
CLASIFICAREA SPORTIVĂ
mijloc eficient de creștere a performanțelor

— avînd în vedere sarcinile sporite ce le revin 
pe plan internațional, la ramurile și probele incluse 
în programul Jocurilor Olimpice se propune intro
ducerea unei noi categorii de clasificare intitulată 
„sportiv de clasă internațională" ;

— creșterea gradului de dificultate a actualelor 
norme și cerințe la toate ramurile de sport, cît mai 
aproape de valorile internaționale, astfel:

— maestru emerit al sportului — performanțe 
deosebite realizate la Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale sau europene de seniori ;

— maestru al sportului — performanțe de ni
vel european ;

— categoria sportiv de clasă internațională — 
performanțe obținute în competiții internaționale, 
la actualul grad de dificultate al titlului de maestru 
al sportului (pentru atletism, înot, tir și haltere se 
vor stabili norme cifrice) ;

— categoria I — performanțe de nivel național 
realizate în competiții republicane de categorie su
perioară (pentru atletism, înot, tir și haltere se vor 
stabili norme cifrice) ; la sporturile neolimpice, a- 
ceastă categorie trebuie să alungă la actualul grad 
de dificultate al titlului de maestru al sportului ;

Corespunzător, se preconizează creșterea gradului 
de dificultate și pentru categoriile a Il-a și juniori ;

în viitor, se preconizează ca deținătorii titlurilor 
să primească, atîta timp cît sînt sportivi activi, 
și categoria de clasificare corespunzătoare perfor
manței anuale realizate ;

— pentru stimularea practicării unor sporturi, la 
probele prevăzute în programul Jocurilor Olimpice,

9
Una din măsurile importante menite să stimuleze 

creșterea performanțelor sportive și reprezentarea 
cu succes a sportului românesc în competițiile in
ternaționale, se referă la îmbunătățirea sistemului 
de clasificare sportivă.

în, spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 ’februarie — 2 martie a.c., Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport îi revine sarcina 
să elaboreze norme de activitate și clasificare spor
tivă obligatorii pentru sportivii de mare perfor
manță, pornind de la nivelul cerințelor mondiale.

Pentru traducerea în viață a acestei sarcini, re
cent. Biroul executiv al C.N.E.F.S. a aprobat mă
surile de îmbunătățire a actualului sistem de cla
sificare sportivă și proiectul de regulament. Tot
odată, s-a hotărît ca acestea să fie supuse dezbaterii 
opiniei publice, organizațiilor sportive și specialiș
tilor, în scopul colectării unor observații, sugestii 
și propuneri care să contribuie la perfecționarea 
lor.

Pornind de la faptul că actualul sistem de clasi
ficare sportivă, introdus în 1950, cu toate îmbună
tățirile aduse pe parcurs (ultima în 1966), nu mai 
este în concordanță cu cerințele și sarcinile stabilite 
pentru sportul de performanță, măsurile vizează, 
în principal, următoarele perfecționări :

— renunțarea la categoriile inferioare de clasi
ficare. care nu mai corespund cerințelor stabilite 
față de valoarea și vîrsta sportivilor de perfor
mantă ; cei peste 60 000 de sportivi de categoria a 
IlI-a, de regulă seniori, deci fără o perspectivă în 
ceea ce privește performanța, grevează asupra evi
denței sportivilor apți pentru obținerea unor rezul
tate deosebite; (Continuare în vag. a 2-a)
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„Ștafeta 23 August* inițiată de 
mitetul U.T.C. al Sectorului 1 al Ca- 
pitalel a sosit la Casa Sctnteii. Tinerii 
poligrafiști au preluat mesajul pe 
care-1 vor duce următorului schimb...
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IN INTIMPINAREA
In cursul dimineții de azi, ur

mează să părăsească țara membrii 
reprezentativei de tenis a Româ
niei, care va disputa în zilele de 
17, 18 și 19 august, la San Fran
cisco, semifinala interzonală a „Cu
pei Davis", în compania echipei 
S.U.A. Fac deplasarea Tom» Ovici, 
Ion Santel, Viorel Marcu, Dumitru 
Hărădău și căpitanul nejucător 
Cristea Caralulis. Echipei i se va 
alătura de la începutul săptămînii 
viitoare și primul jucător al echi
pei, Ilie Năstase, care participă 
actualmente la turneul de la Cin
cinnati.

MARII SĂRBĂTORI

LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

confruntări internaționale
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ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ DE VOLEI 
POATE SĂ CONFIRME SALTUL CALITATIV
• Experiență și tinerețe... ® Principalul obiectiv: alcătuirea unui sextet omogen
• Atenție la pregătirea psihologică @ Să valorificăm din plin învățămintele ultimelor

onstanța Bălășoiu (in atac) și Mariana Ionescu (nr. 2) au fost, la ultimele 
e de volei, două dintre componentele de bază ale sextetului.

După Jocurile Balcanice, înche- 
te cu două luni în urmă la Ti- 
ișoara, principalul obiectiv al vo
iului nostru feminin îl constituie 
liversiada de la Moscova.
Firesc, întrebarea care se pune 

acest moment este aceea dacă 
ortivele noastre vor putea să 
că față în mod onogabil acestei 
ficile confruntări, care reunește 
-tort echipe cu performanțe re- 

t abile. avînd în componența 
r \ ,,'eibaliste afirmate în arena 
ternațională, cu prilejul comp-e- 
;iilor de anvergură din anii tre- 
ți. Răspunsul, după opinia spe- 
aliștilor, este în mare măsură

încurajator. Ei aduc ca argumente 
principale, comportarea bună de la 
Balcaniadă, precum și evoluțiile 
pline de promisiuni de Ia recentele 
turnee de la Lodz și Constanța, 
unde dincolo de rezultatele înregis
trate. am asistat la citeva jocuri de 
calitate.

în componența lotului, care se 
va deplasa la Moscova, figurează 
elemente dotate, cu posibilități cer
te. care au dat satisfacție la testele 
amintite. De altfel, o parte dintre 
ele au făcut parte și din reprezen
tativa națională care a evoluat la 
campionatele europene de junioare, 
la întrecerile mondiale și continen-

VĂ INVITĂM LA CICLOCROS

Duminică, ziarul „SPORTULU

confruntări ale reprezentativei noas- 
Foto : Dan ȚARAN — T;mișoara
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organizează o excursie de masă
ie biciclete, in pădurea Mogoșoaia
în cadrul manifestărilor sportive 
• masă menite să angreneze un 
îmăr cît mai mare de cetățeni 
n întreprinderile, instituțiile și 
litățile școlare din orașe spre ie- 
?ile săptămînale în mijlocul na-

cît mai mari de

Ziarul nostru va oferi cupe 
și premii sectorului și asocia
ției sportive cu cea mai bună 
mobilizare, celui mai tînăr și 
celui mai vîrstnic dintre con- 
curenți și abonamente 
rul „Sportul" celor care 
evidenția în această 
cicloturistică.

la zia- 
se vor 

acțiune

rii, ziarul „SPORTUL" organi- 
iazâ duminică, 12 august, o mare 
tțiune cicloturistică. Este vorba 
•adar. despre o formă de practi 
ire a sportului în aer liber foarte 
mplă. deosebit de eficientă, larg 
•cesibilă tuturor cetățenilor, indi- 
■rent de vîrsta sau de ocupațiile 
r. Din acest punct de vedere, ac- 
unile cicloturistice sînt deosebit 
> binevenite și este recomandabil 
i ele să figureze în permanență 
j agendele tuturor asociațiilor 
iortive. Marele avantaj al aceș- 
li gen de activități îl constituie 
iptul că mișcarea fizică propriu 
să poate fi îmbinată cu popasu- 
le efectuate în puncte naturale 
itorești. aflate’ în împrejurimile 
►calităților urbane, și că aici se 
ot organiza diferite jocuri sportive 
z mingea sau întreceri distractive, 
oate acestea vin, cu maximum de 
rmări favorabile, în întîmpinarea 
nui deziderat unanim : recrearea 
sihică și refacerea forței de mun-

bac, care avea sarcina de dispecer, 
va fi utilizată Doina Botezan, a 
cărei experiență este, din păcate, 
prea redusă încă. Totuși, ea poate 
să se achite de această misiune di
ficilă, dacă nu se va lăsa dominată 
de miza jocurilor, dacă se va com
porta la valoarea ce a consacrat-o 
în formația reprezentativă".

Mai sînt puține zile pînă cînd se 
va auzi primul fluier al arbitrului. 
Perioada care a rămas trebuie în 
așa fel utilizată, îneît fetele noastre 
să se afle la Moscova în maximum 
de formă.

La Constanța — ultimul și cel 
mai recent test — principala defi
ciență din jocul echipei noastre a 
constituit-o omogenitatea. La vre
mea respectivă au existat și cauze 
obiective, care au generat acest 
fenomen. Acum, însă, antrenorii 
dispun de întregul efectiv, avînd 
posibilitatea să realizeze o cît mai 
bună asamblare a formației. De 
asemenea, revenim asupra unei mai 
vechi carențe : pregătirea psiholo
gică. Am asistat Ia multe partide 
pe care jucătoarele . noastre le-au 
cedat nu datorită unei superiorități 
tehnico-tactice a adversarelor, ci 
pentru că s-au lăsat dominate de 
importanța partidei, au evoluat ti
morat, revenirile ulterioare fiind 
tardive. Cel mai recent exemplu 
ne-a fost oferit, la Constanța, în 
meciul cu reprezentativa Ceho
slovaciei. Și tot un exemplu, dar 
de această dată diametral opus. îl 
poate constitui evoluția din întîlni
rea cu Japonia, care a demonstrat 
cu prisosință ce înseamnă o con 
centrare maximă, bazată și pe uti
lizarea celor mai adecvate mijloace 
tactice.

Desigur, lipsurile semnalate în 
jocurile echipei noastre pot fi des
tul de ușor remediate. Și, sîntem 
convinși, că 
totul pentru ca ele să nu mai fie 
o piedică în calea spre o evoluție 
corespunzătoare.

De altfel, dincolo de rezultatele 
bune pe care le așteptăm la Uni
versiadă. important este și faptul 
de a putea consemna, totodată, o 
mai pronunțată ascensiune valorică 
a voleiului nostru feminin

AL TINERILOR DE A FI LA ÎNĂLȚIMEA
SARCINILOR

„Ne angajăm ca, alături de 
niști, de toți oamenii muncii să 
nem întreaga noastră energie pentru 
îndeplinirea planului cincinal în pa
tru ani și jumătate, pentru construi
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România...". Acesta este 
angajamentul tinerilor U.T.C.-iști din 
Sectorul I al Capitalei, trimis prin- 
tr-un mesaj purtat 
mată din 1 000 de

Este ora 14. Din' 
începe Sectorul I

TRASATE DE PARTID
comu- 
depu-

aplaudat grupurile de

de o ștafetă for- 
sportivi.

punctul de unde 
— comuna Oto- 

peni — a pornit primul schimb al 
„Ștafetei 23 August", acțiune ini
țiată de Comitetul U.T.C. al Secto
rului, în colaborare cu Consiliul de 
educație fizică și sport. Tovarășul 
Radu Constantinescu, secretar eu 
probleme de propagandă la Comite
tul U.T.C. al Sectorului, căruia îi 
solicităm citeva detalii, ne spune că 
tineri din 22 de întreprinderi și in
stituții s-au oferit să fie purtători 
ai mesajului adresat Comitetului de 
partid al Sectorului! La ieșirea din 
Otopeni, apoi la intrarea în Capi
tală, la Casa Scînteii și la Arcul 
de Triumf — locuitorii orașului, a- 
flați în acele momente în punctele

respective, au . 
cite 60 de tineri ce se îndreptau spre 
centru.

Ora 15,15. Pe treptele ce urcă în 
impunătoarea clădire a Comitetului 
de Partid al Sectorului, sosește ul
timul schimb al ștafetei. Din grup 
se desprind 4 tineri, iar unul dintre 
ei — Marin Dumitru, de 
de instalații-automatizări 
mesajul purtat de ștafetă.

. zenți tovarășii Octavian

la Trustul 
•— citește 
Sînt pre- 
Nistor si 

Constantin Prodan, secretari ai Co
mitetului de Partid al Sectorului I, 
Coriolan Răduică, prim secretar al 
Comitetului U.T.C, al Sectorului.

„CUPA 23 AUGUST" LA TIR
în cinstea marii sărbători națio

nale a poporului român, Clubul 
Sportiv Școlar va organiza în zi
lele de 11 și 12 august un intere- 
sant concurs de tir dotat cu „Cu
pa 23 August", concurs la care au 
fost invitați cei mai buni sportivi 
juniori din 27 de secții din Capi
tală și din provincie.

Gazda acestei competiții, care 
programează întreceri la probele de 
pușcă și pistol, va fi poligonul Tu
nari.

Azi și mîine, atletism pe stadionul Republicii

CAMPIONATELE NAȚIONALE

AU REVENIT ASEARA
Pasca,

antrenorii vor face

Emanuel FANTÂNEANU

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX PRIETENIA

LUPTĂTORII JUNIORI ALE JUNIORILOR

MECIURI ATRACTIVE IN ZIUA A DOUA
P. DRAGU Șl T. RUȘIT AU REALIZAT VICTORII SPECTACULOASE

tale din 1970 și 1971. Ne referim 
la Mariana Ionescu, Gabriela Popa, 
Venera Zaharescu. Maria Cengher. 
Constanța Bălășoiu. componente 
ale sextetului de bază pentru apro
piatele dispute universitare. Ală
turi de ele se află Victoria Garan
ția, Paula Cazangiu, Emilia Cerne- 
ga. Carmen Puiu, Iuliana ~ . 
Doina Bătezan. Maria Matei. Maria 
Antonescu.

Referindu-se la participarea e- 
chipei noastre la competiția de la 
Moscova, antrenorul principal, Ni
colae Humă, ne-a spus : „Princi
pala noastră grijă este de a alcă
tui un sextet omogen, capabil să 
facă față disputelor, intr-un regim 
de efort susținut. Partidele din 
acest an, deși puține la număr, 
ne-au permis, nouă antrenorilor, să 
observăm care sînt deficiențele din 
jocul echipei și să încercăm să le 
remediem. în absența Eugeniei Re-

DEN S. U. A.
Aseară, au revenit în țară luptă

torii români care au luat parte la 
campionatele mondiale de lupte 
pentru juniori, desfășurate în S.U.A., 
la Miami Beach.

Campionii mondiali la greco-ro- 
mane C. Alexandru, N. Gîngă și 
I. Dulică, precum și ceilalți com- 
ponenți ai lotului, au fost întîm- 
pinați la aeroportul Otopeni de tov. 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., de activiști ai federa
ției de specialitate, de rude și prie
teni care i-au felicitat pentru fru
moasa comportare avută.
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aceste lucruri, nu 
decît să anunțăm

că a unei mase 
cetățeni.

Amintind toate 
am făcut altceva 
scopul acțiunii cicloturistice de du
minică, dotată cu „Cupa ziarului 
Sportul" și deschisă tuturor ama
torilor din București. Ea este or
ganizată în colaborare cu nou în
ființata Comisie de 
(președinte : Tănase
C.M.B.E.F.S. și organele în subor
dine de la nivelul sectoarelor, cu 
Consiliile municipale al sindicate
lor și al Organizației pionierilor și 
eu secția de învățămînt a Capitalei. 
Considerăm, pe această linie, că 
aportul profesorilor de educație fi
zică și al celorlalte cadre de spe
cialitate, al președinților de asocia
ții sportive și al activiștilor pe 
linie sportivă de la diferite nivele, 
va fi substantial, contribuind la 
succesul inițiativei.

Iată alte cîteva amănunte :
• Adunarea participanților (în

scrierea este liberă), va avea loc 
duminică, la ora 8, la Stadionul 
Dinamo ; startul este fixat pentru 
ora 9.

® Traseul : Stadionul Dinamo — 
șos. Ștefan cel Mare — bd. Ilie 
Pintilie — Piața Victoriei — bd. 
Nicolae Titulescu — calea Gri viței 

Bucureștii Noi — Podul 
București-Tîr- 
(tur — retur:.

cicloturism 
Ignat) a

— șos. 
Străulești — șos. 
goviște — Mogoșoaia 
24 km).

© Cicloturiștii vor
tatea d:
unor concursuri de înot (pe rîul 
Mogoșoaia) și ciclism-viteză.

® întoarcerea 
pentru aceeași zi,

Alte amănunte 
mîine al ziarului

avea posibili- 
a se întrece în cadrul

este prevăzută 
în jurul orei 18. 
în numărul de 

nostru.

GALAȚI, 7 (prin telefon). Spre 
deosebire de partidele desfășurate 
în cadrul primei gale (cea de la 
prînz), partidele programate luni 
seara s-au situat la un nivel tehnic 
ceva mai ridicat. în ceea ce-i pri
vește pe boxerii noștri, din cei 
șase care au urcat treptele ringu
lui în reuniunea de seara, trei au 
obținut victorii, ceilalți trei fiind 
obligați însă să coboare treptele 
ringului învinși. în cadrul catego
riei semimuscă, Turan Rușit l-a 
întîlnit pe tenacele boxer mongo-

lez V. Baisalam. Constănțeanul, ma- 
nifestînd o excelentă pregătire fi
zică, a controlat lupta în toate cele 
trei reprize, lovind variat și efica
ce, motiv pentru care a primit de
cizia. Totuși, el a neglijat apărarea 
și a recepționat multe lovituri evi
tabile. „Ușorul" Ion Truță, în com
pania cehoslovacului P. Iakov, a 
demonstrat o bună pregătire teh
nică și tactică, cîștigînd detașat 
întîlnirea.

O victorie destul de rapidă a

obținut Pavel Istrate. In partida cu 
polonezul E, Listed, el a atacat 
dezlănțuit încă din prima repriză, 
surprinzîndu-și adversarul cu nu
meroase croșee la corp și cap. După 
ce a fost numărat de două ori, 
în primele trei minute de luptă, 
boxerul polonez a fost oprit de 
arbitrul din ring, Șt. Pokman 
goslavia), fiind declarat învins 
abandon în repriza secundă.

Ceilalți pugiliști români au
nevoiți să părăsească întrecerile 

încă de la primele meciuri susți
nute. La cocoș, gălățeanul Aurel

Paul IOVAN 
Telemac SIRIOPOL

Ghipu și Onescu, doi din cei mai buni semifondiști juniori.
Foto.: I. MIHAICĂ

(Iu- 
prin

fost

MM

a obținutTuran Rușit (dreapta) este primul boxer român care
in reuniunea de luni seara. El l-a învins la puncte pe V. 

(R.P. Mongolă)
Foto : C. SATMARI

o victorie
Baisalam

— Galați

(Continuare în pag. a 4-a)

între Balcaniada disputată la 
București și „europenele" de ju
niori ce urmează a se desfășura la 
Duisburg (24—26 august), ultimul 
mare concurs și, totodată, verifi
carea decisivă, îl constituie ediția 
’73 a campionatelor naționale, 
găzduite — azi și mîine (începînd 
de la orele 16) de stadionul Re
publicii, din Capitală.

Prezența tot mai accentuată a ju
niorilor în ierarhia celor mai buni 
atleți din țară — proces manifes
tat cu precădere anul trecut și mar
cat în sezonul de sală ’73 — a a- 
nunțat recent, prin cîteva reale 
performanțe, dispoziția de concurs 
a celor mai talentați dintre tinerii 
atleți. Pînă acum cîteva zile, în

dreptul recordului național de se
niori la 100 m, figurau Al. Mun- 
teanu și Tamaș Szabo, cu 10,2 s, 
realizat în același concurs din mai 
1971. De la recenta Balcaniadă de 
juniori, elevul Dorel Cristudor, din 
Cîmpulung Muscel, li s-a alăturat, 
rămînînd, în schimb, singur la pro
ba juniorilor, care număra nu mai 
puțin de 6 ccrecordmani ce realiza
seră cifra de 10,5 s de 15 ori, în- 
cepînd din anul stabilirii sale 
(1964 — Petre Ciobanu). Și să mai 
reținem, în ce-1 privește pe Cristu-

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

,,TROFEUL TOMIS" LA VOLEI MASCULIN

CONSTANȚA, 7 (prin telefon, de 
ia corespondentul nostru județean), 
în sala sporturilor din localițate au 
continuat disputele din cea de-a 
12-a ediție a competiției voleibaliș- 
tice internaționale, dotată cu „Tro
feul Tomis", la care participă e- 
chipele Japoniei, U.R.Ș.S., Bulga
riei, Cehoslovaciei, Mexicului și 
României.

Primele două jocuri, în care au

evoluat formațiile României. Bulga
riei, Japoniei și Mexicului, s-au 
încheiat, fiecare, în mai puțin de 
o oră, dînd cîștig de cauză volei
baliștilor români și niponi.

în deschiderea programului s-au 
întîlnit reprezentativele României

PROGRAMUL DE AZI

Cornel POPA

(Continuare în pag. a 4-a)

Ora 16 : ROMÂNIA — CEHO 
SLOVACIA
Bulgaria — Japonia 
Mexic — U.R.S.S.

Partida România — Cehoslovo 
cia va fi transmisă de stu 
dioul de televiziune.
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DAR FARA SA FACEȚI BAIE!(Urmare din pag. 1)

NOTA CRITICA

mijloc eficient de creștere a performantelor POFTIȚI LA ȘTRAND...

se propune introducerea insignei „Speranță olim
pică", ca parte integrantă a sistemului de clasifi
care sportivă, care se adresează în exclusivitate co
piilor și juniorilor; gradele acestei insigne se vor 
acorda la următoarele sporturi : baschet, box, ca- 
iac-canoe, canotaj, ciclism, fotbal, gimnastică, hal
tere, handbal, hochei pe gheață, înot, lupte, patinai, 
polo pe apă, săniuțe, sărituri în apă, schi, scrimă, 
tir, volei ;

— la atletism rămîn în vigoare regulamentul și 
normele stabilite pentru insigna „Cercurile olim
pice" ;

— măsurile au în vedere, de asemenea, simpli
ficarea formelor de acordare și evidență a clasifi
cării sportive, precum și creșterea gradului de res
ponsabilitate, în așa fel îneît acestea să devină un 
instrument activ în îmbunătățirea procesului ins- 
trv.ctiv-educativ și ridicarea continuă a nivelului 
performanțelor sportive ;

— proiectul de regulament permite ca sporturile, 
care prin specificul lor nu se pot adapta integral 
principiilor și normelor stabilite, să aplice, pentru 
motive întemeiate, o corecție, fără a încălca spiritul 
reglementărilor de ansamblu ;

Biroul executiv al C.N.E.F.S. a hotărît ca, pină 
la data de 1 octombrie ».c., federațiile să elaboreze 
normele de clasificare specifice fiecărei ramuri de 
sport, în care scop vor consulta organizațiile ți 
instituțiile interesate și un număr cît mai mare de 
cadre de specialitate.

Regulamentul și noile norme de clasificare 
sportivă vor intra în vigoare de Ia 1 ianuarie 1974- 
Toți cei care doresc să facă observații și propuneri 
de îmbunătățire a măsurilcr si regulamentului de 
clasificare sportivă, sînt rugați să le transmită, 
pînă Ia data de 15 septembrie a.c, sectorului me
todic din C.X.r.F.S. sau pe adresa ziarului „Spor
tul* — strada Vasile Conta 16, sectorul I. Bucu
rești. cu specificația pe plic „CLASIFICAREA 
SPORTIVĂ".

Pază din a doua zi de concurs: maestrul sportului. Ștefan Chițu, unul 
dintre alergătorii care au terminat prima parte a campionatului cu 0 p.p., 
trecind prin punctul de control de la Socodol. Foto: ȘT. CIOTLOȘ

După prima parte a campionatului motoretelor românești

BEGULAME NT PROIECT
RĂZBUNAREAkk NEGLIJENTEI!
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cu privire la clasificarea sportivă
(valabil de la 1 ianuarie 1974)

SECȚIUNEA I
Titluri și categorii sportive
I. SCOPUL

1. —- Clasificarea sportivilor din 
Republica Socialistă România urmă
rește :

a) stimularea practicării sistematice 
e diferitelor ramuri de sport ;

b) îmbunătățirea procesului în- 
Struetiv-educativ și ridicarea conti
nuă a nivelului performanțelor spor
tive ;

c) stabilirea unitară a normelor de ' 
dobîndire a titlurilor și categoriilor 
sportive care vor servi drept ce
rințe și criterii pentru aprecierea 
valorii sportivilor ;

d) perfecționarea sistemului corn- 
petițional.

dau in scris de 
pective. Aceste 
baza rezultatelor _______
cumentele oficiale de concurs, ates
tate de forurile care dețin aceste 
documente.

14. Sportivii care au îndeplinit nor
mele la mai multe ramuri sau probe 
sportive, primesc toate titlurile si 
categoriile la care au dreptul în ra
port cu rezultatele obținute.

V. DREPTURILE SI OBLIGAȚII
LE SPORTIVILOR *CARE AU 
OBȚINUT TITLURI Șl CATEGO
RII DE CLASIFICARE

către forurile res- 
hotărîri se iau în 
consemnate în do-

II. TITLURILE SPORTIVE

2. Se stabilesc următoarele titluri 
sportive ce se acordă ne viață :

a) maestru emerit al snortulul ;
h) maestru al sportului.
3. Titlul de maestru emerit el 

sportului se acordă sportivilor care 
au îndeplinit normele prevăzute la 
râfnUra de sport respectivă în ca- 
drill Jacurilor Olimpice, campionate
lor mondiale sau europene de seniori 
si sînt exemple pientru ceilalți spor
tivi nrin conduita lor moral-cetățe- 
mensefi.

4. Titlul de maestru al sportului se 
acordă sportivilor care au îndeplinit 
normele prevăzute la ramura de 
sport respectivă.

Deținătorii titlurilor primesc, a- 
tîta timp cît sînt sportivi activi, si 
categoria de clasificare corespunză
toare performanței anuale realizate.

III. CATEGORIILE SPORTIVE

5 Se stabilesc următoarele catego
rii de clasificare sportivă :

m categoria sportivă de clasă inter
națională. numai pentru sporturile si 
n-obele din programul Jocurilor O- 
iimoice :

b) categoria I :
c) categoria a Il-a :
dl categoria juniori,
6. în afara categoriilor prevăzute 

la punctul 5, se adaugă următoarele s
a)
b)

1a . 
Ia .

ACORDAREA TITLURILOR 
CATEGORIILOR DE CLASI

FICARE

IV 
S'

7. Ramurile de sport la care 
acordă clasificarea sportivă :

SG

1. Atletism
2. Alpinism
3. Baschet
4. Biatlon
5. Rob
fi
7
R

Haltere
Handbal
Hochei pe gheată 
Tahting
înot
Judo
Lupte 
Motocîclism
Modellsm
Oină
Parașutism
Patinai
Pentatlon modern 
Planorism
Polo pe apă

Box
Caiac-canoe 
Canotaj

9. Călărie
10 Ciclism
11 Fotbal
12 Gimnastică
13.
14.
15.
16.
17
18
19
20.
21
22
23
24.
25.
26.
27.
28 Popice
29 Radioamatorism
30 Rugby
31. Sărituri in ană 

Schi
Scrimă
Șah
Tenis de cîmp
Tenis de masă 
Tir
Turism sportiv

32
33
34.
35
36
37
38.
39. Volei
40. Zbor cu motor

la8. La toate ramurile de sport 
care se permite participarea în con
cursuri a juniorilor împreună cu se
niorii, se vor acorda juniorilor titlu
rile si categoriile de clasificare în 
raport cu rezultatele obținute.

9. Titlurile și categoriile de cla
sificare se acordă numai în baza 
rezultatelor realizate în concursuri o- 
ficiale cu arbitri calificați.

10. Titlurile sportive se acordă de 
către C.N.E.F.S., pe baza propuneri
lor federațiilor sportive.

11. Categoria sportivă de clasă in
ternațională șj categoria I de către 
federațiile sportive în baza propu
nerilor unităților sportive de per
formanță.

12. Categoria a Il-a, categoria ju
niori si alte categorii, de acest ni
vel, specifice unor ramuri de sport 
se acordă de către consiliile terito
riale de educație fizică si sport, în 
baza propunerilor unităților sportive 
de performanță.

13. Hotărîrile de acordare a titlu
rilor și categoriilor de clasificare se

15. Sportivii care au obținut titluri 
și categorii de clasificare au drep
tul :

a) de a activa în cadrul secțiilor 
pe ramură de sport din unitățile 
sportive de performantă în concor
danță cu valoarea exprimată prin 
normele de clasificare:

b) de a participa la competițiile 
organizate pe categorii potrivit cla
sificării dobîndite în cursul anului 
respectiv sau anterior ;

c) de a participa la acțiunile de 
selecție pentru alcătuirea diferitelor 
loturi reprezentative și participarea 
la tabere de perfecționare sportivă :

d) de prioritate la calificarea ca 
arbitri, instructori și organizatori 
sportivi.

16. Sportivii care au obținut titluri 
sau categorii de clasificare au obli
gația :

a) de a participa activ Ia compe
tiții și de a respecta regulamentele 
de desfășurare a acestora;

b) de a-și ridica sistematic măies
tria sportivă ;

c) de a ajuta la inițierea tine
rilor în ramurile sportive respec
tive ;

d) de a-și ridica necontenit nive
lul cunoștințelor politico-ideologice sf 
culturale, de a fi exemplu In viața 
de toate; zilele.

VI. RETRAGEREA TITLURILOR 
SPORTIVE

17. Titlurile sportive pot fi 
trase prin hotărîrile forurilor

re- 
care 

le-au acordat, pentru abateri grave 
de la normele de conduită cetățe
nească și viață sportivă.

VII. EVIDENȚA SPORTIVILOR 
DEȚINĂTORI DE TITLURI Șl CA
TEGORII SPORTIVE

18. Formularele cerere-tip oentm 
acordarea de titluri si categorii de 
clasificare se completează de clu
bul respectiv, și se înaintează fo
rului corespunzător, potrivit art 10. 
11 si 12.

19. Evidența nominală a sportivi
lor deținători de titluri și cat 
sportive se -ține la nivelul 
care le-a acordat.

20. La nivelul 
cordâ titluri si 
se va găsi :

a) registru] de 
lor-tip primite :

b) dosarul cu 
tărîrile de acordare a titlurilor 
tegoriilor de clasificare

21. Acordarea de titluri se 
prin înmînarea carnetelor și 
nelor respective, iar a 
de clasificare Drin înscrierea 
netul de legitimare sportivă 
tre organul împuternicit cu 
rea categoriei respective.

22. Fiecare organ care acordă ca
tegorii de clasificare are obligația ca 
■anual (in cursul lunii ianuarie) «ă 
comunice compartimentului de statis
tică și evidență a C.N.E.F.S. situa
ția numerică a categoriilor acordate 
în cursul anului expirat

Sportivii care au primit în cursul 
aceluiași an categorii diferite de cla
sificare, la aceeași ramură de sport, 
se raportează o singură dată la ca
tegoria superioară.

fiecărui for 
clasificări

•ii 
forului

care a- 
sportiv*

evidentă a cereri-

cererile-tip si ho
si ca
atestă 
insig- 

categoriilor 
in car- 
de că- 
acorda-

SECȚIUNEA A ll-a
Insigna „Speranța Olimpică0
I. SCOPUL

1. Insigna „Speranță olimpică" ur
mărește i

a) stimularea practicării unor spor
turi la probele prevăzute în progra
mul Jocurilor Olimpice :

b) depistarea timpurie a talentelor 
în vederea realizării 
în perspectivă ;

c) de a contribui 
ideii olimpice.

2. Insigna „Speranță ..
stituie parte integrantă a sistemului 
de clasificare sportivă și se adre
sează în exclusivitate copiilor și ju
niorilor. Această acțiune se organi
zează sub egida Comitetului Olimpie 
Român si federațiilor sportive cu 
sprijinul nemijlocit al organizațiilor 
cu

unei pregătiri

la răspîndirea

olimpică" con-

atribuții în domeniul sportului.

II. ACORDAREA INSIGNEI

Se stabilesc următoarele grade3.
în acordarea insignei „Speranță o- 
limpică" :

— gradul I — un cerc olimpic ;
— gradul II — două cercuri o- 

limpice ;
— gradul 

pice :
— gradul 

limpice ;
— gradul 

pice
4. Gradele se acordă la următoa

rele sporturi și probe prevăzute în 
programul Jocurilor Olimpice de 
vară și de Iarnă i

III — trei cercuri olim-
IV patru cercuri c-

V — .cinci cercuri olim- 
SPERANȚA OLIMPICA".

Baschet 
Box 
Caiac-canoe 
Canotaj 
Ciclism 
Fotbal 
Gimnastică 
Haltere 
Handbal 
Hochei 
înot 
Lupte 
Patinaj 
Polo pe 
Seni* 
Sărituri. 
Schi 
Scrimă 
Tir 
Volei 
atletism

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
La

gulamentul si 
tru insigna J

5. Gradele insignei 
lor care au înde 
mulativ următoare

a) pentru toate 
pășească vîrstă 
mită superioară 
și ramură sportivă 
deratii :
. b) pentru gradul I: să fi luat 

parte la 10 concursuri Ia ur-a sau 
mai multe probe în ac eeasi ramură 
de sport, din sistemul crmie’i’.iinal 
al -activității de masă;

c) pentru gradul II : să S lu r 
parte la 5 concursuri la una su 
mai multe probe din aceeași ramură 
de sport, din sistemul competitional 
al activității de performanță (con
cursuri oficiale) :

d) pentru gradul III : să fi obținut 
categoria de clasificare .junior* ;

e) pentrul gradul IV 
nuc categoria a n-a <

f) pentru gradul V : 
categoria I ne clasif 
fi obținut tiUuț de cam: 
peen de junior:.

in-depl 
pentru 
ulpiOIBZk 

gradu

apă

Ir apă

i rămîn în vigoare re- 
i normele stabilite oen- 
.Cercurile Olimpice*.

se acordă «?• 
■plinit în mod cu- 
eie condiții : 
gradele : să nu de- 

prevăzută drept li
tru fiecare grid 
stabilită de fe-

obțir.ut titlul 
de

6. D upă 
prevăzute 
acordă o 
te 
dele III si 
si un eci» 
se acordă

7. Dipkr 
n se accrd 
five, organ 
U.T.C e-t 
tea sport:

care
9.

II s

IV

III. EVIDENȚA
10. Evidența d 

ale insignei se I

: să fi obț4 
e clasificare 
să fi obțin; 
rare sau ci

%>*

Cr

*

gr

h.

suorls’
~:c H

!

lor de grade 
către cei ce 

le acordă, arin înscrierea intr-'ra 
registru avînd următoarele rubrici : 
numărul curent, data, numele si ore- 
numele. vfrsta. ramura si proba spor- 
ti-. ă. categoria.

11. Fiecare unitate care acordă 
gradele I si II. are obligația ra 
anual (pînă la 15 ianuarie) să co
munice C.J.E.F.S. respective, situația 
numerică oe ramuri de sport, a pur
tătorilor de grade acordate in cursul 
anului expirat.

12. CJ.E.F.S. vor transmite com
partimentului de evidentă si statis
tică al C.N.E.F.S., anual. împreună 
cu situația numerică a clasificărilor 
și pe cea a purtătorilor de grade ale 
insignei „Speranță Olimpică*, acor
date pe raza sa de responsabilitate, 
în cursul anului expira*.

SECȚIUNEA A lll-a
Insigna „Cercurile

Olimpice la atletism"
(Regulamentul în vigoare)

Campionatul republican de regu
laritate și rezistență, rezervat mo
toretelor românești Mobra, crește 
în importanță de la un an la al
tul. Astfel, de la 37 de concu
renți cîți au figurat pe foile de 
arbitraj ale ediției anterioare, nu
mărul participantilor la prima fază 
a actualului raliu al micilor noas
tre mașini s-a mărit la 62, o bună 
parte fiind sportivi începători.

Organizatorii primei faze a cam
pionatului (F.R.M.. C.J.E.F.S. Gorj 
și Inspectoratul miliției locale) au 
ales un traseu în împrejurimile o- 
rașului Tg. Jiu — unde au avut 
loc plecările și sosirile în cele trei 
etape — cu un grad de dificultate 
adecvat nivelului alergătorilor înce
pători. Astfel, din cei peste 500 km, 
doar 25 la sută au fost drumuri 
de categoria a IV-a (restul numai 
șosele asfaltate), iar media orară 
impusă a fost accesibilă tuturor ca
tegoriilor de participant. Prin a- 
ceste condiții de concurs, relativ u- 
șoare. s-a urmărit, după cum ne 
spunea secretarul general al F.R.M.. 
Georgiu Mormocea. atragerea a cit 
mai mulți posesori de motorete la 
startul întrecerii, ceea ce s-a și rea
lizat într-o

Cu toate 
blind 

înregistrat 
multe abandonuri, chiar din prima 
etapă, printre cei 14 alergători care 
au sosit după închiderea contro
lului orar afl;ndu-se și cîțiva spor
tiv: t-.-saerați. De asemenea, tot în 
prima zt o serie de alergători ex
perimentați su primit puncte de 

rare datorită defecțiunilor 
mecanice. Principala cauză a con-

m.a

măsură apreciabilă, 
că traseul a fost mult 
ca in ceilalți ani, s-au 
totuși surprinzător de

stituit-o insuficienta preocupare a 
conducerilor tehnice ale unor sec
ții fruntașe (Victoria Moreni, I.T.A. 
Tg. Jiu, C.S.M. Reșița), precum și a 
sportivilor vizînd măsurile pentru 
remedierea rapidă a eventualelor 
„pene". Mulți dintre cei care au 
abandonat sau au întîrziat pe tra
seu nu au avut asupra lor o sigu
ranță pentru lanț, un tub cu aer 
comprimat pentru umflarea roți
lor, ca să nu mai vorbim de ca
bluri de comandă (accelerație, frînă, 
ambreiaj) și alte piese de schimb, 
strict necesare într-o cursă pe un 
drum destul de dur, cum a fost 
acela dintre Tetila și Baia de Fier 
(peste 30 km), unde defecțiunea 
mecanică putea apare în orice mo
ment. Ceea ce ni s-a părut , și mai 
grav a fost faptul că unii piloți 
au fost eliminați sau penalizați din 
prima zi pentru că nu au citit... 
regulamentul (nu s-au oprit în a- 
numite puncte de control sau nu 
au cunoscut clauzele după care se 
alcătuiesc clasamentele).

Din discuțiile purtate cu specia
liști ai forului de resort a reieșit 
că pentru ultima fază a campio
natului, programată la toamnă pe 
șoselele din jurul orașului Brașov, 
se va alege un traseu cu un grad 
sporit de dificultate, care va supune 
pe concurenți și mașinile lor la un 
test și mai serios. Prin urmare, în 
aceste condiții, ignorarea celui mal 
mic element în procesul de pregă
tire a concurenților și a mașinilor 
respective, se va „răzbuna" și mai 
crunt decît în faza inaugurală a 
campionatului motoretelor româ
nești.

— ...are ți un frumos ștrand 
la care puteți face baie. O să 
vă placă mult

Am ținut seama de recoman
darea unui brașovean — ți anu
me aceea de a vizita splendidul 
loc de agrement numit— Acea- 
pulco (tf)situat la poalele dealului 
pe care se află Cetatea Rișnovu- 
lui. Ajunși aici însă, mai precis 
la ștrand, surpriză 1 Poarta în
chisă cu un lanț, iar în interior 
larmă mare. Portarul. înarmat 
cu un băț demn de luat în sea
mă, fugărea niște copii țipînd 
la ei... fără menajamente. Moti
vul ? Care fusese fapta copiilor 
încolțiți ? Simplu : intraseră în 
bazinul cu apă.

Evident, ne-a interesat istoria 
acestui ștrand la care lumea în 
loc să fie invitată, este alungată 
și atunci ne-am adresat respon
sabilului complexului, tov. Ion 
Giurescu. Și astfel, lingă ștran
dul — construcție modernă, bo
gată în verdeață — am purtat 
o discuție din care am aflat:

— Știți, noi am întîrziat puțin 
deschiderea ștrandului (n.r. ne 
aflăm la începutul lunii au
gust !!) atît din cauza timpului 
nefavorabil (I ?) cît și a coopera
tivei „Solidaritatea" din Rîșnov 
care a tărăgănat repararea bazi
nului. Acum abia îi umplem și 
copiii erau goniți fiindcă mur
dăresc apa...

De fapt, iată despre ce este 
vorba aici: apa la bazin este 
adusă printr-o conductă mică — 
de 1 țol — astfel că umplerea 
durează... 8 zile. Apoi, organele 
sanitare recomandă schimbarea

apei după 5 zile, astfel că la 
un ciclu de 13 zile (aproape ju
mătate de lună) sînt doar cinci 
zile de baie. Iar dacă mai ți 
plouă...

Oricum., ștrandul de la Acca- 
pulco depinde doar de schim
barea țevii ; circa 500 m — care 
aprovizionează cu apă bazinul. 
Și ar putea fi un loc de agre
ment mult solicitat de turiști 
români ți străini.

De o situație asemănătoare 
aflăm și de la corespondentul 
nostru Ion Onicel referitoare la 
ștrandul situat în parcul Argeș 
din Pitești (aparține de Tehnic 
club Pitești), 
zile de vară, 
tinerii îi dau 
o șansă. Din 
însă; cînd nu 
clnd nu este bufetieră !... 
poate afirma, deci, că buna gos
podărire ți folosire a acestui 
ștrand lasă, evident, de dorit. 
„Necazuri" sînt ți la Cîmpulung 
Muscel 
lucrări 
lui, au 
șeală...
tau cu 
de înot), precum și la Costeștl- 
Argeș, unde se fac doar pla
nuri de rezolvare a greutăților 
ivite.

Așa că — tn plină vară — 
viața unor ștranduri pîlpîie ca 
focul unei luminări gata să se 
stingă !

Acesta, in unele 
este ferecat, iar 
tircoale fără nici 
motive „serioase", 
este garderobieră,

- - - - - Se

(aici, cu prilejul unor 
efectuate pe riul Tîrgu- 
fost astupate — din pre- 
— conductele ce alimen- 
apă ștrandul ji bazinul

Modesto FERRARIN!

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR I
(Urmare din pag. 1)

el și-a 
100 m 
iar la 

aseme- 
Balca-

Troian IOANIȚESCU

POLOIȘIII JUNIORI
SE PREGĂTESC

PIMPl „EinoPENr

P.S. Decanul de vîrstă al actualei 
ediții a fost Romulus Ion Pîrvu (61 
de ani) care a reușit să termine 
cele trei etape, participînd la cir
cuitul de viteză pentru departaja
rea concurenților în clasament. Cu 
acest prilej, veteranul campionatu
lui s-a retras din activitatea com- 
petițlonală, rămînînd însă un ade
vărat animator al sportului cu mo
tor din Tg. Jiu.

dor, că numai într-un an 
îmbunătățit performanța la 
cu trei zecimi de secundă, 
200 m (unde a devenit, de 
nea, recordman cu prilejul
niadei), cu șase zecimi (noul re
cord : 21.1 s). Metalurgistul bucu- 
reștean Gheorghe Ghipu, după ce 
a cîștigat lejer probele de 800 și 
1 500 m în întrecerea juniorilor din 
Balcani, a stabilit apoi, în semi
finala de la Nisa, din Cupa Euro
pei pentru seniori, un nou record 
național de seniori : 1:46,4 (vechiul 
record aparținîndu-i din anul tre
cut, cu 1:47,5). Iar „locotenentul" 
său, craioveanul Nicolae Oncscu a 
cîștigat proba de 1 500 m juniori 
în cadrul concursului prilejuit de 
Festivalul mondial al tineretului șl 
studenților de la Berlin, adăugind, 
încă o medalie de aur celor ob
ținute cu cîteva zile înainte de alți 
juniori români ; Constantin Cîrstea 
(înălțime), Gheorghe Megelea (su-

liță) și Doina Spinii (lungimW Și 
să nu uităm că în ștafeta de 4R400 
m care a decis, în ultimă in
stanță, calificarea reprezentativei 
feminine a României în finala Cu
pei Europei, alături de rutinata și 
prestigioasa atletă Ileana Silai. a 
concurat junioara II, Niculina 
Lungu, proaspătă campioană bal
canică și speranță a atletismului 
nostru.

Speranțe mai investim, însă, și in 
alți competitori ce se vor alinia 
azi și mîine la startul campiona
telor naționale de juniori I, unii 
dintre ei apți să îndeplinească a- 
cum, în ultima perioadă dinaintea 
Duisburgului, normele pentru par
ticiparea la „europene". Iată de ce 
așteptăm de la această ediție re
zultate de valoare internațională 
care să confirme, totodată, ascen
siunea „noului val" al atletismului 
românesc.

E" oa de juniori a RomAniei la 
p.y.o i‘: continuă pregătirile în ve
derea participării la cea de a IlI-a 
ediție a campionatului european 
de la Duisburg. înireceriie vor 

rea loc. mai întîi în două grupe 
;minatorii și apoi în turnee ti
tle între 15 și 19 august.
Din lotul reprezentativ pregătit 

Pani Nieuleseu. Alexandru Eă- 
dită ș: Teodor Angeiescu fac par
te la această oră 12 jucători : 
3pinu și Rădescu — portari. Co- 
cora. Mirea. Râdttcanu. Schervan. 
Preda. Teodorescu, Weiss, 
Gheorghe, Racz și Fehcr.

Ion

fi

AZI SI MÎINE, LA SNAGOV

CRITERIUL OLIMPIC" LA CAIAC-CANOEh

Cu toate că principalele examene 
internaționale — campionatele mon
diale ale seniorilor și europenele 
de juniori — au fost, recent, sus
ținute de caiaciștii noștri fruntași, 
sezonul competițional este departe 
de punctul final. în perioada ime
diat următoare sînt programate mai 
multe întreceri de amploare, pri
mul dintre concursurile care rețin 
atenția fiind „Criteriul olimpic". El 
se va desfășura astăzi (de la ora 
9 și 16) și mîine, pe lacul Snagov.

Ieri, la ora prînzului, la federa
ția de specialitate erau anunțate 
peste 300 de înscrieri, ceea ce ex
primă interesul manifestat pentru 
această competiție, de un mare nu
măr de cluburi și asociații cu sec
ții de caiac-canoe.

• După „Criteriul olimpic", se 
vor disputa campionatele naționale 
de juniori (14—16 august), campio
natele individuale ale seniorilor 
(27—30 august) și cele pe echipe- 
seniori (4—5 septembrie).

1

Etapa a V-a a

© Concurenfii români pe primul loc in
In urma unei contestații, juriul 

Raliului Nisipurile de aur — în
trecere desfășurată în luna iunie 
pe teritoriul R.P. Bulgaria — a 
luat în discuție clasamentul compe
tiției respective, operînd unele mo
dificări. în prezent, clasamentul 
general pe echipe de națiuni arată 
astfel; 1. România; 2. ~ ~ '
Uniunea Sovietică; 4. R.D. 
nă; 5. Ungaria.

Cum echipa țării noastre 
tă din Ionescu Cristea — 
Cristea, Motoc — Motoc, Olaru — 
Vezeanu) s-a clasat pe primul loc 
si în Raliul Dunării, ea a luat con
ducerea în clasamentul pentru Cu
pa țărilor socialiste.

După cele două raliuri disputate, 
în clasamentul general individual 
conduce bulgarul I. Toplodolski 
(48 p). urmat de Dorin Motoc (46 
p), Radoslav Petkov (39 n) și Eu
gen Ionescu — Cristea (34 p). Nu 
încape nici o îndoială că automo- 
biliștii noștri au toate șansele să

Polonia; 3. 
Germa-

(forma- 
Ionescu

LA CLUJ AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE CICLISM

Cupa țărilor socialiste
loc și în clasa- 
dacă vor avea 
la următoarele 

Raliul Cor-

nuavanseze pe primul 
mentul individual, 
prilejul să ia parte 
etape ale întrecerii; 
datic, Raliul Vltava etc.

Datorită unei greșeli de calcul 
(nu s-a ținut seama de o neutrali
zare), două din cele 18 echipaje 
care au reușit să încheie Raliul 
Dunării au fost puse în afara 
cursei. în această situație neplăcu
tă s-au aflat cuplurile Bachtin — 
Mystkowski (Polonia) și Gologan 
— Szentpali (România). Revizuin- 
du-se cu atenție documentele con
cursului, cele două echipaje au fost 
repuse în drepturile lor, astfel că 
în clasamentul general al raliului

figurează acum 18 echipaje și 
16, cum s-a anunțat anterior.

Revizuirea clasamentului a 
pus în drepturi și alți concurenți, 
„ierafhîzîndu-l" în raport cu re
zultatele reale Pe care le-au obți
nut. Astfel, echipajul Santa — Ol- 
teanu, din echipa uzinei din Pi
tești, a făcut un salt de pe locul 
al 11-lea, cum fusese anunțat ini
țial, pe locul al 8-lea.

In prima sa parte, pînâ la locul 
al 8-lea, clasamentul general in
dividual n-a suferit nici un fel de 
modificări, rămînînd valabil așa 
cum a fost anunțat în ziarul nos
tru de luni 30 Iulie (D.L.)

Ultimeie zile pentru primirea înscrierilor la

re-

RALIUL AUTOMOBILISTIC AL ClȘTIGAlOfiflOR
LA L0T0-PR0N0SP0RT

în 
se 
e- 
-jl

CLUJ, 7 (prin telefon). Luni, pe 
ruta Cluj 
cursele 
cadrul 
pentru 
coperit 
mari 20 km întrecerile 
cicliști au fost deosebit de disputa
te, în special la prima categorie 
de vîrstă, unde primii doi clasați au 
fost departajați doar de două secun
de. Iată ordinea finală la JUNIORI 
MICI 
DREI 
14:54 
2. T- 
3 A-
15:06; 4. V. Marin (Sc. sp. 2 Buc.) — 
15:08; 5. I. Lazăr (C-S.M. Cluj) —

Zalău, s-au disputat 
contratimp individual din 

campionatului de ciclism 
juniori. Juniorii mici au a- 
distanța de 10 km. iar cei 

tinerilor

(46 de participants: 1. AN- 
ANTAL (Cibo Brașov) — 
(medie orară, 40.206 km) : 

Sîrbu (Se. sp. 3 Buc.) — 14:56; 
Bandy (Petrolul Ploiești) —

15:30; 6. Gh. Morun (C. S. Brăila) 
— 15.32 min. JUNIORI MARI (58 
concurenți): 1. NICOLAE 
(Petrolul Ploiești) — 29:34 (medie 
orară 40.050 km). 2. N.
(C. S. Brăila) — 29:50; 3. A- Cioba- 
nu (Voința Ploiești) — 29:51;
4. I. Butaru (Metalul Plopeni) 
29:54; 5. C. Vizitiu (C. S- Brăila)
30:05; 6 G. Gherlan (Portul Con
stanța) 30:18.

Miercuri este programat cam
pionatul ele semifond al juniorilor, 
care se va desfășura Pe un circuit 
pe străzile Clujului (30 km), iar 
joi se va disputa campionatul con
tratimp individual de seniori 
(40 km).

SAVU

Frunză

Fr. LASZLO

După cum am mai anunțat, 
zilele de 18 și 19 august 1973 
va desfășura cea de a doua 
diție a „Raliului automobilistic 
cîștigătorilor la Loto-Pronosport".
Pentru participarea la acest inte
resant concurs — organizat de Ad
ministrația de Stat Loto-Pronosport, 
în colaborare cu Automobil Clubul 
Român — înscrierile se pot face 
pînă în ziua de 10 august, atît la 
sucursalele județene Loto-Prono
sport. cît și la filialele A.C.R. din 
orașele în care se va da plecarea 
în prima etapă, aceea de concen
trare, și anume : București. Brăila. 
Bacău, Brașov, Sibiu, Cluj, Rm. Vîl
cea și Deva.

La concurs pot participa condu
cători proprietari ai autoturismelor 
cîștigate la Loto-Pronosport, pre
cum și alți posesori de autoturisme 
înscrise în circulație, care au o 
stare tehnică și echipamente con
forme dispozițiunilor privind circu-

lația pe drumurile publice. Concu
rent ii (piloții mașinilor) trebuie să 
posede permis de conducere cate
goria B, indiferent de vechime, cu 
și fără licență.

în prima zi a raliului (18 august), 
participanții trebuie să parcurgă u- 
nul din cele 9 trasee de concen
trare stabilite, luînd startul dimi
neața dintr-unul din orașele mai 
sus menționate, pentru a ajunge 
spre seară la Sibiu. în ziua urmă
toare, concurențil vor parcurge un 
traseu comun (Sibiu - 
— Pitești — Găiești
București) și vor participa 
probe speciale de viteză 
minare.

Cîștigătorilor raliului și 
tuați pe alte locuri fruntașe în cla
samentele ce se vor întocmi la fi
nele competiției (general și pe clase, . 
separat pentru avansați și începă
tori) li se vor atribui premii în 
bani.

AERONAUTICĂ
campionatului national de zbor fără mo
tor (cu invitați străini) disputata pe dis
tanța Iași — Săveni — Iași (214 km) a 
fost cîștigată de sportivul cehoslovac T. 
Wala. Clasamentul probei : t. T. Wala 
(Cehoslovacia) 1 000 p, 2. I. Vaura (Ceho
slovacia) 999 p, 3. M. Finescu 886 p, 4. 
O. Passetchnik (U.R.SS.) 874 p, 5—0. M. 
Bîndea si I. Szeker (Ungaria) 873 p, 7- 
A. Matta 870 p, 8. I. Szentvolgvi (Unga
ria) 868 p, 9. V. Sliumba (U.R.S.S.) M2 
p, 10. V. Romașcu 847 p. Clasamentul 
general : 1. T. Wala (Cehoslovacia) 4 835 
p, 2. I. Vaura (Cehoslovacia) 4 818 p. 3. 
V. Sliumba (U.R.S.S.) 4 589 p, 4. O. Pas
setchnik (U.R.S.S.) 4 536 p, 5. N. Mihăiță 
4 326 p, 6. P Zenovel 4 306. 7. M. Rindea 
4 254 p, 8. M. Finescu 4 236. 9. E. Iliescu 

** 4 174 p, 19. “ ~ -----

BOX
și sîmbătă, 
stadionului , , „
ficare pentru boxerii fruntași seniori și 
juniori ai cluburilor și asociațiilor bucu- 
reștene. Vor urca treptele ringului, prin
tre alții* 1. Mageri, N. Paraschiv. Gh. 
Bădilă, C. Stanciu, M. Frumosu etc.

PATINAJ La Palatul Pionierilor,
în Parcul „N. Bălcescu", pe Aleea Ștran
dului și la Clubul sportiv Viitorul au 
avut loc fazele preliminare, pe sectoare 
și centre, contînd pentru campionatul 
republican de patinaj pe rotile. Ultimele 
dispute, finala municipală, va reuni la 
start aproape 200 de concurenți, care au 
cucerit acest drept în urma întrecerilor 
amintite mai sus. și vor avea ca date 
de desfășurare zilele de 16 și 17 august. 
Gazdă — aleile din jurul -• • •
stat din Capitală.

SĂRITURI IN APA
natul balcanic care se _______ _
bătă și duminică, la Zagreb, România 
va fi reprezentată de Melania Decuseară, 
Sorana Prelipceanu, Angela Popescu, 
Gerhard Fabich, Ion Ilieș și Alexandru 
Bagiu. Antrenori : Norbert Hatzak st 
Aurel Breja. Melania Decuseară (la plat
formă) și Sorana Prelipceanu (la tram
bulină) își vor apăra titlurile cucerite 
anul trecut. Fiind bolnav, Ion Ganea 
(campion la trambulină) nu a putut face 
deplasarea.

BASCHET, Sala sporturilor din
Iași a găzduit dubla întîlnire amicală 
dintre echipele feminine Universitatea 
din localitate și A.Z.S.. Lublin (Polonia). 
In primul meci, victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 64—46 (29—22), iar în 
cel de al doilea au învins oaspetele cu 
55—47 (26—29).

POPICE
competiții dotată 
U.G.S.R." *
După etapele pt-ellminare, la care 
participat numeroase echipe feminine — 
alcătuite din cite trei jucătoare — for
mațiile care au mers din victorie în vic
torie s-au calificat in disputele zonale, 
care vor avea loc în zilele de 11 și 12 
august în următoarele orașe : PLOIEȘTI
— reprezentantele județelor Brașov. 
Brăila, Buzău. Dîmbovița. Ilfov, Prahova; 
IAȘI — reprezentantele județelor Bacău, 
Botoșani, Galați, Vaslui, Vrancea. Iași ; 
RM. VÎLCEA — reprezentantele județelor 
Argeș, Olt, Teleorman, municipiului 
București, Caraș-severin și Vîlcea ; CLUJ
— reprezentantele județelor Arad. Bihor, 
Mureș, Satu Mare, Timiș și cluj. Se 
joacă la proba de 80 bile mixte. Primele 
două echipe clasate în fiecare zonă se

finala pe țară, programată 
SI - ■
fi

V. Romașcu 4 132 p.

iÎBi joi 
>tvor—

C.S. Rapid organizeai . 
de la orele 18, In potțoava 

Giulești, două gale de veri-

și 17 august. 
Circului de

va
La camplo- 

dlsputa sîm-

întrecerile tradiționalei 
_____ i cu trofeul „Cupa 
au ajuns în faza superioară, 

au

Rm. Vîlcea 
Titu — 
la unele 
și înde-

celor si-

vor califica în 
în zilele de 8 
oraș care va

HANDBAL ________ _
din arbitri (celălalt fiind M. Grebenișan) 
meciului masculin Polonia — Bulgaria, 
desfășurat în orașul polonez Nowy Sacz, 
ne-a declarat la înapoiere : „întrecerea 
a fost extrem de disputată, iar victoria 
s-a decis în ultimul minut. Am remarcat 
ritmul rapid al acțiunilor și insistența cu 
care a fost încercată poarta de către 
jucătorii ambelor formații". Partida s-a 
încheiat cu succesul gazdelor, la scorul 
de 14—13 (10—8).

VOLEI La Rm. Vîlcea a sosit
echipa feminină a Mexicului, care va 
participa la cîteva antrenamente comune 
cu reprezentativa studențească a țării 
noastre, în vederea unei cit mai bune 
prezentări la apropiatele dispute din ca
drul Universiadei, de la Moscova. De 
asemenea, cele două formații vor sus
ține în această săptămînă și cîteva me
ciuri amicale.

9 septembrie. Intr-un 
comunicat ulterior.

P. Radvahy, unul
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LA ORDINEA ZILEI

PRIMELE 270 DE MINUTE...

lN MOLDOVA Șl BANAT, STARTUL DE DUMINICĂ E PRIVIT CU MARE INTERES

simte 
for- 
Pa- 
alta 

în

neral. E vorba de Iași și Timișoa
ra, ale căror reprezentante — co
incidență. ambele echipe studen
țești — revin în întrecerea 
prima scenă a fotbalului

Iată de ce. azi, cu ajutorul tele
fonului. încercăm să intrăm puțin 
în atmosfera fotbalistică din ora
șele de pe Bega și de lîngă Dealul 
Copoului.

de pe 
nostru

Zilele rămase pînă la începerea 
sezonului fotbalistic de toamnă le 
numărăm pe degetele unei singure 
mîini. Febra startului se 
pretutindeni unde activează o
mație, fie ea și de Divizia C. 
siunile pentru o echipă sau 
sînt la fel de mari. Și totuși, 
două orașe, interesul față de apro
piatul debut depășește cadrul ge-

La lași; SE AȘTEAPTĂ DOAR FLUIERUL DE ÎNCEPERE
la stadionul .-23 

fost 
de

Primul— nopas.
August". Interlocutor ne-a 
Victor Zamfirescu, conducător 
bază sportivă.

— Cum v-ațî pregătit pentru 
meciul de debut ta A?, l-am în
trebat pe gospodarul ieșean.

— Ca pentru un moment festiv, 
dorit de toți cei ce iubesc fotbalul 
la Iași. Și nu sînt puțini. Stadio
nul e amenajat să creeze o ambi
anță plăcută, să ofere condiții op
time de joc. Terenul este într-o 
stare foarte bună, fiind regazonat 
în partea centrală și în preajma 
careurilor de 16 m. Vestiarele, du
șurile au încă miros de var și vop
sea proaspătă. Avem o stație nouă 
de amplificare, tabelă de marcaj 
și ceas electric. Așteptăm doar

fluierul de începere al arbitrului.
— Dar în oraș care-i atmosfera?
— La antrenamentele echipei vin

foarte mulți suporteri. In fața a- 
genției Pronosport. în Piața Unirii, 
amatorii de fotbal, suporterii Po
litehnicii. ca peste tot,, sînt în fe
bra calculelor. Biletele de meci se 
vor pune în vînzare joi, în oraș, la 
case speciale, iar duminică, la sta
dion. Sperăm ca cele 13 500 de 
locuri ale stadionului să fie ocupa
te în totalitate. Politehnica are ne
voie de sprijin, de încurajări și la 
bine și la rău. Știm, în Divizia A 
întrecerea este mult mai aspră, iar 
obligațiile mai mari

Biroul F.R.F. a luat în discuție ul
timele cereri de transferări nerezol
vate pînâ acum și a decis următoa
rele :

AU DREPT DE JOC IMEDIAT JU
CĂTORII : Dudu Georgescu (de la 
Progresul București) la Dinamo Bucu
rești ; Cupermari (Sportul studențesc) 
la Petrolul ; Ion Constantin (Petrolul) 
la Sportul studențesc ; Batacllu, Cos- 
ma șl Gașpar (Dinamo București), 
Făgaș (Jiul), Gal șl Ardeleanu (Spor
tul studențesc) toți la Progresul Bucu
rești ; Negrea șl Șumulanschl (Steaua) 
la Metalul București ; Dumitriu III 
(Steaua) la Olimpia Satu Mare ; Tu- 
fan (F.C. Constanța) Ia Delta Tul- 
cea ; Musat (Rapid) la S.N. Oltenița ; 
Calinin (U.T.A.) la C.S.M, Suceava ; 
Rugiubeî (S.C. Bacău) la Știința Ba
cău.

CU CARANTINA DE 1 AN î 
Grigoraș (Rapid) la C.S.M. Re
șița ; Ștefănescu (Steaua) la Uni
versitatea Craiova ; Lîcă (Universita
tea Cluj) la F. C. Constanța ; Ra
dulescu (F. C. Constanța), Cassai 
(F. C. Argeș) șl Petreanu (Rapid) la 
Sportul studențesc ; Blejușcă (S.C. Ba
cău) la Politehnica lași ; Jurcă (Spor
tul studențesc) la F.C. Constanța, 
Petre Nieolae (Dinamo București) la 
F. C. Bihor î Mierluț (Petrolul) la 
Minerul Baia Mare ; Naom (Steaua) 
la Olimpia Satu Mare ; Ologu (F.C. 
Constanța) la Corvinul Hunedoara i 
Cojocaru (Sportul studențesc) șl Sil- 
laghi (C.S.M. Reșița) la Mureșul De
va ; Mioc (S.C. Bacău) la Politehnica 
Timișoara.

DIALOG FULGER CU ION NUNWEILLER

La .Timișoara; VA FI O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI
ATÎT DE IUBIT AICI

Luni la prînz, pe aeroportul in
ternational Otopeni, lume multă, 
animație. Am recunoscut cu ușu
rință printre persoanele nerăbdă
toare pe cîțiva dintre obișnuiții sta
dionului din Șos. Ștefan cel Mare, 
veniți se părea ca la o întîlnire. 
Cu cine ?

„Avionul companiei TAROM, de 
la Istanbul, a aterizat11 
deodată în difuzoarele

am auzit 
stafiei de 

avea

Timișoara lui Bindea și Dobay, 
Cotormani și Sfera, a lui Curcan, 
Ciosescu, Androvici și Cojereanu. 
a atîtor glorii fotbalistice, așteaptă 
evenimentul de duminică și 
emoționată. După șase ani. pe 
lurile Begăi — din nou jocuri 
Divizia A. Prilej de meditații, 
aduceri aminte și de gînduri 
viitor-

După cum ne spunea Ion Vlădes- 
cu, organizatorii! clubului studen
țesc, stadionul ,,1 Mai“. unul dintre 
cele mai mari din țară, cu cele 
36 000 de locuri ale sale, oferă

mai 
ma

de 
de 
de

DESPRE COMPORTAREA SELECȚIONATEI DE TINEREL

Discutăm cu prof. Ion Voica, an
trenorul echipei care ne-a reprezen
tat la Festivalul mondial al tine
retului și studenților, de la Berlin-

— Mai întîi. cîteva cuvînte des
pre participarea la turneul de fot
bal al festivalului.

— S-au înscris șase formații. îm
părțite în două Serii: în prima, 
Cehoslovacia. România și Bulga
ria. iar în cealaltă R. D- Germană, 
Polonia și Tanzania. Toate echipe
le — de fapt, selecționate de tine
ret pînă la 21 de ani, mai puțin 
Tanzania, care a participat cu na
ționala sa — au fost de valoare 
sensibil egală, detașîndu-se. to- 
totuși, reprezentantele Cehoslova
ciei și Bulgariei. Noi am partici
pat cu o selecționată în 
joritatea componenților 
denți.

— V-am ruga să ne 
foarte pe scurt. „I 
lor echipei noastre.

— în prima partidă am întîlnit 
Bulgaria, cu care am terminat la 
egalitate, 1—1 (1—0). Al doilea ad
versar Cehoslovacia. Rezultat 0—0. 
în semifinale, după 75 de minute de 
joc bun, am cedat selecționatei 
R. D. Germane într-un final de 
meci neașteptat de slab, cu 3—0. 
Apoi, în întîlnirea pentru locul 3, 
după ce am condus în permanen-

care 
sînt

ma- 
stu-

prezentați, 
,filmul" meciuri-

ță, am fost învinși după prelungiri, 
la executarea penalty-uTilor. scorul 
final fiind 9—8 (1—2, 4—4, 5—5)
pentru Polonia.

— Care a lost formula 
ințată mai mult și cum 
comportarea de ansamblu 
ționatei?

— Trebuie să precizez 
dintre titulari. Mureșan, 
dentat în minutul 20 al primei în- 
tîlniri, nemaiputînd fi întrebuințat 
în următoarele. Formația de bază: 
Costaș (Ion Gabriel) — Anghelini, 
M. Sandu (Schepp), Porațchi, Ma- 
teescu (Purima) — C’hihaia, Cio- 
cîrlan (BolSni), Radulescu—Crișan, 
Enescu, Dănilă. în general, doar 
Anghelini, Porațchi. Rădulescu și 
Crîșan au dat satisfacție, ceilalți 
evoluînd sub posibilități. S-a gre
șit mult, în special în fazele de 
atac. Echipa nu a reușit să-și do
zeze bine eforturile, turneul solici- 
tînd la maximum rezistența fizi
că: am jucat 4 meciuri în șase zile, 
în încheiere, aș Vrea să remarc 
ambianța plăcută, starea excelentă 
a terenurilor, precum și faptul că 
ne-am străduit să pregătim selec- 
ționabilii pentru campionatul nos
tru, antrenamentele efectuîndu-le 
sub acest imperativ.

Convorbire consemnată de
G. RAEȚCHI

întrebu- 
apreeiați 
a scIec-

că unul 
s-a acci- 

în-

condiții dintre cele mai bune de 
disputare și vizionare a meciuri
lor. Terenul de joc a fost toată 
vara pregătit și cruțat de cram- 
poane. S-a înălțat gardul împrej
muitor, iar cabinele și instalațiile 
sanitare sînt Ia fel de bune ca și 
în anii precedență Marți se cosea 
iarba de pe peluze, pentru ca toa
leta să fie gata. în oraș, toată lu
mea așteaptă cu interes debutul, 
reîntîlnlrea cu echipa favorită, mai 
ales că noua divizionară A a stat 
în această perioadă de pregătiri 
mai mult prin alte orașe și nu a 
susținut la Timisoara decît un joc, 
cu „U" 
seniori, ca și întîlnirea 
de tineret, vor face 
frumos program de 
jocuri sportive. Iar 
v.or intra pe teren, 
fanfarei, vor zbura baloane 
ticolore.

„Vor lipsi de la acest debut entu
ziaștii suporteri. studenții, allați 
în vacanță, dar atmosfera sărbăto
rească nu va lipsi și după cum ne 
place să credem, ne spunea inter
locutorul nostru, nici fotbalul de 
bună calitate nu va lipsi la... apel”.

★
Așadar, lașul și Timișoara se 

pregătesc intens pentru reîntîlni
rea cu sportul cu balonul rotund, 
cu Divizia A, ca pentru o întîlni
re cu un prieten drag, atît de mult 
așteptat.

Cluj. Duminică, partida de 
echipelor 

parte dintr-un 
demonstrații și 
cîhd echipele 
în acordurile 

mul-

Constantin ALEXE

Cupa tineretului de la sate“

6 activități l
■ sportive
■ ae masă

întreceri in
am mai anunțat, în
cadrai „Cupei tinere-

— ediția de vară

„NEDEIA MUNȚILOR" 
ÎNĂLflME

LA...

Do neuitat va rămîne pentru toți 
oartlcipanții frumoasa duminică cul- 
t’.’iral-turistică organizată, recent, de 

Brașov, în minuna- 
localitatea 

nu-
către C.J.C.E.S.
tul decor montan, din 
Fundata. încă din zorii zilei 
meroși turiști, oameni ai muncii de 
diferite vîrste și profesii au urcat 
șoseaua șerpuind spre locul fixat 
pentru desfășurarea tradiționalei ma
nifestări „Nedeia munților", organi
zată prima dată în urmă cu i- 
proape un secol, nu departe de a- 
ceste meleaguri, pe Muntele Păpușa.

Și-au dat întîlnire aici, la Fun
data. artiști amatori si profesioniști 
din județele Brașov, Dîmbovița, Pra
hova, Covasna, Sibiu si Argeș.

Și-au dat întîlnire aici frumusețea 
deosebită a locului, pitorescul costu
melor populare, măiestria 
amatori care, îmbinate, au 
lor cîteva mii de privitori 
tacol admirabil.

Paralel cu manifestările 
au avut 
fruntâri 
puri de 
dresînd 
rilor și 
acest an a „Nedeiei munților" este 
și prima invitație (neoficială) pentru 
„ediția" viitoare.

artiștilor 
oferit ce- 
un spec-

culturale 
loc și întreceri sportive, con- 
ad-hoc între diferite gru- 
participanți. Conchidem, a- 

sincere felicitări organizat u- 
considerînd că reușita din 

i a „Nedeiei munților"

Ion GHINESCU coresp.

După cum 
trecerile din 
tului de la sate' 
—la volei și oină, Se află în plină 
desfășurare. Iată cîteva amănunte 
primite de la corespondenții noștri, 
care ne relatează despre fazele ju
dețene ale competiției :

VASLUI. Sîmbătâ și duminică, 
în comuna Stănilești s-a desfășu
rat etapa județeană a „Cupei tine
retului de la sate". Aii^participat 
10 echipe de volei (șase de băieți 
și patru de fete) și trei de oină. 
După întreceri aprig disputate, 
primele locuri la volei băieți au 
revenit echipelor reprezentative ale 
comunelor Stănilești, Deleni și Ol
tenești, iar la fete celor din Deleni, 
Stănilești și Găgești. La Oină a 
cîștigat tot formația din Stănilești, 
care a dispus în ultimul meci 
aceea din Todirești cu scorul 
10—2. (Miluță MOGA).

BRAILA. Orașul de reședință 
județului a găzduit întreceri 
trei discipline : volei, oină și atle
tism. Sportivii din comuna Măxi- 
neni au repurtat un dublu succes, 
ambele lor echipe de volei 
cîndu-se pentru finala de la 
șoara. Alături de ele, au 
acest drept și oiniștii din 
în disputele atletice s-au remarcat 
tinerii din Ianca și din Movila Mi
resei (Traian ENACIIE).

SIBIU. Dreptul de a reprezenta 
județul Sibiu la ultima fază a 
competiției a fost obținut, în ur-

de 
de

al 
la

califi- 
Timi- 

primit 
lunca.

ȘAH, TENIS DE MĂSÂ, FOTBAL Șl TURISM

Sălile Clubului sindicatului I.S.B 
vor găzdui, Incepînd de săptămîna 
viitoare, un concurs popular de șah 
și tenis de masă, la care vor lua 
parte aoroape 50 de salariați, iu
bitori ai acestor discipline sportive.

Directorul așezămîntului cultural 
amintit, Emillari Mitrea, în același 
timp și membru în Consiliul aso
ciației sportive I.S.B., ne-a informat

cutând se va da lovitura 'le 
si în campionatul de casă la 
care va reuni la start not 
de secții si ateliere.
aici, în ultimele două săptă- 
peSte 80 de tirieri s-au „îm- 

‘ în autocarele O.N.T. și 
pornind către stațiunile de

că în 
debut 
fotbal, 
echipe

Tot 
mini, 
barcat" în autocarele 
B.T.T., pornind către stațiunile 
pe litoral sau Valea Prahovei. (D. N.).

CUPA ORAȘULUI DETA LA MINIFOTBAL

De curînd, la Deta, județul Ti
miș, au avut loc întrecerile fina- 

, Ie ale „Cupei orașului" la tainifot- 
bal. întrecerea se află la a IV-a 
ediție. Au participat numeroase e- 
ehipe formate din elevi și munci
tori, acestea fiind împărțite în două 
serii. Cîștigătoare a „Cupei Deta'1

a fost echipa A.S.A. din localitate 
care. în disputa finală, a întrecut 
eu 4—2 
blocuri.
Otmar Kessler (Progresul), care 
înscris

disputa finală,
(3—2) formația Atlelico-

Gclgeterul ediției a fost
■t

13 puncte.

Antoniu CIOCAN — coresp.

amplificare, și micul mister

pe deplin cîteva 
jovial,

să se lămurească 
minute mai tirziu, cînd — 
vizibil mulțumit — antrenorul Ion 
Nunweiller avea să iasă pe ușa 
vamei, salutînd cu un singur gest 
pe toată lumea.

— Cum a fost, în scurtul turneu 
al lui Dinamo în Turcia ?, aveam 
să-l întrebăm în clipa Următoare.

— Destul de bine, eu sînt mul
țumit. In al doilea meci, am evo
luat în compania unei selecționate 
a Istanbulului, de fapt o combi
nată a cluburilor Fenerbahce și 
Besiktas, deci, aproape toată echi
pa națională a Turciei, fără jucă-

SCHIMBAREA NUMELUI UNOR ECHIPE
de fotbal a 

echipe
Federația română 

aprobat ca unele 
schimbe numele.

Iată aceste echipe;
• C.F.R. Roșiori va activa 

numele de Ruva Roșiori;
©Viticol Fetești se va numi 

pid Fetești;
• Străduința Suceava se

numi Sportul muncitoresc Suceiva;
@ Vagonul Arad se va

Strungul Arad:
® Victoria Craiova se va 

A S. Armata Craiova.
De asemenea, federația a 

bat ca echipele Pandurii Tg.
și Nieolina Iași să-și dispute me
ciurile la Țicleni și. respectiv, Ciu-

să-și

sub

Ra

va

numi

numi

apro-
Jiu

FAZELE JUDEȚENE1

ma întrecerilor desfășurate la Ocna 
Sibiului, de către formațiile Recolta 
Apoldul de Sus (la oină). Progre
sul Miercurea Sibiului (volei fete) 
și Olimpia Arpașul de Jos (volei 
băieți). Amintim că voleibalistele 
din Miercurea Sibiului au în pal
mares două titluri de cîștigătoare 
ale cupei, în. edițiile din 1989 și 
1971. (Hie IONESCU).

BOTOȘANI. „Cupa tineretului de 
la sate" a cunoscut și în județul 
nostru o mare popularitate, impu- 
nîndu-se ca una dintre cele mai 
populare competiții adresate cetățe
nilor din mediul rural. Numai ast
fel se poate explica numărul mare 
de tineri ce s-au aliniat Ia startul 
întrecerilor: aproximativ 16 000.
Iată și cîștigătoarele : Crîstinești, 
la volei fete ; Bucecea, la volei bă
ieți; Derjca, la handbal băieți ; 
Ungureni, la handbal fete ; Buce
cea, la fotbal si Broscăuti, la oină. 
(Viorel ALEXOAIE).

CONCURSURI POLISPORTIVE 
PENTRU SĂTENI

Din inițiativa Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
— Caransebeș, a fost organizată o 
competiție polisportivă rezervată 
tinerilor din satele învecinate. Echi
pele participante și-au disputat 
întîietatea, tur-retur, la fotbal, șah, 
tenis de masă și volei. Primele 
locuri în clasamente au fost ocu
pate astfel : fotbal — Valea Timi
șului, tenis de masă — Viitorul Do- 
moșna, șah — Dacia Teregova și 
volei — Progresul Petroșița. S-a 
conferit și un premiu special pen
tru buna întreținere și dezvoltarea 
bazei sportive asociațiilor din sa
tele Teregova .și Valea Timișului.

UN NOU CLUB SPORTIV
Pentru traducerea în viață a Ho- 

tărîrii Plenarei C.C. al P.C.H. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, la 1 
august a avut loc inaugurarea clu
bului sportiv „Onești" din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ju
dețul Bacău. La început, noul club 
sportiv va 
gimnastică 
tere, lupte 
urmînd ca 
să crească.

Ca președinte ele onoare al clu
bului a fost ales inginerul Virgil 
Tămășescu, iar ca președinte Gh. 
Poenaru.

Gh. GRUNZU — coresp.

funcționa cu secții de 
sportivă (feminin), hal- 

și canotaj academic, 
pe parcurs numărul lor

rea. Unirea Tricolor Birlad s-a mu
tat la Vaslui și va activa sub de
numirea de Constructorul Vaslui.

bucureștenî își 
participînd la 

la o plenară în

ARBITRII BUCUREȘTENÎ 
ÎȘI REIAU ACTIVITATEA
Astăzi, arbitrii 

reiau activitatea, 
antrenamente și
care se vor prelucra ultimele mo
dificări ale F.I.F.A. cu privire la 
regulamentul de joc. ..Cavalerii flu
ierului" din lotul republican 
lua parte la 
gramat pe 
la ora 17. 
pal — pe 
la aceeași

Plenara, 
modificările 
regulamentului, se 
sala I.S.B-, de la ora 18,30.

vor 
antrenamentul pro- 

stadionul Republicii, de 
iar cei din lotul munici- 
stadionul Progresul, de 
oră.
în care

unor
Se vor prelucra 
prevederi ale 
va desfășura în

La 31 octombrie, la Kiskoeroes, meci Intre
SELECȚIONATELE DIVIZIEI B 

ALE ROMÂNIEI Șl UNGARIEI
Selecționata Diviziei 

tă din cei mai tineri 
jucători ai eșalonului 
susține la 31 octombrie un meci in
ternațional, 
selecționata 
Partida va 
Kiskoeroes.

B alcătul- 
și valoroși 

secund, va

dată la care Va întîlni 
similară a Ungariei, 

avea loc în localitatea

torit de. la Galatasaray. Scorul a 
fost tot 1-1. ca și ta prima partidă, 
cu diferența că în primul meci 
pentru noi a înscris Fl. Dumitrescu 
iar în al doilea Radu, fratele meu

— A fost utilă deplasarea ?
—• Da. Am putut roda o nouă 

formulă de echipă, chiar dacă dru
mul propriu-zis a fost puțin cam 
obositor. Echipa a jucat 
cea de-a doua repriză a 
cu Fenerbahce și foarte 
toată durata partidei cu 
nata Istanbulului.

— Ce formație ați aliniat ?
— în ambele meciuri aceeași, cu 

o singură schimbare, pentru postul 
de extremă dreaptă-retrasă. îmi 
pare rău însă că nu l-am putut fo
losi și pe Dudu Georgescu, deoare
ce situația lui era încă nedefiniti
vată. Notați însă formația : Con- 
stantinescu — Deleanu, Dobrău, 
Dinu, Lucuță — Moldovan, Sătmă- 
reanu II, R. Nunweiller 
(Sălceanu), Dumitrache 
meci a jucat puțin și 
Fl. Dumitrescu.

bine în 
meciului 
bine pe 
selecțio-

— P. Radu 
(în primul 
Vrinceanu),

D. Gr.

Începe campionatul 1 Dumi
nică Seara vom avea pri
mul clasament al „celor 18". 

Un clasament cu rttulți lideri, CU 
mulți candidați la.„ retrogradare, 
un clasament cu multe tero-uri, 
cu apărări „inexpugnabile" »i cu 
atacuri sterile.

începe, deci campionatul...
In general, după prima sau după 

primele etape, cronicarii sînt mai 
generoși, el atribuind echipelor 
destule circumstanțe atenuante, 
care se sintetizează prin formula 
cunoscută : „Față de faptul că for
mațiile sînt abia la început 
drum, socotim că jocul a avut 
nivel destul de bun".

Iată, însă, că acest an 1973 
arată a fi mai aspru decît cei pre
cedent!, reducînd la minimum iz
vorul circumstanțelor atenuante. 
Startul din acest an al campiona
tului are și o 
care îi conferă 
perior din toate punctele de ve
dere. Făptui că 
debutează cu trei jocuri 
zile este o demonstrație în acest 
sens.

Motivul 
start este 
trebuie să 
goarea, să 
pentru ca 
oamenii din lumea 
mese un flyng start, adică un start 
din Zbor. Adevărul 
prime 270 de minute pot .fi hotă- 
rîtoare în privința formei inter
naționalilor noștri pentru 26 sep
tembrie.

De ce spunem asta ? Nu pentru 
a potrivi niște cuvinte în vederea 
unei stimulări ad-hoc. Situația 
este absolut obiectivă. Aceste trei 
etape de start pot da tonul desfă
șurărilor ulterioare care — din 
motive obiective — nu mai au o suc
cesiune ideală pentru realizarea 
principalei sarcini, adică obținerea 
formei de vîrf în finalul lui sep
tembrie. Se știe foarte bine că

de 
un

se

forrtiulă specială, 
un dinamism su-

acest campionat 
în opt

acestei „cravașe" din 
evident. Campionatul 
demareze cu toată vi- 
selicite la 
echipele

maximum, 
să ia ceea ce 
turfului nu-

este că aceste

mult așteptatul meci cu R. D. Ger
mani este precedat de participa
rea echipelor noastre fruntașe la 
primul tur al competițiilor euro
pene. Cu alte cuvinte, Dumitrache, 
Dinu, Deleanu, Radu Nunweiller. 
Dudu Georgescu, Marcu, TarH- 
lungă, Dobrin și Troi, adică aproa
pe un „11" de „tricolori", vor fi 
angajați In meciuri dificile, uneori 
la mii de kilometri depărtare. 
Acest handicap în plus poate fi 
compensat tocmai în aceste 270 de 
minute, capabile să asigure un to
nus de joc de mare intensitate, 
care să prelungească și să activi
zeze forma sportivă pentru nieciui 
cu R. D. Germană.

Veți spune, poate, că un start 
rapid, așa cum se invocă, nu e 
neapărat o condiție sine qua non 
pentru creșterea formei sportive. 
Dar, peste discuțiile de ordin me
todologic, este cazul să recunoaș
tem că acest flyng start poate 
avea in primul rînd implicații 
psihice, adică implicații într-un 
domeniu care începe să fie tot 
mai hotărîtor în viața sportului. 
Faptul că jucătorii noștri în gene
ral și „tricolorii" în special vor 
lua acest start rapid din convin
gerea că marea dominantă a se
zonului — jocul de Ia 26 septem
brie — trebuie servită deasupra 
oricăror considerente tactice... lo
cale ar putea însemna foarte mult 
pentru pregătirea viitoare a „tri
colorilor", care sînt în situația de 
a face față unor paralelisme de 
efort inevitabile.

Așadar, începe campionatul I Să 
sperăm că echipele noastre vor 
uita timp de 8 zile — timp de 
numai 8 zile ! — calculele atît de 
obișnuite ale fiecărui campionat și 
se vor consacra total țintei finale, 
din care s-ar putea naște, apoi, un 
campionat cu adevărat frumos.

loan CHIRILA

Ședința Biroului F.R.F,

La 2 septembrie sînt programata 
jocurile primei etape a campiona
tului republican al juniorilor și 
școlarilor, ediția 1973—74. Amintim 
că participă 112 echipe împărțite 
în opt serii după criterii geogra
fice. care cuprind formații de ju
niori ce-și desfășoară activitatea pe 
lingă secțiile divizionare A și B, 
școlile sportive, liceele cu profil 
precum și juniorj aparținînd unor 
secții divizionare C, cu centra de 
copii și preocupări pentru munca 
cu juniorii. Toate aceste echipe 
pot utiliza numai jucători născuți 
după 1 august 1955. Jocurile se 
vor desfășura după programul în
tocmit de F.R.F. cu respectarea ur
mătoarelor termene: turul între 2 
septembrie și 25 noiembrie și re
turul între 10 martie și 2 Iunie. 
Intîlnirile vor fi programate în 
fiecare duminică la ora 13. Comi
siile județene de fotbal se vor în
griji ca programul jocurilor să fie 
respectat, asigurînd o largă popu
laritate competiției. Pînă la începe
rea campionatului, fiecare secție va 
trimite F.R.F. numele antrenorului 
care răspunde de instruirea și e- 
ducația juniorilor și terenul pe 
care se joacă. Arbitrii de centru 
voi- fî delegați direct de Colegiul 
central, îar cei de linie de Colegiul 
județean. In caz do neprezentaro 
nemotivată a echipei de juniori, 
va fi suspendată formația de se
niori în prima etapă programată 
pe teren propriu. După două nepre- 
zentări alternative sau consecutive 
nemotivate, echipa dc seniori, indi
ferent de categorie, va fi exclusă 
din campionatul respectiv.

Prima etapă programează urmă
toarele jocuri : seria I — Rulmen
tul Bîrlad — Liceul de fotbal Ba
cău, Politehnica Iași — 
P. Neamț, C.S.M. Suceava 
lina Iași, S.C.
Tecuci. Știința 
Focșani, Liceul 
C.F.R. Pașcani,
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej; seria a 
Il-a — Autobuzul București — F.C. 
Galați, Dinamo București — F.C. 
Constanța, Progresul Brăila —- 
Sportul studențesc Buc., Construc-

Ceahlăul
— Nico- 

Bacău — Șc. sp. 
Bacău — Rapid 
sportiv Focșani — 
Victoria Roman —

torul Galați — Delta Tulcea, C.S.U. 
Galați — Șc. sp. Energia Bucu
rești, Rapid București — Șc. sp. 
Călărași, Azotul Slobozia — Steaua 
23 August Buc.; seria a III-a — 
Metalul București — Unirea Trico
lor București, Șc. sp. 2 Buc. — 
Dunărea Giurgiu, Petrolul Ploiești
— Metalul Plopeni, C.S. Tîrgoviste
— Steaua București, Dinamo Obor
— Șc. sp. Sinaia, Liceul de fotbal 
Buc. — Progresul Buc., Gloria Bu
zău — S.N. Oltenița; seria a IV-a 
—Pandurii Tg. Jiu — Șc. sp. Cra
iova, F.C. Argeș — Chimia Rm. 
Vîlcea, Jiul Petroșani — Șc. sp. Pi
tești, Universitatea Craiova — Șc. 
sp. Curtea de Argeș, Electroputere 
Craiova — Știința Petroșani, Șc. 
sp. Petroșani — Minerul Motru, 
Dinamo Slatina — Liceul nr. 1 Ca
racal; seria a V-a — C.S.M. Reșița
— Viitorul Timișoara, Strungul 
Arad — Metalul Drobeta Tr. Se
verin, Șc. sp. Caransebeș — U.T.A., 
Politehnica Timișoara — Șc. sp. 
Lugoj, U.M. Timișoara — C.F.R. 
Arad, Șc. sp. Gloria Arad — Mine
rul Anina, Șc. sp. Jimbolia — 
C.F.R. Timișoara: seria a Vl-a — 
C.I.L. Sighet — Minerul Baia Mare, 
Universitatea Cluj — Someșul Satu 
Mare. Șc. sp. Oradea — C.F.R. 
Cluj, Topitorul Baia Mare — In
dustria sîrmei C. Turzii, Olimpia 
Satu Mare — F.C. Bihor, Olimpia 
Oradea —- Victoria Cărei, Gloria 
Bistrița — Unirea Zalău; seria a 
Vil-a — Nitramonia Făgăraș — 
Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Brașov — Me- 
trom Brașov, Șc. sp. Odorhei — 
Tractorul Brașov, Șoimii Sibiu — 
Șc. sp. M. Ciuc, C.S.M.
Steagul roșu Brașov, 
Brașovia — Oltul Sf.

sp..
Sibiu 
Șo 

Gheorghe, 
Poiana Cîrapina — Llcgul Crlstur ;
seria a VHI-a — Corvinul Hune
doara — Liceul 2 Deva, A.S.A. Tg. 
Mureș — Metalurgistul 
C.F.R. Simeria — Șc. sp. Tg.
reș, Mureșul Deva — Chimica 
năveni, Arieșul Turda — Gaz 
tan Mediaș, Șc. sp. Mediaș — 
talul Aiud, C.F.R. 
Unirea Alba Iulia.

Cugir,
Mu-
Tîr-
me-
Me-

Sighișoara —

• Se acordă cîștiguri fixe de cite 100 000 lei
• Se efectuează o extragere cu premii suportate din fond special
• 0 variantă poate obține mai multe premii
BILETELE SE POT PROCURA IN TOATE AGENȚIILE LOTO-PRO- 
NOSPORT
NUMAI 4 ZILE MAI AVEȚI LA DISPOZIȚIE PENTRU 
BILETELOR!

PROCURAREA

CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 
I : (13
482 lei.
a Il-a :

rezultate)

(12 rezul- 
lei.

5 
fonul minim de 
regulamentului, a 
lorlalte categorii.

AUGUST 1913
20 lei. conform 
fost atribuit ce-

PREMIILE
CATEGORIA

68,55 variante a
CATEGORIA

tate) 707 variante a 109 
întrucît valoarea premiului de 

categoria a III-a a fost sub pla-
Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

ANUNȚ
Coneursul de admitere la Școala de specializare postliceală de an

trenori se va desfășura intre 10—15 septembrie 1913, Ia Institutul 
de Educație Fizică și Sport, strada Maior Ene nr. 12. Se primesc 
înscrieri pentru următoarele specialități : atletism, baschet, box, ci
clism, fotbal, gimnastică, haltere, handbal, judo, lupte, natație, pati
naj, rugby, schi, sporturi nautice, scrimă, tir și volei.

înscrierea carididaților pentru concursul de admitere se face pini 
în preziua acestuia, pe baza prezentării următoarelor acte :

— certificat de naștere în original și copie ;
— diploma de bacalaureat ;
— buletin de analiza sîngelui ;
— rezultatul examenului radiologie și pulmonar ;
— adeverința de clasificare sportivă, minimum categoria a Il-a :
— două fotografii mărimea 6X1 cm ;
Concursul de admitere constă din 3 probe (eliminatorii) :
— vizita medicală :
— anatomia și fiziologia omului — scris ;
— probe practice Ia specialitatea pentru care optează
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Școlii, 

strada Maior Ene nr. 12, telefon 31.44.40., București.

Aseară, la sediul F.R.F. a avut 
loc o ședință a Biroului federal.

La primul punct al ondinei de 
zi, antrenorul Valentin Stănescu 
a prezentat o informare asupra 
turneului de pregătire efectuat 
de lotul reprezentativ 
precum și a planului 
namente și meciuri de 
ale selecționabililor.

Membrii Biroului F.R.F. au fă
cut o serie de recomandări, luîn- 
du-se măsuri concrete pentru 
îmbunătățirea programului de 
pregătire.

în continuare, au fost luate în 
discuție o serie de probleme cu
rente legate de apropiata des
chidere a sezonului oficial 
(transferări, urmărirea pregăti
rilor echipelor care ne vor re
prezenta în competițiile europene 
Intercluburi. etc.). îp legătură cu 
acest punct, precizăm că o serie 
de transferări sînt încă în curs 
de rezolvare, urmînd ca pînă 
in seara zilei de vineri 10 august 
cluburile interesate să găsească 
soluții iar F.R.F. să hotărască.

în Franța 
de antre- 
verificare

i

A apărut numărul 376 
al revistei

din cuprinsul căreia vă 
recomandăm :

• TREI PAGINI DEDICATE INAU
GURĂRII CELUI DE AL 56-lea CAM
PIONAT NAȚIONAL DE FOTBAL. 
Cărțile de vizită ale celor 18 di
vizionare A ; loturile lărgite cu ul
timele transferări, echipa probabi
lă pentru prima etapă ;

• La „Interviul săptâmlnil"
trenorll echipei naționale, VALEN 
TIN STĂNESCU șl ROBERT COS 
MOC, despre turneul reprezenta' 
tivei

nare 
mul

•
„F.C. Argeș XX" și 
eipiului București" ;

an-

în Franța ;
Vă prezentăm noile dlvizio- 
B, înaintea startului ; progra- 
primei etape î
Marginalii la competițiile 

„Cupa muni-

*

TlRGUL DE VARĂ
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PUNE LA DISPOZI
ȚIA DV, PÎNĂ LA 
31 AUGUST, UN 
BOGAT SORTIMENT 
DE:

rochii, 
bluze, 
fuste, 
compleuri, 
halate din țesături 
bumbac, 
tip bumbac, 
bumbac in amestec, 
malipol, 
mătase 
ți relon

pentru femei, ado
lescenți și copii, pre
cum și alte articole 
de îmbrăcăminte și 
încălțăminte de se
zon.

REDUCERI DE
FREȚURI PÎNĂ

LA 25%



Europenele" de tenis de masă pentru juniori

PREGĂTIRI

S. U. A
ROMANIA

„CUPA DAVIS

PENTRU
MECIUL

NEW YORK. 7 
(Agerpres). — A 
luat sfirșit, la 
North Little Rock 
(Arkansas) meciul 
de tenis dintre 

echipele S.U.A. și 
Chile din cadrul 
„Cupei Davis" 
(finala zonei a- 
mericane). Tenis
menii americani 
au obținut victo
ria cu scorul de 
4—1. în ultimele 
meciuri de 
piu, Tom 
man l-a' 
cu 
6—1 
iar Fillol a cîști
gat prin neprezentarea lui Smith, 
care a acuzat 
drept.

După cum se 
interzonale ale 
începere de Ia 
Francisco, echipa S.VJ.A., deținătoa
rea „Salatierei de argint", va primi 
replica selecționatei României, de 
trei ori finalistă în această competi
ție. Echipa americană a părăsit 
mica localitate North Little Rock,

sim- 
Gor- 

invins
6-1, 

Cornejo,

dureri

S-A CALIFICAT
(prin telefon). în ca- 

preliminare a campio
ATENA, 7 

drul grupei 
natelor europene de tenis de masă 
pentru juniori, echipa noastră fe
minină a susținut două întîlniri, cu 
reprezentativa secundă a Greciei și 
cea a Luxemburgului. în ambele 
partide junioarele românce au do
minat net. Iată rezultatele: Româ
nia — Grecia II 3—0 (Gyongyossy 
— Logoteto 2—0, Uie — Galanu
2— 0, Ilie, Lupu — Logoteto, Gala
nu 2—0); România — Luxemburg
3— 0 (Ilie — Reinert 2—0. Lupu 
Krier 2—1, Gy&ngydssy, Mihuț — 
Reinert, Krier 2—1). Reprezentati
va României s-a calificat astfel în 
prima grupă semifinală și joacă 
cu Anglia, R. F. Germania și Un
garia- în cealaltă grupă semifina
lă s-au calificat formațiile Iugo
slaviei. U.RS.S., Cehoslovaciei și 
Suediei.

Echipa masculină a țării noas
tre n-a reușit aceeași performanță, 
ratînd calificarea în semifinală,

După ce au trecut ușor de formația 
Irlandei, cu 5—0 (Popovici — 
Keane 2—0, Buzescu — Turner 
2—0, Firănescu — Leonard 2—0, 
Buzescu — Keane 2—1, Popovici
— Leonard 2—0), juniorii români 
au pierdut cu 4—5 în fața echipei 
Angliei. Ei au condus în majori
tatea timpului iar în meciull decisiv 
Buzescu a cîștigat primul set 
fața lui Parker. De altfel, 
zescu a și pierdut toate cele 
partide, în timp ce, în echipa 
gliei, tînărul jucător de culoare, 
Douglas, a cîștigat trei. Iată rezul
tatele: Parker — Popovici 0—2, 
Douglas — Buzescu 2—0, Anderson
— Firănescu 0—2. Douglas — Po
povici 2—0, Parker — Firănescu 
1—2, Anderson — Buzescu 2—1, 
Douglas — Firănescu 2—0, Ander
son — Popovici 1—2, Parker
— Buzescu 2—1. Echipa României 
va juca penfru locurile 9—16, întîl- 
nind formațiile Iugoslaviei, Luxem
burgului și Bulgariei.

în 
Bu- 
trei 
An-

SPORTIVUL OLIMPIC
UN A PATRID ?

Secvența finală a partidei care a adus calificarea 
echipei americane : Stan Smith (centru) și Erik Van 
Dillen primesc felicitările învinșilor lor, chilienii Pa
tricio Cornejo și Jaime Fillol, după dublul in care 
aceștia conduceau, la un moment dat cu două seturi 
la zero, al doilea adjudecat cu scorul — record de 
39—37 !

Telefoto : A.P. — AGERPRES

AU FOST NECESARI 14 ANI..

u
la umărul

semifinalele
Davis“, cu

știe, în
„Cupei
17 august, la San

plecînd la Alamo (California), un- 
de-și va continua pregătirile.

Organizatorul acestui meci, Barry 
Mackay, a declarat corespondenți
lor agențiilor internaționale de pre
să că intenționează ca antrenamen
tele tenismenilor americani să fie 
publițe. Se așteaptă ca în fiecare 
zi, la aceste antrenamente să fie 
prezenți în tribune între 600 și 
1 000 de spectatori.

In proba de no

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
INVITATĂ ÎN ARGENTINA

Ro- 
au-

Reprezentativa de rugby a 
mâniei va întreprinde între 25 
gust și 13 septembrie un turneu 
în Argentina — primul din istoria 
rugbvului nostru în această țară 
— efectuat la invitația federației 
argentinieni. Este programat ca în- 
cepînd de la 29 august rugbyștii 
români să susțină în Argentina

șase jocuri : patru la Buenos Ai
res și următoarele două în alte o- 
rașe nestabilite încă.

Lotul român care va face depla
sarea este alcătuit din 25 de ju
cători pregătiți în prezent de an
trenorii Titi Ionescu și Theodor 
Rădulescu.

A TURNEULUI IN fERNAȚIONAI DE BOI „PRIETENIA 4L
99

(Urmare din pag. 1) T. Tvetkov (Bul.)

RECORDULUI

Barbu, sportiv în care se puneau 
mari speranțe, a pierdut la limită 
meciul cu R. Nowakowski (R.D.G.), 
boxer care n-a arătat calități deo
sebite. Barbu a greșit stînd prea 
mult în espectativă, boxînd cu o 
teamă inexplicabilă în fața unui 
adversar care nu-i era superior. La 
aceeași categorie. Emil Chiricuță 
a fost declarat învins de către ar
bitri, într-o partidă în care, chiar 
dacă- n-a evoluat la valoarea sa. a 
punctat suficient pentru a obține 
victoria, în fața bulgarului Stoia- 
nov. Foartea slab s-a comportat 
gălățeanul Nicolae Nicolaev, în în
tîlnirea cu tenacele pugilist din 
R.D.G., R. Miiller, care a condus 
în permanentă lupta, obținînd o de
cizie categorică cu 5—0. Dintre ce
lelalte meciuri trebuie remarcată 
disputa oferită de M. Saleev (Bul.) 
și Ri Banh Hi (R. P. D. Coreeană), 
în care s-au schimbat lovituri fru
moase, aplaudate de spectatori. în ■ 
final, victoria a revenit lui Saleev. 
La aceeași categorie, L. Martinez 
(Cuba) b. p. S. Toian (R. P. Mon
golă).

Prima 
debutat 
atracție 
Sîrbu (România) și Janoș 
(Ung.). Ambii pugiliști, posesori ai 
unor cunoștințe tehnice evidente, 
au făcut o mare risipă de energie 
pentru a-și adjudeca victoria. Fie
care a aplicat tactica adecvată: 
românul, mai înalt, a folosit cu 
succes directele cu ambele brațe, 
în timp ce adversarul său a căutat, 
și uneori a reușit, să impună lup
ta de aproape. Din această încleș
tare a ieșit, așa cum am spus, o 
partidă de bună valoare. în care 
verdictul a stat pe muchie de cuțit 
și a revenit, cu 3—2, lui Berecz. 
De remarcat că doi dintre arbitri 
i-au acordat victoria la egalitate 
de puncte (59—59). Tot la această 
categorie, celălalt reprezentant al 
nostru, Carol Hainal a obținut o 
splendidă victorie în fața lui Boit 
Omni (R. P. "" - - - -
posesorul unui 
cedee tehnice, 
sarul în toate 
meciului și doar rezistența ieșită 
din comun a lui Bolt Omni a fă
cut ca partida să nu se încheie îna
inte de limită. Alte rezultate: A. 
Matmusaev (U.R.S.S.) b.k.o.2 R.

reuniune a zilei a 
cu o partidă de 
între „semiușorii"

doua a 
mare

Virgil
Berecz

Mongolă). Românul, 
bogat bagaj de pro- 
și-a surclasat adver- 
cele trei reprize ale

Lange (R.D.G.), 
b.p. K. Szczerba (Pol.).

în singura confruntare de la cat. 
semimijlocie, Marin Oatn a fost 
depășit categoric la puncte de A. 
Juravlev (U.R.S.S.).

Ambii reprezentanți ai țării noas
tre la categoria semigrea au obți
nut victorii clare. Mircea Simon 
l-a învins la puncte pe polonezul 
J. Kncnarizik, iar Gheorghe Mata- 
che l-a obligat pe M. Koletici 
dug.) să abandoneze în repriza se
cundă. Celelalte rezultate : D. Ries 
(R.DG.) b.p. B. Krasimin (Bul.), 
N. Erofeev (U.R.S.S.) b.ab.3 L. Bu- 
iaki (Ung.).

In cea de-a doua reuniune a zilei 
de marți, cei doi reprezentanți ai 
țării noastre la categoria cea mai 
mică, Paul Dragu și Turan Bușit 
au realizat două spectaculoase vic
torii, făcînd un pas însemnat către 
fazele superioare ale competiției, 
într-un meci apreciat ca deosebit 
de frumos, P. Dragii l-a învins la 
puncte pe polonezul D. Jery, iar 
T. Rușit l-a întrecut, tot la puncte, 
pe J. Schultz (R.D.G.). La aceeași 
categorie, Han Dac II (R.P.D. Co
reeană) b.p. II. Jorge (Cuba). I. 
Brainov (Bul.) b.ab. 3 Z. Vig (Ceh.).

La categoria pană. Florian Ghiță 
s-a dovedit mult inferior adversa
rului său, S. Boiko (U.R.S.S.), fiind 
învins prin abandon în repriza se
cundă. A. Breo (Cuba) b.p. Bat Bi- 
lic (R.P. Mongolă).

Fără îndoială, sezonul atletic 1973, 
pe care la începutul anului atn fi 
fost tentați să-1 considerăm mai de
grabă unul al relaxării post-oiim- 
oice, este un sezon al surprizelor. 
Al surprizelor plăcute, pentru că 
am asistat în această vară la nu
meroase performanțe de valoare, la 
doborirea unor recorduri care stăteau 
scrise de mai multi arfi ne lis’el» 
performanțelor maxime. După rezul
tatul lui Marcello Fiasconaro la 8C0 
m. care depășea cel mai vechi re
cord mondial al alergărilor pe plat, 
iată, a fost depășit si cel mai vechi 
record mondial absolut, acela din 
proba de 110 m garduri. La 6 iulie, 
Pe pista stadionului Letzigrund din 
Ziirich, campionul olimpic Rod Mil
burn a încheiat cursa in 13,1 se
cunde, îmbunătățind cu o zecime per
formanța lui Martin Lauer.

Istoria recordului de 13,2 al a 
tului vest-german este una din 
veștile cele mai controversate 
atletismului. După cum se știe 
chiar in ziarul nostru s-a mai scris 
despre acest record — rezultatul lui 
Lauer a fast puș în toți acești ’4 
ani — 14 ani fără o zi ! - sub sem
nul îndoielii. La'Jer a obținut 
la 7 iulie 1959. tot la Zurich si 
pe pista stadionului Letzigrund 
performanța sa fiind înregistrată 
cronometre acționate manual. Au 
Un cronometru electric, cu rol i 
sultativ, l-a .marcat* oe Lauer 
13,50 sec. Diferența este prea rr 
pentru a fi 
cronometrajul 
De menționat

burn pentru a se îndrepta — într-un 
fel — o nedreptate, pentru a se 
restabili adevărul. Pentru că, chiar 
dacă Milbum a obținut recordul 
mondial tot pe pista jninune* Letzi- 
grund, chiar dacă el a fost crono
metrat tot manual, nimeni nu se în
doiește de performanța sa. De ce ? 
Cu două săptămîr.i înainte. Milburn 
își egalase la Eugene recordul pe 120 
yarzi garduri (109.73 m: in 13.0 (cro
nometrai electric) performantă su
perioară acestui 13.1 de la Zurich.

Am spus despre Milbum că este 
un fenomen. Asa îl consideră toti 
specialiștii, așa considerat
chiar de la apariția elita mon
dială. acum 3 ea a
convenit că Rod mare
alergător pe 
purilor, 
marea 
cord r 
St cum

du-se la un gard, s-a clasat abia pe 
locul 5. ratînd selecția !

Să sperăm că acest atlet de ex
cepție (23 de ani, 1,84 m, 76 kg, 
student la „South California Uni
versity") nu se va despărți de atle
tism, pentru că, sîntem convinși, nu 
și-a spus încă ultimul cuvînt.

Vladimir MORARU

In unele cercuri olimpice se pune 
din nou în discuție problema cere
monialului olimpic prilejuit de pre
mierea ciștigătorilor. Se vîntură, nu 
pentru prima oară, ideea renunțării 
la înălțarea drapelelor naționale și 
la intonarea imnurilor de stat. Ce
lor ce se bazează uneori pe pasaje 
anacronice din codul olimpic, sus- 
ținînd că Jocurile Olimpice sînt în
treceri între indivizi, ar trebui să 
le reamintim cîteva adevăruri.

Intr-un text publicat în numărul 
din iulie 1908 al ,,Revistei Olimpi
ce", Pierre de Coubertin scria : 
„Internaționalismul, așa cum îl în
țelegem noi, este compus din res
pectul patriilor și din nobila emula
ție care face să tresară inima spor
tivului atunci cînd vede inălțin- 
du-se pe catargul victoriei, ca re
zultat al 
rii sale", 
în 1908, 
tribuția 
sportivilor lumii în arena olimpică. 
De asemenea, respectul patriilor și 
al culorilor țării sportivului repre
zintă un omagiu meritat la adresa 
popoarelor care au născut și care 
au educat pe campioni.

Cînd vezi sportivul, cu inima tre
sărind, cum spune Coubertin, ur- 
cînd pe podiumul olimpic, te între
bi : ce dă strălucire obrazului său, 
sau de ce apar lacrimile de ferici
re în ochii săi ? Care sînt compo
nentele impulsului care l-au dus de 
la truda antrenamentelor la tri
umf ? In dumbrava sacră de la O- 
limpia. în Grecia antică, numele 
învingătorilor era asociat în pri
mul rînd cu cel al tatălui său, cu 
numele cetății din care provenea. 
Fără îndoială, bucuria victoriei pe 
care o resimțea era alimentată de 
prestigiul social conferit sportivu
lui : el devenea un erou al colecti
vității.

Dar cu ce se leagă victoria cam
pionului olimpic al zilelor noastre ? 
Cu fericirea sa personală, cu onoa
rea familiei sale, cu prestigiul co
munității căreia îi aparține, sau cu 
toate acestea laolaltă ?

Victoria se naște și trăiește într- 
un individ dotat. Dar valoarea per
formanței sale nu aparține doar

strădaniei sale, cui rile ță- 
Evocînd internaționalismul, 
Coubertin recunoștea con- 
sportului la fraternizarea

sportivului, ci și unui popor carâ 
participă (direct sau indirect) la 
formarea sa. în timpul competiției, 
sportivul nu își verifică propria va
loare doar pentru sine, ci realizea
ză în același timp un adevărat act 
de creație, în prezența și cu con
cursul unui public reprezentativ. De 
asemenea, în drumul său spre vic
torie, ca și după obținerea ei, spor
tivul nu se gîndește doar la sine, ci 
și la cei care îl înconjoară. E fi
resc deci ca bucuria învingătorului 
să se confunde cu gratitudinea sa 
față de antrenor și față de cei ale 
căror eforturi s-au conjugat pentru 
a-> ușura victoria (profesorul de e- 
ducație fizică, medicul, partenerii 
de antrenament, clubul său, supor
terii săi). Dar performanțele cam
pionului au o valoare nu numai 
pentru lumea sportului, ci și pen
tru colectivități umane mai largi. 
Sportivul nu este o individualitate 
oarecare, ci reprezentantul unei 
țări, iar activitatea sa publică de
vine expresia poporului respectiv.

în arena olimpică, sportivul ro
mân se simte angajat — în confor
mitate cu jurămîntul olimpic — să 
lupte „pentru gloria sportului și o- 
noarea echipei sale". Lacrimile de 
bucurie care îi curg pe obraz sau 
tresărirea inimii sale în momentul 
în care culorile patriei se înalță pe 
catargul victoriei nu îl stînjenesc. 
Dimpotrivă, el este mîndru.

Tuturor celor care continuă să 
conteste aceste puncte de vedere, 
gîndindu-se la excese sau denatu
rări, ar trebui să le propunem un 
subiect de meditație. Ce preferăm : 
pe campionul patriot care-și dedică 
victoria țării sale, sau pe cel care 
nu se gîndește decît la sine, cel mai 
adesea la profitul material, clădind 
cu ajutorul unei mentalități mer
cantile o trambulină spre sportul 

. profesionist ?
Iată cele cîteva adevăruri care ar 

trebui să-i facă pe retrograzii pro
motori ai anulării steagurilor și im
nurilor din ceremonialul olimpic, 
să-și revizuiască părerile profund 
potrivnice sentimentelor patriotice 
ale sportivilor lumii care se pre
zintă în arena olimpică.

Victor BANCIULESCU
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hurdleri, rezultatul lui Lauer nu a 
putut fi depășit.

A fost nevoie să apară acest a- 
devărat fenomen care este Rod Mil-
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Rod Milburn, recordmanul lumii in proba c 
din recentul său turneu eui

FLORIN GHEORGHIU PE LOCUL 13 LA PETROPOLIS
RIO DE JANEIRO. 7 (Agerpres). 

— în turneul internațional de șah 
de la Petropolis (Brazilia) s-au ju
cat partidele ruqdei a 10-a. Florin 
Gheorghiu (România) a întrerupt 
la mutarea a 41-a în poziție infe
rioară partida cu fostul campion 
mondial Vasili Smîslov (URSS). 
Rezultate tehnice: Byasas (Cana
da) — Gheller (URSS) 1—0; Liu-

bojevici (Iugoslavia) — Savon 
(URSS) 1—0; Ivkov (Iugoslavia) — 
Reshevski (SUA) 
evski 
1—0.

Pe
află
Gheorghiu ocupă 
și o partidă întreruptă.

în clasament se 
cu 7.5 p. Florin 
locul 13 cu 3,5 p

TURNEUL FEMININ DE BASCHET DE LA IAMB0L
SOFIA, 7 (Agerpres). Turneul in

ternațional de baschet-senioare care 
se desfășoară la Iambol a intrat în 
faza finală. In semifinalele compe
tiției, au fost înregistrate următoa
rele rezultate î Bulgaria — Româ-

nia 50—45, Cehoslovacia — Polonia 
43—36, Canada — Selecționata de ti
neret a Moscovei 53—38. Pentru 
locurile 1—2 vor juca Bulgaria si 
Cehoslovacia. iar pentru locurile 
3—4 România si Polonia.

„TROFEUL TOMIS" LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

și Bulgariei. Sportivii noștri, cu un 
atac în forță și cu un blocaj agre
siv, au reușit să destrame fragila 
apărare adversă, repurtând o vic
torie categorică : 3—0 (3, 6, 7). E- 
chipa Bulgariei, care se pregătește 
pentru întrecerile din cadrul Uni
versiadei, lipsită de omogenitate, 
nu a putut în nici un moment să 
pună în dificultate pe voleibaliștii 
noștri, care s-au impus fără a forța 
ritmul. Totuși, remarcăm prea mul
tele greșeli comise la serviciu, pre
cum și la preluare, care au permis 
echipei Bulgariei să realizeze punc
te. Arbitrii G. Almaza (Mexic) și

S. Harada (Japonia) au condus bine 
următoarele formații :

ROMÂNIA : Chițigoi (Arbuzov), 
Duduciuc, Udișteanu (Penciulescu), 
Bartha, Dumănoiu, Oros.

BULGARIA : Marinov (Grigo- 
rev), Statev (Zecev), Țakov (Anev), 
Krumov (Tananov), Șiefanov (Tre- 
nev), Mrankov (Metodiev).

In al 
echipele 
Conform 
japonezi, 
taculos 
în viteză la fileu, au depășit garni
tura mexicană cu 3—0 (5, 4, 3). 
S-au remarcat Yoshimatu, Irisawa 
și Maruyama de la învingători, 
respectiv Carral, E. Jimenez și Ro-

doilea meci s-au întîlnit 
Japoniei și Mexicului, 
previziunilor, voleibaliștii 
la capătul unui joc spec- 

cu numeroase combinații

/

(Franța) și I. Manolov

disputată partidă a zilei 
dintre echipele U.R.S.S.

driguez. Bun arbitrajul prestat de 
A. Henry 
(Bulgaria),

Cea mai 
a fost cea
și Cehoslovaciei. Voleibaliștii ceho
slovaci au căutat să stăvilească 
atacurile dezlănțuite ale jucători
lor sovietici, dar nu au reușit decît 
arareori. După ce în primele două 
seturi am asistat la o luptă echili
brată, în cel de-al treilea sovieticii 
s-au detașat net, 3—0 (12, 11,8). 
S-au evidențiat Borș și Kondra, 
U.R.S.S., și, respectiv, Petlak și Fia- 
la. A condus foarte bine cuplul ro
mân M. Albuț—M. Marian.

în clasament conduc neînvinse 
reprezentativele României și U.R.S.S.

obonreia
unde! El capab

n-ar 1 us să
ocazia turneului 
Europa. De rema 
efectuează acest 
selecționata S.V.A 

campionatele r.aționaie.

O nouă mare stea a piscinelor de pe 
conunenvul nostru. Un Mark Spitz 
al probelor feminine ? Foarte pc-s- 
bd — afirmă la această oră mulț- 
speeiaEfti evaluind rezultatele nou 
campioane a R. D. Germane și re
cordmană mondială cu aproximativ 
7 săptămir.i înaintea campionatelor 
mondiale de îa Belgrad.

Kornelia Ender s-a născut '.a 25 
octombrie 1558 în localitatea Plauen 
Vogtland. Are 1.72 m, 59 kg., statură 
aproape ideală pentru marea perfor
manță. A luat primul contact cu ba
zinul in urmă cu 5 ani. în grupa de 
copii a clubului S. C. Chemie Halle. 
Antrenorul ei. Helmut Langbein, a- 
dept al pregătirii multilaterale ba
zată pe o perfectă cunoaștere a tu
turor celor 4 procedee tehnice. a 
lansat-o destul de repede în activi
tatea competițională, dindu-și seama 
că eleva sa posedă calități ieșite din 
comun. Acestea și explică, de alt
fel. ascensiunea fulgerătoare a Kor- 
neliel. In 1969 înota 200 m mixt în 
3:16.5 și 100 m liber în 1:22.4. Sezo
nul următor a adus campioanei pri
mele succese : 8 titluri la Spartachia
da pionierilor, marea competiție din 
R. D. Germană care lansează în fie
care an pe cei mai dotați tineri spre 
marea performanță. Rezultatele sale 
optime — 2:42,0 la 200 m mixt și 
1:07,7 la 100 m liber erau 
decit încurajatoare.

Antrenamentul de mare 
(două ședințe zilnic) și 
seriozitate i-au permis Korneliei En
der să urce în 1971 noi trepte pe 
scara înaltelor valori : 2:30.2 la 200 m 
mixt 62.7 la 100 m liber și titlul de 
campioană a Europei la junioare în 
cursa tetratlonului. Marea confirmare 
avea să urmeze în piscina olimpică 
de la Miinchen, 
R. D. Germană 
medalii alte trei 
de argint.

Și iat-o. după

mai mult

intensitate 
deosebita

cînd înotătoarea din 
a adăugat
(cele mal

ealbel de 
prețioase)

5 ani de activitate,

Un sport care cunoaște la ora ac
tuală o rapidă dezvoltare în Uniu
nea Sovietică este rugbyui. Pretutin- 

ni apar noi echipe care vin 
mpleîeze " _ . . 1 .
luare de care dispune la ora 

țoală această țară. Devenită tradi- 
tională. întîlnirea dintre echipele A- 
cadetniei forțelor aeriene din Moscova 

aceea a Institutului de aviație ci- 
silă din Kiev a fost punctul central 
de atracție al celui de al treilea tur 
ai campi matului. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 37—10 (15—6) în fa
voarea aviatorilor militari.

Discxitind primul meci pe teren 
proțxhu. echipa studenților din Le- 

tnik“.
JUCSBO 

Mosc

Așa cresc viitorii campioni ai 
tenisului cehoslovac. Fiecare 
dintre acești micuți sportivi, 
de la centrul de inițiere din 
Praga. visează să ajungă un 

nou Jan Kodes !

* £ --

NAADOM--UL Șl
Demberel, singura campioană mon
dială din istoria sportului mongol, 
cis’.igătoarea medaliei de aur la cam
pionatele

pe «leva din Haile în fruntea pira
midei. La meciul R.D.G. — U.R.S.S. 
din aprilie. Kornelia o deposeda pe 
Shane Gould de recordul lumii Ia 
200 m mixt (2:23.0) și înota distanța 
de 100 m delfin în 63.0. cu trei ze
cimi mai repede decit Mayurtii Aoki, 
campioană olimpică și recordmană 
mondială. Departe de a se mulțumi 
cu ce a realizat Kornelia Ender a 
atacat cu succes și la recentele cam
pionate ale țării sale cifrele din ta
bela recordurilor lumii. L-a smuls pe 
cel mai prețios dintre acestea aus- 
traliencei Shane Gould (58,2 — 100 m 
liber) și a realizat un rezultat ex
cepțional (62,3) la 100 m delfin. Cu 
asemenea performanță, ea poate fi 
considerată, la această oră, cea mai 
valoroasă înotătoare din Europa și 
una din marile favorite ale C. M. de 
la Belgrad, (a. v.).

lumii de tir cu arcul din 
la York (Anglia) ! Partici- 
ragerile de la distanța de 

e s-a consacrat, D. Dem- 
t nevoită să se mulțu- 
>cul secund, cedînd intîie- 
oortive de numai 17 ani,

-.bă a _Nindom--ului. cea 
a terminat de aseme- 
rpriză. învingătorul — 

□ cursă spectaculoasă 
find un elev din Ulan 

□rima sa întrecere

Comitetul pentru tineret si sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria se preocupă tot mai 
intens de dezvoltarea sportului în 
rîndul copiilor și juniorilor. Au fost 
prevăzute % serie de măsuri, care vor 
asigura un sprijin multilateral pen
tru soluționarea problemelor ce a- 
fectează sportul practicat de genera
ția în creștere, mai ales în privința 

.creării bazei materiale si a pregătirii 
cadrelor necesare. In acest scop, nu 
fost alocate însemnate fonduri pen
tru deschiderea de noi școli scortive 
și extinderea rețelei de internate 
sportive. Se preconizează, de asem°- 
rea. ca Centrul unic pentru știință 
și pregătirea de cadre, de pe lingă 
Comitetul pentru tineret și sport, să 
elaboreze un program pentru spo
rirea calificării cadrelor pedagogice, 
schimburi de specialiști ș.a.

In anul curent și în cel viitor, 
baza materială va cunoaște o însem
nată creștere, prin amenajarea în 
întreaga tară a 1 400 de terenuri de 
volei, 660 de handbal. 1 000 terenuri 
sportive combinate, un mare număr 
de teren'Jri pentru gimnastică spor
tivă, handbal, tenis etc.

TREI RECORDURI MONDIALE PENTRU „POLSKI FIAT" I
moâtă. ia ora 
Wroclaw, ma- 

axn:biiistic inițiat de fa- 
oceză de autoturisme .Polski 
■esta a fost o încercare de 
trei recorduri mondiale pe 

^r.țele de 25 000 km. 25 000 mile si 
50 000 km. probă soldată cu un deplin 
succes al constructorilor si piloților 
polonezi.

Opt dintre cei mai buni piioțl de 
raliu din Polonia au alergat încon
tinuu timD de 316 re pentru -a de- 
oâsi vechile recorduri aoarținind e- 

itjajelor fabricilor Simca Aronde si 
>rd Cortina Lotus. Pilcții au acope- 
: de 767 cri .bucla* de 65 km din 

apropierea orașului Wroclaw, consu-

mir.d de-a lungul întregii curse 9 300 
litri de benzină.

□ oborirea triplului record mondial, 
încununarea fericită a eforturilor 
specialiștilor si piloțilpr polonezi, a 
fost realizată de un echipaj condus 
de cunoscutul Sobieslav Zasada. a- 
vind în alcătuire pe Marek Varisella, 
Jerzy Dobzanski, Ryszard Nowicki, 
Robert Mucha, Franciszek Postawka, 
Andrzej Jaroszewicz și Franciszek 
Arominski.

După cum a anunțat experimenta
tul Zasada, echipajul Polski Fiat va 
încerca — poate chiar la toamnă — 
să-și treacă în palmares și recordul 
mondial de 10 000 km.

TELEX•TELEX•TELEX
După disputarea a 11 probe, situația în 
clasamentul campionatului mondial 
automobilism (formula I) se 
astfel : 1. Jackie Stewart —
Fran goi s Cevert — 45 p; 3. 
Fittipaldi — 42 p; 4. Ronnie 
(Suedia) — 25 p: 5—6. Denis
(Noua Zeelandâ) și Peter Revson (S.U.A.) 
— cite 23 p fiecare etc. Următoarea 
cursă. _Marele premiu al Austriei**, se 
va desfășura la 19 august pe circuitul 
de la Zeltweg.

de 
prezintă 

60 p: 2. 
Emerson 
Peterson 

Hulme

trei seturi: 3—6, 6—3, 6—3 pe Charles 
Pasarell (Porto Rico).

La Vichy a continuat finala competiției 
de tenis (tineret) dotată cu „Cupa Ga
lea". dintre echipele Spaniei și Angliei, 
După desfășurarea a două zile de între
ceri. tenismenii spanioli conduc cu 2—1 
în proba de dublu, englezii Warboys și 
Farrell au învins cu 9—7, 6—2, 6—3 pe 
Higueras și Moreno.

Selecționata masculină de baschet a 
R.P. Chineze a evoluat la Valls. în com
pania formației Spaniei. Baschetbaliștil 
spanioli au terminat Învingători 
.■ui de 95—64 (50—34). Jocul a fost 
de peste 3 500 de spectatori.

cu sco- 
urmărit

DenverTurneul feminin de tenis de Ia 
(Colorado) s-a încheiat cu victoria cu
noscutei campioane americane Billie 
Jean King, învingătoare cu 6—1. 6—2 in 
finala susținută cu jucătoarea olandeză 
Betty Stove.

Tînărul tenisman american Jimmy Con
nors a terminat învingător în 
internațional de la Columbus ____ _
în finală, Jimmy Connors l-a întrecut în

turneul 
(Ohio).

A început turul ciclist al Portugaliei. 
Prima etapă, desfășurată între Lisabona 
și Beja. de-a lungul a 206 km. a fost ciș- 
tigată de portughezul Alvaro Roque, 
cronometrat în 5 h 41:30. Marele favorit. 
Agostinho, a ocupat locul trei, sosind 
cu o întîrziere de 35 sec.

In finala campionatului european femi
nin de baschet (tineret) se vor întîlnl 
la San Remo echipele u.R.s.s. și Iugo
slaviei. în meciurile semifinale, U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 79—51 (37—28) e-
chipa Italiei, iar Iugoslavia a dispus cu 
81—76 (44—36) de Bulgaria.

La Sofia s-a disputat întîlnirea feminină 
de volei dintre echipele Bulgariei și Ja
poniei. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (15—17, 15—7, 15—11, 15—12).

Redacția ji administrația; București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane; centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.5109. interurban 12 si 286 ; telex: sportrom buc. 180. Tiparul „I. P. „Informația". București 40.368


