtaliv tje ju
niori a plecat ieri îi) .JȘul^rîț, la Bo- 
tevgrad. pentru a partrcipir-la campio
natul balcanic rezervat acestei catego
rii de jucători’ alături'- ffg’^Wtipele Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei șl Turciei, 
întrecerile vor începe, mîine „și se vor 
încheia duminică. Aii făcut -deplasarea 
(între paranteze. forrnatia?j£<i; fclub din 
care fac parte și talia) : (Lie.
35 Buc. — 1,87), Fluturâș (®<£'W — 1,80), 
Dragnea (Polit. Buc. — 2.02). Uglai (Șc. 
sd. Satu Mare — 1.95), Stratulat (Lie. 
35 — 2.01), Voicu (Poljț.-. .Huc-Jg,— 1.95), 
Mihalache (Știința Mediaș---- ’*1.96). S.
Vidican (Polit. Cluj — 1,83). Constaui- 
nescu (Dinamo — 1.95), Căpusan (Lie. 
35 — 1,94).'.-Caraion (Farul — 4.S5). Chio- 
reann (Lie. 35 — 1.97>. Antrertori : T. 
Giurculescu șl O. Șerban. Cele 10 ediții 
anterioare ale Balcaniâdet- mf''fost cîș- 
tigate de Iugoslavia 3(4). România 
Bulgaria (2) si Gre<ilâ;-:.(11. Ediția ir
anul trecut, disputatfeîa Ploiești, a fost 
cucerită de reprezentativa României, 
eare mai realizase fislestă performantă 
în 1964 si 1965 s» D®VENIND. în urma 
examenelor de admWre. studente la 
I.E.F.S., Diana MihaHc' (Sănătatea Satu 
Mare) și Rodica Capotă (Politehnica 
București) vor evolua.;- din toamnă, în 
echipa^ prof. Ioan Nicoinii.

LUPTE întîlnirfcn . amicală dintre 
echipa Școlii sportive/Kfureș și Se
lecționata statului ISfebrâșka (S.U.A.) 
s-a încheiat cu victoria mtiresenilor, ia 
scorul de 6,5 — 5.5. ' Și-au evidențiat Șt. 
Timar (48 kg). Emil Tartă (63 k£) de la 
gazde, respectiv Kick Noirvall (60 kg) șl 
Olivei Marshall (75 kg).

ATLETISM în cadrul unor con
cursuri desfășurate . poiana . Brașov, 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Adrian Gagea — 17,36 m șj 17,61 m (re
cord egalat) la aruncârea greutății: 
Zamfirache — 57,40 m .iâ aruncarea dis
cului (rec. personal); : Tibulschi — 62.90 
m la aruncarea ciocanului5 Etica Teodo- 
rescii — 1.85 m la săritura în înălțime; 
C. Grigoraș — 77,10 m la aruncarea su
liței.

însă) 
tanții 
slabe.
ghe Ghipu, Petre Lupan și Ilie Flo- 
roiu, ceea ce, să recunoaștem, repre
zintă extrem de puțin pentru o în
treagă echipă.

Iată acum cîștigătorii probelor de 
la Nisa și locurile ocupate de atleții 
noștri : 100 m : Echevin (F) 10,5 (6. 
Petrescu 10,9) ; 200 m : Bombach
(R.D.G.) 21,1 (5. Petrescu 21,8); 400 m: 
Dermarthon (F) 46,2 (6. Vasile 48.3) ; 
800 m: Fromm (R.D.G.) 1:45,7, Phi
lippe (F) 1:45,8, — record, Ghipu (R) 
1:46,4 — record, Svensson (S) 
Sisovski (C) 1:48,7 ; 1 500 m : 
(R.D.G.) 3:49,0, Boxberger (F) 
Ekman (S) 3:49,3, Lupan (R) 
Penkava (C) 3:50,0; 5 000 m: : 
(R.D.G.) 13:38,0, Jansky (C) 
Lupan (R) 13:54,0, Rampon (F) i 
10 000 m : Haase (R.D.G.)
Jansky (C) 29:10,0, Najde (S) 
* ’ ~ 29:14,2, Floroiu

29:39,2; 110

POLO.
Vagonul — . „ __  ,
tulul național, gruna B. La capătul unul 
meci foarte disputat,, cele două echipe 
au terminat la egalitate: 5—5. (2—3, 1—1, 
2—0, 0—1). Au înscris : Adoc 2, Leszav 2. 
Kugel pentru arădeni și Freund 4. Bono 
pentru orădeni. Tn urma' attesttrt rezultat, 
clasamentul grupei arată astfel :
1. Școlarul Buc,
2. Crișul Oradea
3. Vagonul Arad
4. Mureșul Tg, Mureș 
s. Olimpia Oradea 
6. Ind. lînei Timiș

La Arad a avut loc restanța
Crișul din cadrul camolona-

9 8 1 0 64—32 17
10 7 1 2 80—49 15

9 5 2 2 60—42 12
10 3 0 7 47—62 6
10 3 0 7 34—65 A
10 1 0 9 38—73 2

I 1:47,3, 
Justus

> 3:49,3, 
3:49,8, 

Schultz 
13:47,8, 

14:01,6 ; 
29:08,8, 
29:10,2, 

(R) 
mg :

HANDBAL. La Oradea. în orga
nizarea clubului Constructorul, a avut 
loc un turneu de handbal dotat cu „Cupa 
Constructorul0. Rezultate : Timișul Lu- 
goi — Constructorul Oradea 18—14 (9—4).' 
C.S.M. Reșița — Gloria Arad 29—12 
(13—7), Timișul — C.S.M. 11—10 (8—41. 
Gloria — Constructorul 15—9 (6—G). Ti
mișul — Gloria 18—16 (9—5), Construc
torul — C.S.M. 21—20 (11—10). Trofeul a 
revenit echipei Timișul Lugoj.

Iordanov (B)
29:15,8, Tijou (F)
Drut (F) 13,6 (3. Perța 14,4) ; 400 mg : 
Kodejs (C) 49,9 — record (5. Suciu 
51,6) ; 3 000 m obst. ; Garderud (S) 
8:16,2 (performanța nu poate fi omo
logată ca record european, lărgimea 
gropii cu apă fiind mai mică cu 40 
cm)... 4. Cefan 8:34,8 ; lungime : Lon- 
heme (F) 7,91 m (5. Sărucan 7,43 m) ; 
triplu : Lamitie (F) 16,45 m (4. Cio
chină 16,19 m) ; înălțime : Poaniewa 
(F) 2,19 m (6. Dosa 2,07 m) ; prăjină : 
Isaksson (S) 5,25 m (4. Anton 4,80 m) ; 
greutate : Briesenick (R.D.G.) 20,68 m 
(6. Iordan 16,24 m) ; disc : Bruch (S) 
65,04 m ; suliță Tdita (F) 81,70 m 
(6. Grigoraș 71,20 m) ; ciocan : Thei- 
mer (R.D.G.) 71,42 m (6. Schneider 

/61,22 m) ; 4X100 m : R. D. Germană 
39,3, Franța 39,3, Cehoslovacia 39,8 
(6. România 41,3) ; 4X400 m : Suedia 
3:04,4, R. D. Germană 3:04,9 — record 
(6. România 3:11,2),

TENIS Azi începe .campionatul 
național de juniori pe echipe. Acesta se 
dispută pe patru zone geografice, la fie
care dintre ele fiind repartizată cîte o 
echipă bucureșteană din cele calificate. 
Astfel, „Cutezătorii" joacă la Oradea 
(zona I : județele Bihor. Timiș, Caraș- 
Severin și Arad): Steaua a făcut decla
sarea la Tg. Mureș (zona a Il-a : Bra
șov. Prahova, Covasna și Mureș) ; Di
namo la Galați (zona a III-a ; Iași, Con
stanța. Vrancea și Galați); Progresul la 
Cluj (zona a IV-a : Dolj. Gorj, Hune
doara și Cluj). Cîșttgătoarele zonelor 
vor participa la un turneu final, la 
București, pentru a desemna echipa 
campioană.

ÎNOT. La ștrandul Tineretului s-a 
desfășurat un concurs de înot la care 
au participat o serie de sportivi sovie
tici din cluburi sindicale (care se pre
gătesc de cîteva zile în tara noastrăl si 
cîțiva componenți ai loturilor republi
cane. Rezultate tehnice : 100 m spate 
(b): I. Perov (U.R.S.S.) 63.4. T. Nuțeanu 
67.8; J00 m bras (b) : Tuozaitis (U.R.S.S.) 
69.7, O. Resler 75.6: 100 m bras (f): Ka
rin Sagatelian (U.R.S.S.) 1:19.2, Tujirz>va 
(U.R.S.S.) 1:22.4. A. Georgescu 1:27.9; 
200 m bras (b) Starikov (U.R.S.S.) 2:27.9. 
L. Ene 2:56.7; 2no m bras (f): Nadejda 
Kuzovleva (U.R.S.S.) 2:50.3, Ligia Anas- 
tasescu 3:07,3; 100 m delfin (b) : S. Nau
mov (U.R.S.S.) 61,8, D. Țurcanu 67,7.
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SPORTIVE DE MASĂ
DOUĂ INITIATIVE SUCEVENE

Sîntem în măsură să semnalăm 
inițierea, de către Consiliul Jude
țean al sindicatelor, în colaborare 
cu C.J.E.F.S. Suceava, a două com
petiții. Este vorba despre acțiuni 
menite să stimuleze într-o și mai 
mare măsură activitatea competi- 
țională de masă de la nivelul în
treprinderilor și instituțiilor (pri
ma : „FRUNTAȘ ÎN MUNCĂ ȘI 1N 
SPORT"), și de la cel al lucrăto
rilor din ramurile 
structii și forestieră 
CUPĂ MINERULUI, 
STRUCTORULUI, A 
RULUI). Pe lîngă scopul principal 
al celor două competiții — asigu
rarea continuității întrecerii spor
tive pentru un cît mai mare număr 
de . oameni ai muncii — secția 
sport din cadrul Consiliului jude
țean al sindicatelor urmărește an
grenarea în activitatea practică și 
eficientă în domeniul sportului a 
tuturor organelor sindicale aflate 
în subordine.

Concursul „Fruntaș în muncă și 
în- sport" se desfășoară (acum au 
loc etapele pe oraș sau, municipiu) 
la 11 discipline sportive, dintre 
care z nu lipsesc acțiunile cicloturis
tice, excursiile și drumețiile. în 
cadrtil etapelor de masă, au fost 

i organizate, în paralel cu întîlni- 
rile între secții, sectoare, schim
buri, , brigăzi, echipe de lucru, zile 
dedicate alergării, săriturii sau 
aruncării și concursuri distractive 
intitulate „cel mai iute", „cel mai 
tare", „cel mal îndemânatic" dintre 
partjcipanți. Urmărindu-se atrage
rea efectivă în întreceri a salaria- 
tilor. în etapele superioare ale 
competiției vor fi prezentate toate 
foil" de concurs care să ateste 
desfășurarea fazelor inițiale. în 
plus, se va acorda un spor de 
punctaj asociațiilor sportive ce vor 
dovedi că întrecerile organizate în 
cadrul etapei de masă 
pc terenuri amenajate 

acest prilej.

SPORT ÎN
BUDA

con-minieră,
(a doua i 
A

FORESTIE-
CON-

au avut loc 
sau reame-
(RD. T.)

COMUNA

în țqțtiug,a Buda, din. județul 
Buzăuf tiițerii au amenajat, prin 
muncă'patriotică. o frumoasă ba
ză spbr'tivĂ: Zilnic se desfășoară 
aici activități sportive. la care 
participă marea majoritate a cetă
țenilor din comună. în rîndul pio-

A

nierilor și școlarilor din localitate, 
cel mai iubit sport este fotbalul. 
Echipa lor, Olimpia, participă la 
întrecerile republicane dotate cu 
„Cupa 
jocuri, 
ocupă

PF MARGINEA

Cutezătorii". După 48 de 
tinerii fotbaliști din Buda 

locul al 6-lea pe țară.
Dumitru SOARE-coresp.

„CUPA ORAȘULUI VASLUI". 
LA FOTBAL

în cinstea zilei de 23 August, 
Comitetul județean U.T.C. Vaslui, 
în colaborare c.u C.J.E.F.S., a or
ganizat „Cupa orașului Vaslui" Ia 
fotbal. Au participat divizionarele 
B Viitorul Vaslui și Metrom Bra
șov, precum și formațiile din di
vizia C .Constructorul Vaslui și 
Rulmentul Bîrlad.

După un meci foarte disputat în 
compania echipei Viitorul din ora
șul gazdă cupa a fost cîștigată de 
Metrom Brașov. în meciul final, 
brașovenii și-au adjudecat victoria 
cu 
de

1—0 (1—0) prin golul înscris 
Paraschivescu.

Miluță MOGA coresp.

„CUPA MINERULUI"
Cu ocazia Zilei Minerului și 

dorința de a întîmpina și cu 
țiuni în domeniul sportului 
masă sărbătorirea Zilei de 23 Au
gust, comitetul sindicatulu’, comi
tetul U.T.C. și conducerea între
prinderii miniere Gurabarza au 
organizat, duminică, o interesantă 
competiție polisportivă. Au fost 
prezente la întreceri 12 reprezen
tative ale secțiilor și sectoarelor în
treprinderii. La aceste întreceri au 
asistat numeroși iubitori ai spor
tului din localitate, precum și nu
meroși turiști.

Al. BĂLGRĂDEAN — coresp.

„CĂLUȚUL DE MARE" Șl 
„DELFINUL FLIPPER"

La ștrandul Valea Seacă din mu
nicipiul Hunedoara 30 de 
din localitate au încheiat, 
trecute, cursul de inițiere în înot, 
începătorilor le-au fost înmînate 
brevete cu titulatura „Căluțul 'de 
mare“, iar celor avansați cu denu
mirea „Delfinul Flipper".

Toți acești copii au deprins tai
nele înotului în numai două săp- 
tămini, sub îndrumarea entuzias
tului instructor Ovidiu Duduia, 
profesor de educație fizică la li- 
,ceul nr. 1 din Hunedoara.
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Credem că cea mai bună caracteri- 
----- ,F. C. ARGEȘ XX" 

„ muu—v,-----------------seara, la Pitești,
după terminarea competiției cunoscu
tul antrenor I.ajos Baroti, cel care
Îzare a turneului 

a dat-o, duminică 
dună terminarea ca

lăsat zilele petrecute la București și 
Pitești".

Am vrea să adăugăm citeva carac
terizări privind echipele noastre, fă
cute mai cu seamă din punctul de

vedere al apropiatelor lor prezențe 
în „Cupa U.E.F.A." :

UNIVERSITATEA C RAIOVA a ob
ținut o meritata victorie finală. înce
pută printr-un joc care poale nu a

Marcu (nr. 11) pune în stare de alertă defensiva lui Vasas. Moment din finala turneului „F.C. Argeș XX". 
Foto: V. ONES A

spus prea mult, cel cu O.F.K. Beo
grad, această victorie s-a definitivat 
și s-a motivat concludent în jocul 
din fața redutabilei formații Vasas. 
Craiovenii ne-au plăcut prin echili
brul general al formației lor : am 
constatat că ei au trecut, rapid și 
total, peste efectele șocului din fi
nalul campionatului ; că încearcă să 
realizeze și un fotbal pozițional, de 
ingenioasă construcție, care să com
pleteze jocul de contraatac, arma lpr 
nr. 1 de pînă acum. Combinațiile reu
șite în repriza a doua, care au făcut 
efectiv mat apărarea budapestană, 
sînt o dovadă a eforturilor construc
tive ale formației antrenate de Cer- 
năianu. Echipa craioveană are, din 
startul sezonului, un important cîș- 
tig în. persoana juniorului crescut în 
propria grădină, Bălăci, surprinzător 
de destins și de util într-un turneu 
internațional 
el un dificil 
ranța că e 
moașă etapă
stilizare care a apărut în jocul lui 
Deselnicu. Atacuri curate, 
intercepții prețioase, anticipări 
mare efect 
masivul 
dominat

care reprezenta pentru 
debut. Notăm — cu spe- 

un început spre o fru- 
a carierei lui — vizibila

Atacuri curate, sigure, 
prețioase, anticipări de
— iată armele cu care 

fundaș central craiovsan a 
zona de apărare a echipei

lucru a 
în Ca-

elevi 
zilele

SE ÎNALTA IKARUS"
© O frumoasă inițiativă a cadrelor didactice

și elevilor școlii din satul ialomițean Orezu

pe meleagurile 
sosit cu cîtva

Dintr-un sat de 
ialomîțene ne-a 
timp în urmă vestea unei foarte 
frumoase inițiative, care dovedește , 
înțelegerea și chiar pasiunea pentru 
sport a unor cadre didactice de 
acolo, a elevilor și părinților a- 
cestora.

Satul se numește Orezu și apar
ține comunei Ciochina (județul Ia
lomița). Cu puțin înainte de intra-( 
rea în vacanță, Ia școala generală 
de 8 ani din acest sat a luat 
ființă un club sportiv al elevilor, 
căruia i s-a dat semnificativa de
numire de Ikarus. Inițiativa creă
rii acestui club aparține profesoru
lui (suplinitor) de educație fizică 
Nieolâe Dumitra — un tînăr' de 22 
de ani, entuziast și priceput, care 
predă la școala respectivă atît ore 
de educație fizică, cît și de isto
rie — și ea a fost materializată cu 
largul concuPS al directorului șco
lii, Teodor Măroiu, al comandan
tului detașamentului de pionieri și 
celorlalte cadre didactice.

înființarea clubului s-a făcut în- 
tr-un cadru festiv, participînd ca 
invitați reprezentanții organelor de 
partid și de stat din comună, pă
rinții elevilor, precum și elevi ai

școlilor din Ciochina și Rași. Cu 
acest prilej — în curtea școlii — 
a fost ridicat drapelul clubului și 
s-a cintat imnul „Se înalță Ikarus", 
după care au urmat diferite între
ceri sportive.

Clubul, care funcționează pe baza- 
unui regulament propriu, are, deci, 
steag propriu, un imn al său, em
blemă, ecuson, ștampilă — toate 
realizate de către elevi și părinții 
acestora. Din club fac parte 100 
dintre cei 200 de elevi ai școlii, 
fiind admiși ca membri — pe baza 
unei cotizații lunare de 0,50 lei — 
numai cei care, pe lîngă cerința 
respectării regulamentului, o înde
plinește și pe aceea de a fi frun
tași la învățătură. Ei își desfă
șoară activitatea în cadrul secțiilor 
de fotbal, handbal, volei, atletism 
și tenis de cîmp, cărora — în vi
itor — li se va adăuga și o secție 
de haltere.

Apreciind această frumoasă ini
țiativă, apărută la o școală din- 
tr-un sat, cu mai modeste condiții 
și posibilități decît multe alte școli 
din mediul urban, credem că ea 
ar putea stimula acțiuni similare, 
prin diverse locuri, în noul an de 
învățămînt care se apropie.

BICICLETE? MULTE!

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I

CICLOTURIȘTI? PUȚINI!'
(Urmare din pag. 1)

me. este; Insă, un mare me
rit ȘI AL CADRELOR DIDAC
TICE CARE ȘI-AU ÎNSUȘIT A- 
CESTE INDICAȚII PROMOVÎND 
CU O LĂUDABILĂ STĂRUINȚĂ 
TURISMUL PE BICICLETA 
RÎNDUL ELEVILOR LOR. Cel 
activ nucleu cicloturistic din 
dețul Buzău, de exemplu, se 
în comuna Ghergheasa. Elevii 
Iii generale de aici au efectuat, 
conducerea prof. Virgil Florescu, 
mai multe excursii de o zi precum 
și o tură mai lungă (cca. 480 km), 
în comuna Vînători (jud. Mehe
dinți), prof. Ilie Iovițu, directorul 
școlii generale care este totodată 
profesor de geografie, a organizat 
în afara excursiilor obișnuite, una 
specială cu elevii clasei a V-a, ur
mărind, pe biciclete, cursul rîului 
Drincea, în scopul de a consolida 
cunoștințele acestora în domeniul 

i fizice.
'îft' 'cbmtma Vîrtop (jud. Dolj) 

prof. Ion Ghiță organizează cu e- 
levii școlii generale de aici foarte 
multe excursii mici (de 5—6 km) 
încheiate în preajma unei păduri 
unde se desfășoară, apoi, întreceri 
sportive. In afara acestora au mai 
avut loc ștafete cicloturistice cu 
satele și comunele din jur. De a- 
semenea, foarte activi sînt în a- 
cest domeniu prof. Ion Vlăduț (di
rectorul școlii) și prof. C. Ciobîrcă 
de la școala generală din Dobridor 
(Dolj) care, la programul excursiilor 
de scurtă durată, au adăugat și un 
circuit mai lung, de cca 500 km.

Dar dacă la nivelul școlarilor și, 
mai ales, în mediul rural această 
formă de activitate în aer liber se 
prezintă satisfăcător, în schimb, 
populația citadină (cu unele excep
ții, tot printre școlari) nu oferă 
decît un procent foarte redus de 
cicloturiști deși preocuparea acestei 
categorii pentru mișcare ar trebui 
să fie mult mai accentuată.

ÎN 
mai 
ju- 

află 
șco- 
sub

/ cunoștințe
Ă geografi ei

Ținînd seama de această situație 
și acționînd în spiritul prevederilor 
Hotărîrii Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la dez
voltarea continuă a educației fi
zice și sportului. C.N.E.F.S. a luat 
măsura de a stimula activitatea 
cicloturistică, studiind situația de pe 
teren, alcătuind în fiecare județ 
comisii de cicloturism care înmă
nunchează oameni entuziaști și pri- 
cepuți. Astfel, în județul Buzău s-a 
constituit o comisie de specialitate 
avînd ca președinte pe prof. Nicolae 
Busuioc care desfășoară o frumoasă 
activitate cicloturistică în rîndul e- 
levilor de la Școala generală nr. 
11 din ~ 
Severin . .
a luat ființă zilele trecute punînd 
în fruntea sa, un vechi ciclist de 
performanță, Vasile Gogan, actual
mente instructor sportiv. De ase
menea în județul Dolj s-au luat 
măsuri ca pînă în luna septem
brie să-și înceapă activitatea co
misia județeană ce urmează a avea 
ca președinte pe prof. Dan Ange- 
lescu, activist, al secției sport-tu- 
rism din Consiliul județean al or
ganizației pionierilor. Mai mult 
chiar, în acest județ, este în curs 
de. constituire și o comisie orășe
nească de cicloturism, la Calafat, 
unde ființează trei cercuri foarte 
harnice.

Sperăm ca toate aceste comisii — 
județene sau, orășenești — să dea 
dovadă de un înalt spirit de răs
pundere, militînd pentru răspîndi- 
rea acestei activități sportive atît 
de binefăcătoare în mase cît mai 
largi ale populației. Cicloturismul 
este, din toate punctele de vedere, 
o formă accesibilă de mișcare în 
aer liber, pentru fortificarea orga
nismului și dezvoltarea capacității 
fizice a cetățenilor patriei, indife
rent de vîrstă.

Buzău. La Drobeta-Turnu 
comisia județului Mehedinți

ARGEȘ, în vervă și activă, 
vineri, în fața lui Vasas, ne-a apă
rut mai neinspirată, cu mai puțină 
continuitate în joc în a doua zi a 
turneului. Echipa nu și-a regăsit to
tal funcționarea armonioasă a com
partimentelor, probabil și pentru că 
precizia paselor lasă de dorit. E evi
dent că majoritatea titularilor nu 
sînt într-o dispoziție de joc normală. 
Cursa de intrare în( formă trebuie 
grăbită, iată verdictul turneului !

Eftimie 1ONESCU

conduce acum pe Vasas Budapesta 
după ce a făcut „stagiuni" străluci
toare cu echipa națională a Ungariei, 
cu cea a Perului și cu Ujpesti Do- 
zsa : „In nici un caz nu aș fi reușit 
să supun echipa la o încercare așa de 
intensă cum am făcut-o în turneul 
organizat de clubul din Pitești. Ani 
participat la o competiție care s-a 
bucurat de condiții de organizare i- 
reproșabile, de participări redutabile 
și a însemnat un succes. Regret că 
ploaia a oprit pe mulți dintre spec
tatori să participe la a doua zi 
turneului. Găsesc că 
lui s-a plasat la o 
de bună pentru acest 
zonului. Deși e vorba 
echipei mele, apreciez 
tivitatea că jocul

a 
nivelul turneu- 
cotă neașteptat 
moment al se- 
de un meci* al 
cu toată obiec- 

nostru cu F. C. 
Argeș a avut valențele unei partide 
de mijloc de sezon. După cum voi 
spune, de asemenea, că jocul realizat 
de Universitatea Craiova în repriza 
a doua a partidei cu noi a constituit 
unul dintre cele mai bune momente 
de fotbal ale turneului. Cred că toți 
plecăm mulțumiți pentru ceea ce am 
realizat, ca acumulări in pregătire, 
dar și pentru amintirile care ni le-au

ÎN „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI44

MULTE CĂUTĂRI, PUȚINE REUȘITE
Uvertura campionatului, .cum a fost 

numită „Cupa Municipiului București-, 
disputată sîmbălă și duminică, a fost, 
fără doar și poate, o competiție foarte 
utilă. Și aceasta, chiar dacă am înre
gistrat în cele patru partide cam pu
ține faze de fotbal bun sau evoluții pe 
măsura valențelor șl pretențiilor majo
rității jucătorilor din cele patru loturi. 
Această a șaptea ediție a trofeului bucu- 
reștean a fost cîștigată, pentru a doua 
oară consecutiv, de formația brașoveană 
Steagul roșu care, dincolo de slăbiciuni 
Inerente actualei etape de pregătire, a 
dovedit, o dată în plus, seriozitate In 
joc. multă mișcare In teren și o disci
plină tactică în ton cu exigența antre
norului Proca. Sigur, succesul brașove
nilor ă fost asigurat în finala cu Steaua 
numai de seria penalty-urilor (facem 
o cuvenită rectificare la cronica de ieri, 
anunțînd că lovănescu a transformat 
pentru bucureșteni o lovitură de la n 
m), și, în special, de sîngele rece al 
portarului Adamache, cel care, la ultima 
lovitură de pedeapsă, cînd nici un jucă-

nu avea curajul să-și 
execuției, s-a îndreptat

tor brașovean 
asume riscul ,
calm și bârbâtește spre balon și l-a în
vins pe Iordache, printr-o lovitură pla
sată. bun exemplu pentru mulți atacanți.

Dar marele cîștig al acestei competiții» 
slabă din punct de vedere valoric și 
spectacular, a constat în soluțiile încer
cate de cei patru antrenori, cu numai 
o săptămînă înaintea începerii campio
natului. Pentru că. sîmbătă și duminică, 
în arena de la „23 August4* au fost ro
dați nu mai puțin de 61 de jucători 
(Rapid deține recordul cu 17 fotbaliști 
folosiți: un cuvînt bun pentru tînărul 
Rîșniță). semn că încă se caută formule 
de echipe și soluții ideale, iar din acest 
punct de vedere, „Cupa Municipiului 
București* a oferit, în primul rînd 
antrenorilor, dar și spectatorilor (e drept, 
în număr destul de mic-A cîteva serioase 
motive de reflecție. J

Am putea spune, de exemplu, respec- 
tînd ideea, că Rapidul caută încă o re
țetă pentru fundașii centrali, atît de ne
cesară acum cînd absentează titularii

• • •

Boc și Grigoraș, că Steaua încearcă gă- 
șirea celei mai bune linii ofensive prin 
integrarea tinerelor și talentatelor a- 
chiziții Agud, Szabados și Amarandei, 
că Sportul studențesc se gîndește la mă
rirea tonusului ofensiv al echipei prin 
plantarea lui Ion Constantin în centrul 
atacului, că Nicoîae Proca lucrează încă 
în zona defensivă și a extremei dreapta, 
unde a probat nu mai puțin de trei ju
cători.

Sigur, toate aceste elemente au rămas 
In majoritatea cazurilor la nivelul căută
rilor, soluțule reușite fiind foarte puține, 
poate și datorită faptului că ritmul de 
două jocuri la 24 de ore a reprezentat 
un handicap pentru majoritatea tineri
lor jucători aflați, totuși. în faza înce
putului de cursă. Jocurile celei de a 
șaptea ediții a .„Cupei Municipiului Bucu- 
rești“, excelent organizată, au prezentat 
mai multe lucruri negative decît bune, 
dar tocmai acesta credem că este marele 
cîștig pentru cele patru competitoare, 
acum, înaintea startului...

Mircea M. IONESCU

Cu ocazia consfătuirii de 
arbitrilor divizionari, ținută 
pitală la sfîrșitul lunii trecute. Co
legiul central a făcut cunoscute ca
valerilor fluierului din lotul A o sc
rie de modificări făcute de „Interna
tional Board", pe marginea regu
lamentului actual de desfășurare a 
jocurilor. Tn rîndurile de mai jos ne 
propunem a prezenta cîteva dintre 
aceste modificări, pe cele mai im-( 
portante, pentru a fl în atenția antren 
norilor, jucătorilor și chiar a specta-' 
torilor, ele urmîr.d a intra în vigoare' 
odată cu noua ediție de campionat, 
1973—1974.

0 In cazul în care un jucător de 
rezervă va intra în teren pentru a 
înlocui un coechipier (inclusiv por
tarul), fără încuviințarea arbitrului, 
jocul nu va fi oprit, jucătorii vino- 
vați de această infracțiune urmînd 
a fi avertizați imediat după ce mingea 
a ieșit afară din joc.

® Portarii celor două echipe vor 
trebui să poarte culori care să-i deo
sebească de ceilalți jucători și 
bitrul jocului.

0 La art. XII — greșeli 
corectitudini — s-a adăugat 
toarea decizie nouă : dacă în momen
tul cînd arbitrul ,se pregătește să dea 
un avertisment unui jucător și, îna
inte de a-1 da, jucătorii! în cauză co
mite o altă greșeală care de aseme
nea șe pedepsește cu avertisment, 
jucătorul va fi exclus din terenul de 
joc. /

® In legătură cu executarea lovi
turilor libere, decizia nr. 1 (art. XII!) 
a fost redactată după cum urmează : 
pentru a marca diferența între o lo
vitură. liberă directă și una indirectă, 
arbitrul care acordă o lovitură liberă 
indirectă o va semnala ridicînd bra
țul deasupra capului. El va ține bra
țul în această poziție pînă ce lovitura 
a fost executată.

0 In ceea ce privește executarea 
loviturilor de la 11 m, decizia, nr. 10 
(art. XIV) va avea următoarea 
dactare : dacă, după ce arbitrul a 
semnalul pentru executarea unei 
vituri de pedeapsă și, înainte 
mingea să fie în joc, portarul își 
răsește locul de pe linia porții 
mișcăv (deplasează) picioarele și 
coechipier al jucătorului care execu
tă lovitura pătrunde în suprafața de 

'pedeapsă sau se apropie la mai pu
țin de 9,15 ni de. punctul de pedeapsă, 
lovitura — dacă a fost executată — 
va fi repetată. Coechipierul jucăto
rului executant al loviturii va fi a- 
vertizat.

©Textul privind „sancțiuni" Ia exe
cutarea loviturilor de colț se modi
fică astfel : dacă jucătorul care exe
cută lovitura joacă mingea a doua 
oară, înainte ca ea să fi fost atinsă 
sau jucată de un alt jucător, arbitrul 
va acorda o lovitură liberă indirectă 
în favoarea echipei adverse, care se 
va executa de pe locul unde â fost 
comisă greșeala.
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Au
unei noi stagiuni fotbalistice. Așadar, pregătirile pentru corn-

ȘI STADIOANELE
SE PREGĂTESC
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a
pionatul 1973/1974 au intrat în linie dreaptă. Echipele noastre 
divizionare fac ultimele retușuri. Adversarul, meciul de duminică 
a fost analizat sub toate aspectele. Desigur, și stadioanele sînt 
gata sau aproape gata pentru găzduirea, în cele mai bune con
diții, a jocurilor. Reportajul de față își propune să prezinte as
pectul, la această oră, al stadioanelor cluburilor bucureștene Di
namo, Rapid și Sportul studențesc, așa cum le-au găsit repor
terii noștri :

GIULEȘTIUL SUB SEMNUL
ÎNNOIRILOR...

Stadionul Dinamo se prezintă intr-o „toaletă' 
sezon competifional

frumoasă înaintea începerii noului 
Foto: S. BAKCSY

Federația română de fotbal consideră 
necesar să facă unele precizări în legă
tură cu noile prevederi ale Regulamen
tului de organizare a activității fotba
listice care se referă la folosirea jucă
torilor tineri în ediția 1973—74 a cam
pionatului.

Iată cum trebuie interpretate noile pre
vederi :

0 Echipele participante în campiona
tul de tlneret-rezerve vor prezenta pe 
foaia de arbitraj 10 jucători de 20 de 
am (nâscuți după 1 august 1953), dintre 
care trei juniori în echipa care începe 
partida (născuți după 1 august 1955) :

• Echipele din campionatul Diviziei 
B vor prezenta pe foaia de arbitraj cel 
mult 5 jucători peste 26 de ani (născuți 
înainte de 1 august 1947) și vor începe 
partida cu cel puțin un junior (născut 
după 1 august 1955);
• Echipele din campionatul Diviziei 

C vor prezenta pe foaia de arbitraj cel 
mult 4 jucători .peste 26 de ani (născuți 
înainte de 1 august 1947) și vor începe 
partida cu cel puțin un junior, (născut 
înainte de 1 august 1955).

Jucătorii lntrați in teren la începutul 
meciului, irfclusiv juniorii, pot fi înlo- 
culți cu oricare jucător trecut pe foaia 
de arbitraj, potrivit regulamentului de

Miercuri după amiază, în 
Giulețti 

RAPID—VIDEOTON 
SZEKESFEHERVAR

Mîine, de la ora 16,30, pe stadionul 
Giulești, se va disputa întîlnirea amicală 
internațională dintre formația Rapid 
București și echipa maghiară Videoton 
Szekesfehervar.

JIUL PETROȘANI — AMROKAN 
PHENIAN 1—2 (0—1)

Partida amicală internaționala, 
disputată duminică după-amiază, s-a în
cheiat cu victoria oaspeților, care tiaii 

• • ’ ’ ■ ’
  __   . de 

Mulțescu (min. 60), respectiv Han Di El — • -___ - - ~______ • " A

lâsat o bună impresie printr-un joc în 
viteză. Golurile au fost realizate
(mln. 3S) și 
condus bine

SELECȚIE

Cea Dok Son (min. 62). 
șt. Mareș — Petroșani

S. BĂLOI-coresp.

PENTRU COPII LA
VOINȚA

Clubul Voința organizează între 8—11 
august o selecție pentru copil născuți 
în anii 1956—1958. Selecția va avea loc, 
între orele 9—11, la stadionul de la ca
pătul tramvaiului 5. Copiii trebuie să 
aducă echipament propriu (chiloți de 
sport și pantofi de tenis).

— De la începutul returului cam
pionatului trecut ne-am gîndit să 
reamenajăm terenul de joc, tribunele, 
vestiarele și anexele, ne-a declarat 
președintele clubului, Mihai Vîlceanu. 
Pentru că vrem să avem condiții de 
pregătire foarte bune și, pe cît posi
bil, în funcție de meciuri, să dispu
tăm cît mai multe partide pe terenul 
nostru în noul

nat, în rafturi, mai multe rînduri 
de tricouri, chiloți, jambiere, ghete, 
pantofi de tenis și o sumedenie de 
mingi sînt gata să fie folosite de 
Dinu, Dumitrache, Nunweiller și 
de ceilalți jucători dinamoviști.

să de personal, afectat în perioada 
aceasta de vacanță studențească gos
podăririi căminelor, „toaleta" se va 
face începînd de săptămîna viitoare....Dincolo de șine, în potcoava Giu- 

Ieștiului, tribunele au încă miros 
proaspăt de var și ciment. O coamă 
de pămînt de curînd bătătorit tra
versează asfaltul din curtea stadionu
lui și se pierde sub zidul Giuleștiu- 
lui patinat de fumul locomotivelor. 
„Ex conducta care duce la vestiare, 
explică Dumitru Mîrșan, tehnicianul 
bazei. A fost schimbată curînd. S-a 
mărit capacitatea dușurilor, s-au re- 
amenajat vestiarele". Tribunele Giu- 
leștiului au și ele un aer nou. o cu
loare activă, de dată recentă. La tri
buna a II-a au fost înlocuite toate 
gradenele de lemn. Și s-a efectuat 
izolația planșeului pentru a nu mai ‘ 
permite infiltrarea apei în tavanul 
și pereții sălii de sport. Iar mai jos, 
arena verde, cu gazon viu, reamena- 
jată și ea, așteaptă noua stagiune. La 
sfîrșitul campionatului trecut, la acel 
ultim joc cu F. C. Argeș disputat de 
rapidiști pe stadionul lor, terenul de 
joc prezenta destule porțiuni de pă
mînt, adevărate insulițe în suprafața 
verde. Acum totul e o suprafață din 
aceeași culoare și între barele por
ților e numai Iarbă verde, fragedă, 
tunsă de cîteva zile. „Aproape 2 000 
de metri patrați de brazde, n-a fost 
o regazonare completă, la anul vom 
efectua așa ceva, dar acum cîmpul 
de joc e foarte Bun, s-au făcut an
trenamente și pe ploaie, și toată lumea 
a fost mulțumită..." continuă omul 
acesta între două vîrste, care îngri- 
j ,........................t grasă și tot ce ține
de arena Giuleștiului. O privire arun
cată ceva mai departe, dincolo de 
gazon spre terenul de zgură, găsește 
și acolo curățenie și spirit gospodă-

I acesta între dou, 
jește zilnic iarba

I
Iresc. Și terenul acesta secund așteap

tă îngrijit noul sezon.

\

campionat.

IN CASA CAMPIONILOR

LA CEA MAI TÎNĂRĂ 
BUCUREȘTEANĂ DE 

DIVIZIE

ARENÂ 
PRIMA LOTO - PRONOSPORT

O vizită la 
clubului Dinamo 
cel Mare îți oferă posibilitatea să 
vezi pretutindeni spiritul gospodă
resc și gustul estetic care domnește 
aici. Gospodarul stadionului, Va
sile 
me 
așa 
nat 
tatorilor cele mai bune condiții de 
joc și de vizionare a partidelor.

Gardul de sîrmă care împrejmu- 
iește terenul de fotbal și grade- 
nele tribunelor au fost revopsite 
în âlb-roșu, culorile dinamcviști- 
lor, ceea ce dă un aspect plăcut 
ansamblului general. Cîmpul de 
joc, de un verde imaculat, a fost 
supus parțial unor amenajări. In 
fața porților, în 
țelor de pedeapsă, ca și pe 
porțiuni 
brazde noi, 
fect nivelat, 
problemă 
neglijate 
necesare 
sanitare, 
pelele de 
gazinerul 
nat și el 
noului echipament. Așezate ordo-

complexul sportiv al 
din șos. Ștefan

Gospodarul stadionului, 
Zăvoianu, s-a îngrijit din vre- 
ca totul să fie pus la punct în 
fel încît startul noului campio- 
să ofere fotbaliștilor și spec-

amenajări. 
preajma suprafe- 

alte 
au fost puse 
gazonul, per- 

crea nici o 
Nu au fost 
îmbunătățiri 

și anexelor 
cana-

deteriorate, 
așa că 

nu va 
jucătorilor, 
nici unele 
vestiarelor 
Sauna, dușurile, 
masaj arată ca noi. Ma- 
Petre Petre și-a termi- 
de curînd inventarierea

In Regie, la Sportul 
zilele acestea sînt zile de refacere, 
de reamenajare, după marea cursă 
de primăvară a speranțelor universi
tare. Gazonul e multicolor : verde o- 
bișnuit, apoi o altă nuanță, cea a 
brazdelor noi, și — în sfîrșit — cu
loarea deschisă a ierbii tinere, abia 
răsărită.. S-au rebrăzdat în total cir
ca 600 m. p. la terenul principal. Per
sonalul nu e numeros. Doi oameni 
transplantează brazdele, alți doi le 
udă în permanență. Pe gardul îm
prejmuitor, vopseaua nu s-a uscat 
încă. Instalația pentru apă caldă și 
încălzire e complet nouă, chiar dapă 
mica uzină este amplasată în același 
loc. Gradenele micilor tribune au 
fost reparate. Se pare că, cel puțin 
în turul apropiatului campionat, nu 
vor fi găzduite meciuri oficiale din 
prima divizie, capacitatea tribunelor 
fiind, după cum bine se cunoaște, 
foarte redusă. Dar, ne asigura Niță 
Stănculescu, administratorul bazei 
sportive a studenților, luna aceasta 
va începe construirea unei tribune, 
în prelungirea actualei tribune I, care 
va fî și ea ridicată la nivelul celei 
noi anul viitor. Pentru 1975, este pla
nificată ridicarea tribunei a Il-a, ur- 
mînd ca, un an mai tîrziu,. să fie 
amenajate potcoavele. Tabela de mar
caj, firma stadionului ■" sînt și- ele 
proaspăt vopsite. La vestiare, din lip-

studențesc,

‘J.-

CÎȘTIGĂTORII EXCURSIILOR ATRIBUITE LA TRAGEREA SPECIA
LĂ LOTO DIN 24 IULIE 1973
10 AUGUST ULTIMA ZI DE ÎNSCRIERE LA RALIUL AUTOMOBILIS
TIC AL CÎȘTIGĂTORILOR LA

Categoria I (11 excursii în Bulga
ria — Iugoslavia) : 1. Bucur Geor- 
geta — București ; 2. Rădulescu
Ionel — Brăila ; 3. Mitran Dumitru 
— com. Vladimir jud. Gorj : 4. Sze- 
kely Iosif — Miercurea Ciuc ; 5. 
Comșa Vasile — Ploiești ; 6. Topală 
Petru — Timișoara ; 7. Popescu
Gheorghe — Turnu Severin ; 8. Na- 
gîț Dumitru ; 9. Mihalcea Neculai ; 
10. Petrescu Emil și 
Lucian toți din 
ria 0 (5 excursii 
grean Octavian 
Mazilu Marin și 
tin din Sibiu ; 4. Librimir loan — 
com. Topolovățul Mare jud. Timiș ; 
5. Gheorghiu Ion Dumitru — Bucu
rești. Categoria H și P (15 excursii 
în Austria) : 1. Nicolaie Olteanu — 

Măriuca ; 
4. Nemeș 

Florin toți 
Luxița — 
Marcel —

11. Melinte 
București. Catego- 
în Anglia) : 1. Ze- 
— Tg. Mureș ; 2. 
3. Stiglet Constan-

Tulcea; 2. Nicolaiescu
3. Pîrvulescu Nicolaie ; 
Gheorghe șl 5. Ciobanu 
din București ; 6. Bicu 
Ploiești'; 7. Stefulescu
Sibiu ; 8. Ene Dumitru — Pucioasa 
jud. Dîmbovița ; 9. Bocin Vasile — 
Moreni jud. Dîmbovița; 10. Stoica

LOTO — PRONOSPORT

Ion — Slobozia jud. Ialomița : 11. 
Duma Gheorghe — corn. Șăulia, 
jud. Mureș ; 12. Brînzescu Petre — 
Ploiești ; 13. Cristea Nicolaie ; 14. 
Segal Staul și 15. Marioteanu Maria 
toți din București.

ClȘTIGUUILE TRAGERII 
PREȘ DIN 1 AUGUST

PRONOEX-
1973 :

1 variantă
1 variantă

Extragerea I :
(25%) a 100 000 .... ___  _. _ _____ ....
(25%) a 32 391 lei și 3 variante (10%) a

12 956 lei ; Cat. 3 : 9,60 a 7 423
Cat. 4: 29 a 2 457 lei: Cat. 5:
672 lei ; Cat. 6 : 3 991,50 a 40 lei.

Cat. 1 : 
lei ; Cat. 2 :

lei :
106 a

Re
port categoria 1 : 438 216 lei. Extragerea 
a II-a : Cat. B : 11,85 variante a 5 583 
lei ; Cat. C : 68,85 a 961 ' 
2 423,50 a 60 lei ; Cat. E: 
Cat. F : 2 991.30 a 40 lei. 
goria A : 66 160 lei.

Cîștigul de 100 000 
ticipantului ION 
București, care la 
și peițtru un âutoturism 
plus diferența în numerar.

lei ; Cat. D
146 a 200 lei
Report cate-

lei a 
MARINESCU 
alegere, poate

„Dacia

revenit par- 
din 

opta 
1300“

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORX
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TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „PRIETENIA“' 4 ?

DEBUT SUB AȘTEPTĂRI

- ERI R J L/ȘTI ROMÂNI
GALATI, 6 (prin telefon). Portul 

dunărean trăiește, incepînd de luni, 
febra marilor evenimente sportive. 
Azi (n. r. ieri) a început in localitate 
cea de-a IX-a ediție a turneului in
ternational de box „Prietenia". Sînt 
prezenți la întreceri peste 1C0 de ti
neri pugiliști din J4-—țări socialiste. 
In cele cinci , zile de competiție vor 
putea fi urmărite pe ring .’.sperănțele" 
boxului din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, R. P. Mongolă, Po
lonia, U.R.S.S., Ungaria și România.

Arena „Dunărea" din Galați a îm
brăcat haine de sărbătoare în vede
rea noului eveniment sportiv. Festi
vitatea de deschidere a competiției a 
marcat un moment solemn pentru toți 
participanții la întreceri. Publicul gă- 
lățean, mare iubitor al „nobilei arte", 
i-a întîmpinat cu o căldură deosebită 
pe toți sportivii înscriși în concurs, 
a aplaudat îndelung fiecare delega
ție. După .alinierea în jurul ringului 
și prezentarea raportului, tovarășul 
Ion Axente, secretar al Comitetu
lui județean Galați al P.C.R., preșe
dintele C.J.E.F.S. Galați, a urat tutu
ror tinerilor boxeri un călduros -„bun 
Venit" și succes în competiție, decla-

rînd deschisă cea de-a IX-a ediție a 
„Turneului Prietenia" la box.

Numărul mare de concurenți la fie
care categorie a necesitat organizarea 
a cîte două reuniuni preliminare în 
primele trei zile de întreceri. Luni, 
la ora 15, a început prima gală, care 
a cuprins opt partide1: patru la ca
tegoria muscă, trei la pană și una la 
mijlocie. Spre regretul nostru și al 
numeroșilor spectatori, cei trei' bo
xeri români de la aceste categorii au 
coborît învinși treptele ringului. In 
ultimul meci al categoriei muscă, W. 
Liebing (R.D.G.), după numai 8 se
cunde de luptă, a expediat un nă- 
praznie croșeu de dreapta lui Viorel 
Bobe * " '
k. o. 
riei, 
Vair 
b. p. ....
(Chba) b. dese. 2 I. Ganusev (Bul.),

Disputele 5a categoria pană s-au 
încheiat, cu următoarele rezultate : 
B. Ristici (lug.), net superior din 
punct de vedere tehnic, l-a. învins 
clar la puncte pe Mihai Teodorescu 
(România) ; L. Kepici (Ceh.) b. p. C. 
Sibilski (Pol.), A. Benczik (Ung.) 
b. p. D. Werner (R.D.G.). In ultima 
întîlnire a reuniunii de după-amiază,

(România), cu care l-a pus 
In celelalte partide ale catego- 
I. Kataev (U.R.S.S.) b. p. Bat 
(R. P. Mongolă), I. Pesat (Ceh.)
M. Radu (lug.), M. Gusmant

reprezentantul nostru la categâria 
mijlocie, Dorin Buda, a fost întrecut 
la puncte de maghiarul S. Szaika.

Și. în reuniunea de aseară, pugi- 
IRtii români s-au comportat stlb aș
teptări. dintre cei patrii Jtare au 
susținut primele lor mecillri’ (pînă ,1a 
închiderea ediției), numai unul sin
gur reușind să încheie disputa victo
rios. La cat. 48 kg. Rușii Turan 
(România) l-a învins la puncte pe. V. 
Baisaiam (R.P. Mongolă). La aceeași 
categorie, J. Jurgen (R.D.G.) b.ab.2 
M. Naghi (Ung.). La categoria cocoș, 
ambii boxeri români au fost, elimi
nați din competiție : Alexandru Bar
bu p.p. K. Nowacowski (R.D.G.). iar 
E. Chiricuță p.p. I. Stoianov (Bul.) ; 
R. Ramos (Cuba) b.p. A. Beltinikov 
(U.R.S.S.), L. Kapedowski (Pol.) b.p. 
M. Pișkaci (Ceh.). La categoria u- 
șoară, Nic.olae Nicolaev (România) 
p.p. R. Miiller (R.D.G.),

Paul IOVAN 
Telemac SIRIOPOL

îîERA" IM DOUA STILURI
LA HALTERE

După Olimpiada miincheneză, 
în sportul celor puternici a în
ceput o nouă eră — era celor 
două stiluri. După cum se știe, 
cindva, halterofilii erau... penta- 
tloniști. Incepînd cu ediția din 
1928 a J.O., s-a purces la înre
gistrarea performanțelor 1 
la trei stiluri. Iar acum, 
eliminarea „împinsului", s-a 
juns la două stiluri.

De la intrarea în vigoare 
noului regulament a trecut 
nroape un an... Care sînt păre
rile specialiștilor, ale halterofi
lilor în legătură cu noua mă
sură luată de federația interna
țională ? Specialiștii sovietici, 
ghidîndu-se după întrecerile pen
tru Cupa U.R.S.S., competiția in
ternațională „Prietenia", campio
natul unional care s-a disputat 
la Donețk și, în fine, campiona
tele europene, sînt în unanimi
tate de părere că a fost o mă
sură binevenită. Mai mult, chiar 
Și foștii recordmani mondiali la 
„împins" împărtășesc această pă
rere. Cauza „divorțului" ? Nu nu
mai greutatea cu care oficiau 
arbitrii și faptul că. „împinsul" 
se transforma din ce în ce mai 
mult într-o variantă a „arunca
tului". Principala cauză: căutind 
să împingă haltere din ce în ce 
mai grele, atleții se accidentau 
des, se văitau dc dureri dor
sale. La îr.eeput a fost destul de 
greu să se acomodeze, dar apoi 
s-a pornit cascada de recorduri 
mondiale *).

Un interesant experiment a 
efectuat campionul lumii la ca
tegoria semigrea, David Rigert: 
evoluând la categoria mijlocie, el 
a devenit recordman mondial 
atît la aruncat și smuls, cit și

•) După ce stilul împins a fost scos 
tere, F ' ................................ .. -
recorduri _________ ___  _____  _________  ,,_ ___ . ___, _ ..
106 kg, Krișișcin (U.R.S.S.): aruncat : 132.5 kg, Dephitîos ’(Indonezia)total : 
227,5. Krișișcin. CAT. COCOȘ. Smuls : 116 kg. Miki (Japonia) ; aruncat : 150 
kg Nassirl (Iran): total: 225 kg. Cetin (U.R.S.S.).' CAT PANA. Smuls: 125.5 
kg, Myke (Japonia): aruncat: 158,5 kg. Golubțov (U.R.S.S.): total: 277.5. kg 
Myake. CAT. UȘOARA. Smuls: 137,5 kg. Baszanowski (Polonia): aruncat:
177.5 kg, Kirjinov (U.R.S.S.); total : 312,5 kg, Kirjinov. CAT. SEMIMI.ILOCIE. 
Smuls: 150,5 kg, Jensen (Norvegia); aruncat 188 kg, Kolev (Bulgaria); total: 
330 kg. Kolev. CAT. MIJLOCIE. Smuls: 161 kg. Rîjenkov (U.R.S.S.); aruncat:
201.5 kg. Rîjenkov; total : 355 kg, Rîjenkov. CAT. SEMIGREA. Smuls : 170 kg. 
Rigert (U.R.S.S.): aruncat: 213,5 kg. Rigert: total: 38O./kg- Rigert. CAT. 
GREA. Smuls : 177,5 kg, Pervușin (U.R.S.S): aruncat 223.5 kg. Pervușin : 
total : 400 kg, Pervușin. CAT. SUPERGREA. Smuls : 182.5 kg, Redling (Bel
gia) ; aruncat: 240 kg, Alekseev: total : 417,5 kg, Alekseev.

numai 
. prin 

a-

DE TENIS PE ECHIPE ALE JUNIORILOR

cei

ECHIPA FEMININĂ

ÎN TURNEUL INTERZONAL

FL GHEORGHIU PIERDE LA POLUGAEVSKI

se-

chile 
Italia

întrecerile, tinerii noștri jucă- 
au fost prezenți la mesele de 
timp de două ore și jumătate, 
participat Cornel Popovici, Ma- 
Firănescu, Alexandru Buzescu,

s-a
re-

mai 
țări

3— 0 • La Praga : Cehoslovacia
4— 1

ÎN PROIECT, PENTRU 1974 „EUROPENELE"

„CUPA BALATON* LA HANDBAL

UN NOU TURNEU

de desfășurare a întrecerilor Universiadei,Sala de atletism „Frații Znamenski", unul din locurile

NEW YORK, 6 (Agerpres). — Se 
proiectează ca anul viitor, în lu
nile mai și august, să se dispute 
primul campionat inter-orașe al 
S.U.A., competiție la care vor par
ticipa și o serie dintre 
buni jucători de tenis din alte 
O informație transmisă din New 
York comunică lista jucătorilor 
preferați de cele 16 orașe angajate 
în acest campionat. Ilie Năstase va 
juca în echipa orașului SAN DIEGO 
împreună cu Jan Kodes (Ceho-

CUPA DAVIS1: ECHIPA S.U.A. S-A CALIFICAT
PtHTRU SEMIFINALA INTERZONE CU ROMANIA
• La Little Rock : S.U.A.

DE TENIS DE MASA
slovacia), Rod Laver (Australia) si 
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.). în 
echipele celorlalte orașe vor juca 
alti jucători celebri : MIAMI
BEACH — R. Tanner (SUA), A. 
Panatta (Italia) : BOSTON — N. 
Pilici (Iugoslavia), I. Tiriac (Româ
nia) ; LOS ANGELES — J. Ale
xander (Australia). A. Amritraj (In
dia) ; NEW YORK — Roy Emerson 
(Australia), A. Ashe (S.U.A.), M. 
Santana (Spania) : MINNESOTA — 
Stan Smith (S.U.A.), Patrick Proisy 
(Franța) ; PITTSBURGH — Ken 
Rosewall (Australia) ; CLEVELAND 
— Bjorn Borg (Suedia), Pancho 
Gonzales (S.U.A.) ; HOUSTON — 
John Newcombe (Australia), Dick 
Stockton (S.U.A.) ; DENVER — 
Tony Roche (Australia), E. Van 
Dillen (S.U.A.).

ATENA, 6 (prin telefon). Ajunși 
duminică în capitala Greciei, unde 
sînt programate campionatele eu
ropene de tenis de masă, juniorii 
români au și efectuat un antre
nament. In sala Centrului național 
de sport din Pireu, unde vor avea 
loc 
tori 
joc 
Au 
rin
Cristinel Romanescu, Lidia Ilie, Li- 
gia Lupu, Ildieo Gyongyossy, Liana 
Mihuț. Sala, însă, nu oferă condiții 
optime de concurs în acest anotimp 
foarte călduros (peste 30 de grade) 
întrucît fiind construită din metal 
se încălzește ca un cuptor.

Meciurile inaugurale din cadrul 
grupelor preliminare programează 
pentru formațiile noastre următoa
rele partide : echipa de băieți în- 
tilnește formația Irlandei și pe cea 
a Angliei (care, după cum a ară
tat la antrenamentul de ieri, este 
redutabilă), iar echipa de fete va 
avea ca adversare formațiile Gre
ciei II și Luxemburgului.

Marți toată ziua și miercuri di
mineață se vor desfășura întrece 
rile semifinale, urmînd ca miercuri 
de la ora 19, să se dispute parti 
dele finale ale întrecerilor pe e- 
chipe.

Finala zonei americane a „Cupei Da
vis". care se desfășoară la Little Rock 
(Arkansas) între selecționatele S.U.A. și 
Chile, a continuat cu partida de dublu, 
în care au evoluat perechile Jaime Filloi
— Patricio Cornejo (Chile) șl Stan Smith
— Erik van Dillen (S.U.A.).

Primul set a revenit jucătorilor chi
lieni cu 9—7. In cel de-al doilea, un ve
ritabil set „maraton", s-a înregistrat un 
scor rar întîlnit pe terenurile de tenis : 
39—37 în favoarea cuplului chilian. Cei 
peste 4 000 de spectatori au urmărit timp 
de trei ore și 45 de minute (record ab
solut în „Cupa Davls"!) o dispută pa
sionantă, In care cel patru jucători și-au 
etalat întreaga lor măiestrie sportivă. A- 
poi, însă, vizibil marcați de efort, Jaime 
Filloi și Patricio Cornejo au pierdut 
tul trei cu 6—8.

După peste 5 ore de joc, partida 
întrerupt din cauza întunericului. La
luare, tenismanii americani și-au asigu
rat victoria cu scorul final de 7—9, 37—39, 
8—6, 6—1, 6—3.

Echipa S.U.A. conduce cu 3—0 și

califică pentru semifinala interzone cu 
reprezentativa României.

★
Echipa de tenis a Cehoslovaciei a ob

ținut victoria în finala zonei europene 
(grupa B), care se desfășoară la Praga. 
în penultimul joc de simplu Jiri Hrebec 
l-a întrecut pe primul echipier T*aliei. 
Corrado Barazzutti, la scorul final ae 9—7, 
6—1, 6—4. Au urmat apoi Jan Kodes si An
tonio Zugarelli. A câștigat Kodes cu 6—1, 
6—3, 0—6, 6—2. Scorul final al întîlnirii : 
Cehoslovacia — Italia 4—1.

Echipa Cehoslovaciei va întîlni Austra
lia, campioana zonei asiatice, în a doua 
semifinală inter-zone.

Hoit — Hug 1—0; Smîslov — Keres 1—0; 
Reshevski — Kargan 1—0; Bronstein — 
Hug 1—0; Polugaevski — Gheller, Pan- 
no — Hort; Byasas — Smîslov și Ivkov
— Byasas — remize.

După disputarea a 9 runde, în clasa
ment conduc Liubojevici (Iugoslavia) și 
Portisch (Ungaria) cu cîte 6*/2 puncte 
fiecare, urmați de Mecking (Brazilia), 
Gheller și Polugaevski (ambii U.R.S.S.)
— 6 puncte, Bronstein (U.R.S.S.) — 5’/2 
puncte etc. Florin Gheorghiu (România) 
ocupă locul 13, cu 3l/2 puncte.

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). — Turneul 
Internațional feminin de handbal „Cupa 
Balaton" a fost cîștigat de echipa R.D. 
Germane, urmată de selecționatele Un
gariei. României, R.F. Germania, Dane
marcei, Cehoslovaciei și formația Vesz- 
prem.

în ultima zi a competiției, echipa .Ro
mâniei a învins cu scorul de 18—11 

■ (9—4) reprezentativa R.F. Germania. Alte 
rezultate : R. D. Germană — Ungaria 
16—13 (8—7); Danemarca — cehoslovacia 
11—10 (8—4).

RIO DE JANEIRO, 6 (Agerpres). — 
în turneul interzonal de șah de la Pe- 
tropolis (Brazilia) s-au disputat partidele 
întrerupte din rundele anterioare. Lide
rul clasamentului, Liubomir Liubojevici, 
a pierdut în 43 de mutări la marele 
maestru american Samuel Reshevsky, in 
timp ce La) os Portisch l-a învins pe 
Kargan. Șahistul român Florin Gheor
ghiu a suferit o nouă înfrînge-re din 
acest turneu, cedind partida întreruptă 
in runda a 8-a cu marele maestru sovie
tic Lev Polugaevski. Alte rezultate :

la ambele stiluri. După care s-a 
reîntors la categoria semigrea, 
unde a mai doborît două re
corduri.

Prin excluderea „împinsului", 
atleți ca Rigert, recordmanul lu
mii la semigrea, Pavel Pervu
șin și Văsili Alekseev au dove
dit că pentru obținerea' unor 
înalte 
aruncat, 
ai 
re.

rezultate, 
nu este 

o greutate 
Să amintim < 

acumularea 
mari greutăți

la smuls 
necesar 
foarte 

că în 
după acumularea unei 
mai mari greutăți corporale, 
Alekseev a ajuns să cîntărească, 
la Munchen, 152 kg! Și toate 
acestea pentru a intra în „gra
tiile" stilului împins...

Cîteva cuvinte despre 
„club al celor 400 kg“, format 
în urma excluderii „împinsului". 
Deocamdată, acest prag a fost 
depășit doar de halterofilii de la 
supergrea (Alekseev, Reding, 
Ratișcev). Această graniță a fost 
atinsă și de greul Pervușin, care 
l-a înlocuit cu succes pe campio
nul olimpic Ian Talss. Și, fiindcă 
am amintit de Batișcev. să men
ționăm că acest atlet în vîrstă 
de 33 de ani nu vrea să „iasă 
la pensie", făcînd în continuare 
concurență lui Alekseev, după 
ce, în trecut, s-a luptat cu Vla
sov și Jabotinski.

Dar steaua care se ridică la 
această categorie este tînărul 
ucrainean, în vîrstă de 22 de 
ani, Aleksandr Kolovalov din 
Krivoi Rog, elev, ca și Batișcev, 
al antrenorului Zinovei Arhan- 
gorodski. Lupta la cele două sti
luri în sportul halterelor va a- 
vea numai de cîștigat din aceas
tă concurență.

--------------------------- din regulamentul concursurilor de hal- 
Federația internațională de specialitate, a dat publicității următoarele 
lurl mondiale. Iată aceste recorduri „la zi“ : CAT. MUSCA. Smuls :

a 
a-

și 
să 

ma- 
goană 

cît

noul

MECIUL ATLETIC
S. U. A. - AFRICA

DAKAR, 6 (Agerpres).
ciul atletic dintre selecționatele 
SUA și Africii s-a încheiat, la Da
kar (Senegal), cu scorul general 
de 201—146 puncte în favoarea oas
peților. Atleții americani au cîști
gat cu 111—101 puncte, iar 
tele americane au terminat 
vingătoare cu 90—45 puncte.

Iată
ziua a doua de cc-ncurs : MASCU
LIN :
1:46,23; 3 000 m obstacole 
(Africa) 8:24,77; triplusalt 
(SUA) 16,51 m ; 400 m garduri — 
Aki-Bua (Africa) 49,08; 200 m — 
Williams (SUA) 20,89; aruncarea 
discului — Volmer (SUA) 58,88 m; 
săritura în înălțime — Brown 
(SUA) 2,15 m; 10 000 m — Yifter 
(Africa) 29:13,0; aruncarea suliței 
— Feldman (SUA) 83,73 m ; șta
feta 4x400 m — Africa 3:05,77: FE
MININ :
Modupe Oshikoya (Africă) 6,43 m; 
1 500 m — Francie Larrieu (SUA) 
4:24,30:

cîștlgătorii probelor

800 m

atle-

Cosmas (Africa)
Jipcho 

Butts

săritura în lungime

200 m — Jacky Thomsen 
(SUA) 23,45; aruncarea greutății — 
Karen Seidler (SUA) 15.64 m ; șta
feta 4x100 — SUA 3:40,51

START IN NOUL CAMPIONAT AL BULGARIEI
SOFIA (prin telefon, de la cores

pondentul nostru).
La 4 august s-a dat startul în 

cea mai populară competiție fot
balistică din Bulgaria — campiona
tul republican. Anul acesta, prima 
etapă a fost programată mai de
vreme ca de obicei, pentru ca se- 
lecționabilii să poată atinge forma 
optimă în preajma celor două me- 
ciuri decisive din cadrul prelimi
nariilor C.M. : 26 septembrie (cu 
Irlanda de Nord) și 13 octombrie 
(cu Portugalia), ambele în depla
sare. După o scurtă vacanță de 
18—20 de zile, pregătirile fotbaliș
tilor din echipele din prima divi
zie s-au declanșat la începutul lu
nii iulie. De remarcat că specialiș
tii au criticat echipele bulgare care 
au întreprins turnee 
afirmînd 
fi chiar 
nerale.

înainte 
toți fotbaliștii primei 
obligați să susțină mai multe teste, 
printre care și „Testul Cooper", 
pentru verificarea stadiului de pre
gătire. Cei care nu au acoperit dis
tanțele prevăzute de „Testul Coo
per" sau celelalte cerințe prevăzute 
de federație nu au dreptul să joace 
In meciurile de campionat pînă 
cînd nu vor îndeplini haremurile 
stabilite.

O atenție deosebită a fost acor
dată și pregătirii echipei națio
nale bulgare, care a efectuat un 
Stagiu de două săptămîni, sub con
ducerea lui Hristo MladenoV, în 0- 
rașul Velingrad din masivul Ro- 
dopi. Cu excepția lui Iordanov (ex
clus pentru indisciplină), în lotul 
lărgit au fost menținuți toți jucă
torii care au evoluat în sezonul de 
primăvară, în plus fiind incluși 
portarul Goranov (de la Lokomotiv 
Sofia, revelația Campionatului bal
canic pentru echipe de tineret, des
fășurat în Iugoslavia), fundașul 
central Ț. Vasilev, recent transferat 
de la Volov la Ț.S.K.A., și înain
tașii Alexandrov (Slavia) Sokolov 
(Lokomotiv Sofia), Panov (Levski

că aceste 
dăunătoare

de startul

peste hotare, 
deplasări pot 
pregătirii ge-

campionatului, 
divizii au fost

CAPITALA SOVIETICA ESTE GATA SA-I PRIMEASCĂ
PE OASPEȚII DRAGI Al UNIVERSIADEI 73

9 Severe sancțiuni pentru șase echipe divizionare ® Neîndeplini- 
rea testelor nu permite participarea ia primele meciuri ! © 6 ti
neri jucători promovați în echipa 
etape

națională ® Rezultatele primei

Spartak) și Hristov (Dunav Ruse), 
în perioada de pregătire, echipa re
prezentativă a susținut cîteva me
ciuri, ultimul avînd loc la 27 iulie, 
la' Plovdiv, în compania lui Loko
motiv, pe care a întrecut-o cu 3—1.

Și în acest an numărul transfe
rurilor a fost foarte redus, federa
ția aprobîndu-le doar pe cele care 
respectă prevederile regulamentului 
în vigoare. Toți antrenorii echipe
lor din Divizia A și-au menținui 
locurile.

Zilele trecute, presa a publicat 
hotărîrea Uniunii bulgare pentru 
cultură fizică și sport și a Birou
lui federației de fotbal, prin care 
s-au luat severe măsuri disciplinare.

In urma constatării unor nereguli 
financiare, s-a luat hotărîrea ca 
formațiile Cernomoreț Burgas și 
Dunav Ruse să fie scoase 
ma divizie și să activeze 
campionat in Divizia B, 
gația de a menține lotul 
tori actual. Echipele din divizia 
secundă Bdîn Vidin, Kârpacev Lo- 
veci, Ludogoreț Razgrad și Ceav- 
dar Troian trec în campionatele pe 
zonă. De asemenea, formația Za- 
goreț din Nova Zagora (partici
pantă în campionatul zonal — echi
valentul diviziei C în România) a 
fost retrogradată în campionatul 
districtual. Cu un ultim avertis
ment de retrogradare în diviziile 
inferioare au fost sancționate Pirin 
Blagoevgrad (nou promovată în Di
vizia A), Lokomotiv Drianovo și 
Laskov Iambol (retrogradată 
prima divizie), din Divizia B.

Astfel, în noul campionat bulgar 
numărul echipelor din prima di
vizie s-a redus de la 18 la 16 î 
Programul inițial 
a campionatului a 
fost alcătuit altul

Meciurile primei 
în total 116 000 de

din pri- 
în noul 

cu obli- 
de jucă-

din

de desfășurare 
fost anulat și a 
nou.
etape au atras 
spectatori, din-

tre care cei mai mulți au asistat 
la partida dintre Cerno More Varna 
și Levski-Spartak Sofia. în față ce
lor 35 000 de spectatori, Levski ti 
izbutit să cîștige cu 3—2. extrema 
dreaptă Veselinov înscriind două 
goluri. Un rezultat neobișnuit prin 
proporțiile sale s-a înregistrat la 
Stara Zagora-, unde echipa- locală 
Beroe a surclasat pe Minior Pernik 
cu 8—0, nu mai puțin de 5 goluri 
aparținînd internaționalului Petkov. 
Echipa campioană, Ț.S.K.A., nu a 
reușit decît un rezultat egal (0—0), 
pe teren propriu, cu Akadcmik So
fia. Celelalte rezultate : Slavia So
fia — Etîr Tirnovo 1—0. Lokomo
tiv Sofia — J.S.K. Spartak Varna 
2—2, Botev Vrața — Lokomotiv 
Plovdiv 1—1, Trakia Plovdiv — 
Spartak Pleven 2—1, Ianira Ga
brovo — Pirin Blagoevgrad (am
bele nou promovate) 2—0.

TOMA HRISTOV

70 de stadioane, 6 palate ale 
tului, 28 de bazine pentru 
peste 1 000 de săli de sport 
gimnastică, poligoane de tir, 
dromurif baze hipice, mii 
nuri simple — iată zestrea 
a Moscovei de astăzi !

Este evident, moscoviții 
actuala ediție a Universiadei ca pe 
o repetiție generală în vederea or
ganizării Jocurilor Olimpice. Ei 
sînt conștienți că desfășurarea 
exemplară a marii întreceri poli
sportive studențești poate fi un ar
gument esențial care să determine 
încredințarea Olimpiadei din 1930 
capitalei sovietice.

.Oaspeților — tot ceea ce este 
bun!“ Aceasta a fost deviza 
care s-au desfășurat pregăti- 
Sînt stabilite de acum arenele 
vor găzdui marea competiție 

Stadionul central

spor- 
înot, 

și de 
velo- 
tere-de

sportivă

privesc

Toate bazele sportive rezervate 
Universiadei sînt înzestrate cu cele 
mai moderne amenajări ale tehni
cii. Sistemele electronice de crono
metraj, înregistrarea rezultatelor și 
informație au fost asigurate de a- 
paratură ultramodernă, pregătită de 
întreprinderi specializate sovietice, 
din Riga și Tuia, precum și de 
mele „Longines" și „Omega".

Specialiști sovietici cu înaltă 
lificare se vor îngriji de buna

fir-

ca-
or-

forumului studențesc mondial va fi, 
în timpul jocurilor, Palatul culturii 
al Universității de stat din Mos
cova. Aici se va deschide un Club 
internațional. Pe vizitatorii 
lui îi așteaptă un program 
și interesant: evoluții ale 
mai buni artiști din Moscova, 
tri ai baletului sovietic, ai cinema
tografiei, compozitori celebri, tineri 
prozatori și poeți. Și oaspeții vor 
avea prilejul să-și etaleze talentele :

clubu- 
variat 
celor 

maeș-

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN MOSCOVA

Meci de baraj în preliminariile C.M.

CHILE
La Montevideo s-a disputat meciul de 

baraj dintre echipele Peru și Chile, con- 
tînd pentru preliminariile C.M. (grupa a 
3-a sud-americană). Fotbaliștii chilieni 
au terminat învingători cu’ scorul de 
2—1 (1—1), prin golurile marcate de Val
des (min. 45) și Reinoso (min. 57), res
pectiv Bailetti (min. 42). Partida a fost 
urmărită de peste 60 000 de spectatori.

CHILE : Olivares — Machuca, Rodri- 
guez, Quinzano, Arias — Laca, Valdez
— Reinoso, Caszeli, Crisosto, Ahumada 
(Farias).

PERU : Uribe — Navarro, Latorre, 
Chumpitaz, Carbonell — Challe, Mifflin
— Munarte, Sotil (Oblitas), Bailetti, Ra
mirez.

Pentru calificarea în turneul final 
Chile urmează să susțină o dublă în
tîlnire cu selecționata U.R.S.S., cîștiga- 
toarea grupei a 9-a europene.

PERU 2-1!

mai 
sub 
rile, 
care 
studențească : 
„V. I. Lenin", bazinul de înot, Pa
latul sporturilor și 
incinta aceluiași 
sportivă Ț.S.K.A., 
atletic care poartă 
Znamenski, bazinul 
„Ceaika", Palatul sporturilor de la 
Sokolniki, amenajările Institutului 
de cultură fizică și sport.

Mica arenă din 
complex, baza 
marele manej 
numele fraților 

de înot

ganizare a competiției. Mulți din
tre ei dețin o vastă experiență a- 
cumulată la mari întreceri interna
ționale, olimpice, mondiale și eu
ropene. Aproape 1 300 de arbitri vor 
deservi marea întrecere. Cei mai 
mulți dintre ei sînt moscoviți, iar 
450 au fost invitați din diferite o- 
rașe ale țării, printre «care Lenin
grad, Kiev, Minsk, Tbilisi, Sverd
lovsk, Tașkent și altele. Sînt aștep
tați, de asemenea, aproape 200 de 
arbitri de peste hotare.

Unul din centrele principale ale

PRIMELE RECORDURI
ALE UNIVERSIADEI

Jocurile universitare de vară, 
marele eveninient sportiv al aces
tui an, se bucură de un interes 
deosebit pe toate meridianele glo
bului. Dovada : organizatorii între
cerilor, ce vor începe la 15 august 
în capitala Uniunii Sovietice, au 
primit înscrieri de la nu mai pu
țin de 68 de țări, ceea ce constituie 
im record în istoria acestei compe
tiții polisportive. Tot la o cifră re
cord se va ridica și participarea ia 
Universiadă. Se estimează venirea 
a mai mult de 5 700 de persoane 
(concurenți, arbitri, tehnicieni și in
vitați). După cum se știe, la con-' 
cursurile Universiadei pot participa 
toți tinerii care urmează cursurile 
unei instituții de învățămînt suoe- 
rior sau care au terminat un ase
menea curs anul acesta sau 
mult în 1972. Limita maximă 
vîrstă : 28 de ani.

La Moscova, pregătirile în
derea Universiadei sînt în plină 
desfășurare. Recent, comitetul de

cel 
de'

ve

organizare a prezentat, în cadrul u- 
nei conferințe de presă, primele 
medalii care urmează a fi decer
nate tuturor participanților, în a- 
fara celor de aur, argint și bronz, 
ce vor răsplăti pe primii clasați în 
competițiile desfășurate.

In același timp, sportivii vizați 
să facă ■ 
U.R.S.S. 
lecție și 
tru a se 
formă la 
bilit, de 
polo pe 
scheletul 
din Moscova, cîștigătoare a campio
natului unional și a Universiadei 
de la Torino. Printre gimnastele și 
gimnaștii selecționați se află nume 
cunoscute : ca O. Korbut, L. Burda, 
E. Saadi, N. Andrianov, V. Sciu- 
kin, V. Marcenko, iar lotul sprin
terilor cuprinde pe V. Borzov, A. 
Korneliuk și A. Jidkih.

parte din reprezentativele 
susțin concursuri de se- 
antrenamente asidue pen- 
prezenta în cea mai bună 

. data întrecerii. S-a sta- 
exemplu, ca echipa de 

apă să fie alcătuită pe 
formației Univeresității

timp de trei zile, în cadrul Clu
bului internațional, se va desfă
șura un concurs artistic.

Pentru a oglindi desfășurarea a- 
cestui uriaș miting sportiv studen
țesc, la Moscova și-au anunțat pre
zența peste 1 000 de reprezentanți 
ai presei — redactori, radio, tele 
și fotoreporteri, operatori cinemato
grafici. Niciodată pînă acum Uni
versiada nu a reunit un corp atît 
cie masiv de jurnaliști. Cel mai 
mare număr de acreditări, dintre 
oaspeți, l-au cerut reprezentanții 
presei japoneze. De remarcat faptul 
că la Comitetul de stat pentru te
leviziune și radio, 
siliul de Miniștri 
sosit cereri pentru 
rect din partea a 
ziariștii vor locui 
„Ucraina".

Universiada atrage,

de pe lîngă Con- 
al U.R.S.S., au 

transmisii în di- 
73 
la

de țări. Toți 
marele hotel

de obicei, și

un foarte mare număr de turiști. 
Organizațiile „Inturist" și „Sputnik" 
s-au pregătit să primească miile de 
oaspeți anunțați de peste hotare. 
Asigurarea transportului, asistenței 
sociale și medicale, informațiilor 
necesare, editarea programelor, bi
letelor, pliantelor și afișelor, bate
rea medaliilor care îi vor răsplăti 
pe cei mai buni — iată doar cîteva 
dintre preocupările marii armate 
de oameni care s-a angajat cu toată 
priceperea și pasiunea în pregăti
rea și buna desfășurare a acestui 
eveniment al sportului mondial.

Sînt create, așadar, toate condi
țiile ca Universiada ’73 să se trans
forme într-o strălucită sărbătoare 
a tineretului studios al lumii. La 
15 august, pe marea arenă sportivă 
centrală „V. I. Lenin", va avea loc 
deschiderea festivă. Vor cînta fan
farele, sub cerul Moscovei se va 
înălța steagul competiției și între
gul stadion va intona tradiționalul 
imn studențesc „Gaudeamus igi- 
tur". In marea cupă a torței se va a- 
prinde — simbolic — flacăra jocu
rilor, o părticică din focul nestins 
al Olimpiadei, al prieteniei care 
leagă tineretul lumii. Peste 5 000 
de sportivi moscoviți vor prezenta 
un grandios spectacol 
Apoi, locul lor 
participanți la
Universiadei ’73 
tocoale primele

de masă, 
îl vor lua atleții 
întrecere. Arbitrii 
vor înscrie în pro- 
rezultate...

GRIGORI BERLIAND
„Sovietski Sport"— Moscova

TELEX•TELEX•TELEX
A 35-a ediție a „Marelui premiu, automo
bilistic” al R.F. Germania, cursă contînd 
pentru C. M. (formula I), s-a disputat 
pe circuitul de la Nurburgring și a fost 
cîștigată de scoțianul Jackie Stewart. 
El a parcurs 319,690 km în lh 42:03 (me
die orară de 188 km — nou record al 
probei). Pe locurile următoare s-au cla
sat Francois Cevert (Franța), Jacky ickx 
(Belgia). Carlos Pace (Brazilia). Brazi
lianul Emerson Fittipaldi a ocupat locul 
6 în lh 43:27,3. întrecerile au fost urmă
rite de peste 300 000 de spectatori.

B
Au luat sfîrșit întrecerile preliminare ale 
campionatului european de baschet, re
zervat echipelor de junioare. In ultimele 
partide disputate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : grupa A (la San 
Remo) ; Bulgaria — Belgia 70—26 (31—14); 
Olanda — Franța 61—52 (29—23); Italia 
— Polonia 75—56 (33—31); grupa B (la 
Loano) ; U.R.S.S. — Iugoslavia 78—42 
(42—20); Spania — Israel 49—47 (22—20); 
Ungaria — R.F. Germania 59—43 (28—17). 
Pentru semifinalele competiției s-au ca
lificat selecționatele U.R.S.S., Ungariei. 
Bulgariei și Italiei.

In ultima zi a concursului atletic 
morîalul fraților Znamenski", care 
desfășurat la Leningrad, sportivul 
maican Byron Dyce a cîștigat proba de 
800 m cu Jî------- - - — • -
(U.R.S.S.) 
proba de 
manța de 
fondistul
— l-a întrecut pe compatriotul său Sa- 
rafetdinov, clasat pe locul doi cu 28.55,6. 
Cel mai bun rezultat din concursul fe
minin a fost realizat de Elena Korableva

„Me- 
s-a 
ja-

timpul de 1:47,0, iar Abramov 
s-a clasat pe primul loc în 

săritură în înălțime cu perfor- 
2,22 m. în cursa de 10 000 m.
sovietic Badrankov — 28:32.1

t un
1 500

(U.R.S.S.), învingătoare în proba de
aruncarea greutății cu 18,86 m.
■
Cu prilejul unui concurs de selecție al
înotătorilor australieni. desfășurat la
Brisbane, Stephen Holland a stabilit 
nou record mondial în proba de 1 . 
m, cu excelentul timp de 15:37.8. Vechiul 
record era de 15:52.8 și aparținea ame
ricanului Mike Burton.

In cadrul campionatelor de ir.ot ale Sue
diei, Anders Bellbring a doborît recor
dul european în proba de 1 500 m. El a 
fost cronometrat în 16:10,4.
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