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în cinstea marii sărbători a eli
berării patriei, 'Consiliul județean 
al sindicatelor Brăila a organizat 
o competiție volei balistică, dotată 
eu „Cupa 23 August".

La întreceri participă 13 echipe 
masculine, care au oferit suporte
rilor pasionante dispute. Dintre for
mațiile care s-au prezentat la star
tul disputelor am remarcat com
portarea bună a voleibaliștilor de 
la Avîntul, C.C.H., Rapid C.F.R., 
Portul, Constructorul.

70 DE ECHIPE DE FOTBAL 
BUZOIENE LA STARTUL 

„CUPEI ELIBERĂRII"
70 de echipe de fotbal din jude

țul Buzău au participat la o in
teresantă dispută, organizată de 
Consiliul județean al sindicatelor 
în colaborare cu C.J.E.F.S. și do
tată cu „Cupa eliberării". Au fost 
antrenați în întreceri fotbaliști ne
legitimați din unitățile sindicale ale 
județului, în frunte situîndu-se cele 
din Nehoiu, Berea, Vernești, Rm. 
Sărat, precum și din municipiul 
Buzău. După întrecerile prelimi
nare, în finală s-au calificat patru 
formații, care au oferit suporteri
lor meciuri atractive. în urma re
zultatelor s-a stabilit următoarea 
ierarhie: Rapid Buzău, Petrolul 
Berea, Partizanul Rm. Sărat și Ti
pograful Buzău.

D. SOARE — coresp.

Acționînd în spiritul Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a. c. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educație: fizi
ce și sportului, Consiliile asociațiilor 
sportive din toată țara desfășoară o 
febrilă activitate, punctată de nu
meroase acțiuni menite să cinstească 
marele eveniment de la 23 August.

O recentă vizită la A. S. Grivița 
roșie ne-a oferit prilejul de a con
semna, în urma dialogului purtat cu 
secretarul acesteia, Ion Gheorghe, 
cîteva inițiative care s-au bucurat 
de o largă audiență în rîndul munci
torilor din cele două uzine (U.M.M.R. 
și U.M.U.C.), grupate în cadrul acestei 
asociații.

„Cupa 23 August" și-a consumat, 
deja, întrecerile la una din discipli
nele care au fost cuprinse în pro
gram — fotbalul — care a dat cîștig 
de cauză echipei de la Secția scu- 
lărie-utilaj, formație ce s-a dovedit 
cea mai bună dintre cele 16 partici
pante. Pentru următoarele zile sînt 
prevăzute întreceri de șah și tenis 
de masă.

Tot de la interlocutorul nostru am 
aflat că aici s-a reintrodus gimnas
tica in producție care, timp de cinci 
minute înaintea pauzei de prînz, ofe
ră binefacerile sale unui număr de 
aproximativ 800 de salariați. Printre 
secțiile fruntașe — Sculăria, Meca
nică utilaj chimic (halele I—VI) si 
Atelierul de tapițerie și tîmplărie va
goane, iar printre animatorii cei mai 
consecvenți — muncitorii Gh. Matei 
și I. Dumitru.

Nu sînt neglijate nici campionatele 
interne, care programează săptămînal 
confruntări de volei, fotbal, handbal, 
orientare turistică și tenis de masă, 
precum și atractivele excursii și dru
meții în cele mai pitorești regiuni ale 
țării.

Se impun a fi inserate aici și cî
teva cuvinte despre comportarea me
ritorie a practicanților sportului de 
la Grivița roșie în cadrul „Cupei mu
nicipiului București", unde au cu
cerit locul I pe sector la handbal 
masculin și fotbal.

Dumitru NEGREA

Campionatele europene de tenis de masă pentru juniori

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
A CUCERIT
ATENA. 8 (prin telefon). Marți 

după-amiază și în cursul zilei de 
miercuri s-au disputat în sala Cen
trului national de sport din Pireu 
ultimele întîlniri din cadrul cam
pionatelor europene de juniori la 
tenis de masă, menite să stabileas
că ierarhia finală în proba pe e- 
chipe.

Formația feminină a României, 
angrenată în lupta pentru medalii, 
a învins în cadrul grupei sale fi
nale formațiile Angliei cu 3—1 (Lu
pu—Howard 2—0, Ilie—Walker 

2—0, Lupu, Ilie—Howard. Stewart
1— 2, Ilie—Howard 2—0) și R. F. 
Germania cu 3—0 (Ilie—Deppner
2— 0, Lupu—Wusteffeld 2—0. Ilie, 
Lupu — Deppner, Schmidt 2—0). în 
aceste partide — care au asigurat 
formației noastre un loc între pri
mele patru din Europa — s-au re
marcat verva Ligiei Lupu și tena
citatea Lidiei Ilie. dublul nostru, 
însă, neatingînd omogenitatea ne
cesară. în cealaltă grupă finală 
s-a detașat formația Uniunii Sovie 
tice, urmată fiind de echipa Iugo
slaviei.

întrecerile echipelor de băieți gă
sesc reprezentativa română în lup
tă pentru locurile 9—16. Primele 
partide disputate în această grupă 
s-au soldat cu următoarele rezul-

MEDALIILE DE ARGINT

LIDIA ILIE LIGIA LUPU

Duminică — sport și recreare în pădurea Mogoșoaia

INTERES DEOSEBIT PENTRU
EXCURSIA CICLOTURISTICĂ 

ORGANIZATĂ OE ZIARUL NOSTRU

DUMINICĂ, START ÎN SEZONUL FOTBALISTIC DE TOAMNĂ

• Ancheta noastră în rîndul unor tehnicieni, jucători, arbitri și spectatori
Duminică ne vom reîntîlni cu fotbalul. Ne vom reîntîl- 

ni, de fapt, cu cele 282 de formații (un adevărat record 
în fotbaiul nostru) participante la întrecerile Diviziilor A, 
B, C și ale campionatului echipelor de tineret-rezerve. Du
minică, peste 5 500 de jucători își vor începe frumoasa ți 
pasionanta întrecere sportivă, pe care în acest an, ca re
zultat al măsurilor luate de C.N.E.F.S. ți federația de 
specialitate, o dorim de un nivel calitativ superior. Desi
gur atenția este polarizată de partidele primului eșalon

VALENTIN STANESCU: — an
trenorul echipei naționale: 
„Jucători temeinic pregătiți, din 
care să formăm o echipă pu
ternică".

— Divizia A - în care se va pune în joc cei de al 56-lea 
titlu de campioană a țării. Se va păși în noul campionat, 
însă, și cu gîndul la echipa națională, aflată în fața ca
lificărilor pentru turneul final al C.M. Dar cite speranțe 
nu se leagă de acest nou sezon fotbalistic !

lată de ce, cu cîteva zile înaintea startului, am adresat 
unor reprezentanți din diverse medii fotbalistice următoa
rea întrebare :
• CE AȘTEPTAȚI DE LA NOUL CAMPIONAT î

lată răspunsurile interlocutorilor noștri :

tate: România — Iugoslavia 5—3 
(Popovici — Iuhazs 2—0, Buzescu 
— Kurtes 2—0, Firănescu — Jurcici
2— 1, Popovici — Kurtes 2—1, Fi
rănescu — Iuhasz 0—2, Buzescu — 
Jurcici 1—2, Firănescu — Kurtes 
1—2, Popovici — Jurcici 2—1) și 
România — Norvegia 5—3 (Roma- 
nescu — Madsenn L—2, Popovici — 
Munsenn 2—0, Firănescu—Gudorm. 
senn 0—2, Popovici—I ’ 
Rorhanescu — GudormsAnn 1—2,‘ 
Firănescu — Madsenn 2—0, Po
povici — Gudormsenn 2—0, Firă
nescu — Madsenn 2—0). Remarca-# 
bilă comportarea constant 
juniorului Popovici.

Iată cîteva rezultate : 
(turneul final): Anglia — 
5—2, U.R.S.S. — Franța 5—3, Sue
dia — Ungaria 5—2, Suedia—Ceho
slovacia 5—1, (!). U.R.S.S.—Italia 
5—2, Cehoslovacia—Anglia 5—1 (!)

Fete : Ungaria — R.F.G. 3—0,
Ungaria — Anglia 3—0, U.R.S.S.— 
Cehoslovacia 3—0. Cehoslovacia — 
Suedia 3—0, U.RS.S^ — IugbșȚayj.a,,,
3— 1.

în ultima partidă a grupei finale. 
România a învins Ungaria cu 3—2: 
Ilie — Ivasko 2—1. (11, —18, 14), 
Lupu — Csik 0—2 (—8, —21), Ilie, 
Lupu — Csik, Benkb 2—1 (20, —14. 
10), Ilie — Csik 0—2 (—17, —14), 
Lupu — Ivasko 2—0 (15, 15). Ast
fel, junioarele noastre s-au calificat 
în finala competiției întîlnind for-

seu—Gudorm- Pația U.R.S.S. Echipa sovietică a 
■Madsenn 2—lf 'feîștigat cu 3—0 : Lupu — Feldman

bună a

băieți 
Ungaria

1—2 (13, -22, —16). Ilie — Anto
nian 1—2 (20, —16, —19), Lupu, 
Ilie — Feldman, Antonian 0—2 
(—15, —18). Reprezentativa Româ
niei obține, astfel, medaliile de ar
gint, incuniinind o frumoasă com
portare.

în întrecerea echipelor de băieți, 
formația României a întrecut în ul
timele partide Bulgaria (5—1) și 
Spania (5—2), clasîndu-se pe locul 
IX.

La ora convorbirii telefonice, în 
finala masculină, ' — Sue
dia 2—2, ' ' *

„CUPA SPORTUL" la ciclotu
rism. care se va desfășura dumi
nică, 12 august (adunarea partici- 
panților la ora 8, la STADIONUL 
DINAMO), organizată de ziarul 
nostru, în colaborare cu comisia 
de cicloturism din cadrul C.M.B. 
E.F.S., stîrnește un deosebit inte
res în rîndul amatorilor bucureș- 
teni ai acestui gen de mișcare. 
Preocupările în această direcție ale 
comisiilor de cicloturism din cele 
opt sectoare și ale asociațiilor spor
tive sindicale și școlare se în
dreaptă spre definitivarea ultimelor 
pregătiri în vederea acestei acțiuni. 
Este foarte normal, căci un mare 
număr de amatori de excursii ci
cloturistice și-au inclus în pro
gramul acestui sfîrșit de săptămînă 
participarea la „CUPA ZIARULUI 
SPORTUL" care are — cum am 
mai amintit — drept punct final, 
pădurea Mogoșoaia. Ei se pregătesc 
cu grijă pentru a folosi cît mai 
plăcut și eficient această ieșire în 

; mijlocul naturii. Totodată, am 
mit la redacție vizita cîtorva 
tre cei care vor lua startul 
fața stadionului Dinamo și 
ne-au solicitat noi amănunte 
pre modul de desfășurare a .
PEI ZIARULUI SPORTUL”. Le o- 
ferim cu plăcere, așa cum de alt
fel, am făcut-o și pînă acum.

• BOGAT ȘI VARIAT PRO
GRAM SPORTIV. Odată sosiți în 
pădurea Mogoșoaia, cicloturiștii vor 
putea participa, după o binevenită 
relaxare la umbra copacilor sau la 
iarbă verde, la un atractiv pro
gram sportiv. Vor fi organizate 
concursuri, pe categorii de . vîrsță, 
rezervate amatorilor de ÎNOT, pe

pri- 
din- 
din 

care 
des- 

„CU-

distanțe variind între 30 și 50 de 
metri ; pe asfaltul șoselei ce brăz
dează pădurea se vor desfășura în
treceri de CICLISM pa porțiuni 
scurte : pentru practicarea diferi
telor discipline sportive, vor fi 
puse la dispoziția amatorilor mingi ; 
în fine, la liberă alegere, parti- 
cipanții la. acțiune vor iniția 
JOCURI DISTRACTIVE.

© „CUPA ZIARULUI SPOR
TUL", REZERVATA TUTUROR 
AMATORILOR DE CICLOTURISM. 
Reamintim că participarea este li
beră, deschisă tuturor, indiferent de 
vîrstă sau de ocupație, fără înscrieri 
prealabile. Așteptăm deci, alinierea 
la start a unui număr cît mai mare 
de cetățeni și, bineînțeles, a cît 
mal mulți candidați la obținerea 
premiilor oferite celui mai tînăr 
și celui mai în vîrstă dintre par- 
ticipanți 1 De altfel, am și primit 
vizita unuia dintre cei mai în
dreptățiți în această direcție, un 
pasionat și vechi cicloțurist, Can- 
stantin Drăghia, în vîrstă de... 77 
de ani.

® PREMIILE OFERITE DE ZIA
RUL „SPORTUL". Ziarul nostru' 
va oferi cupe și premii sectorului 
și asociației sportive cu cele mai 
mari mobilizări, celui mai tînăr și 
celui mai vîrstnic participant, pre
cum și abonamente la ziarul 
„SPORTUL" celor care se vor evi
denția în această acțiune.

® Ieri, acțiunea cicloturistică de 
masă, „CUPA ZIARULUI SPOR
TUL", a început să fie larg popu
larizată, la nivelul sectoarelor și 
asociațiilor sportive, ea bucurîndu- 
se de un mare interes în rîndul 
cetățenilor.

SPORTIVII ROMANI LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

DUELUL ARGENTINA MENIS - FAINA MELNIK, 
una dintre marile atracții ale reuniunii atletice

necesar etapei respective. Este deci 
de dorit aducerea in formă maxi
mă a tricolorilor pentru meciul cu 
R.D.G.

Așteptăm ca jucătorii să contri
buie in totalitate la realizarea unor 
meciuri valoroase în campionat, 
care să ne ofere prilejul de a avea 
de unde alege pe cei mai buni, mai 
ales că în echipa reprezentativă a- 
numite posturi impun încă unele 
căutări. Dorim ca acest campionat 
să scoată în evidență o bună 
gătire sub toate aspectele — 
nic, tactic, fizic —, elemente 
de care nu vom putea face 
jocurilor internaționale. Să nu se 
uite că valoarea campionatului se 
Va reflecta în mod direct in com
portarea și randamentul echipei re
prezentative".

pusă de ziar, drept 
m-a găsit deloc ne- 
consider binevenită, 
lucrurile sînt foarte

pre- 
teh- 
fără 
față

în

de inițiativă și harnici, 
consiliului asociației Con- 
au transformat terenul

noul campionat dorim 
loc mai bun decît cel obținut 
ultima ediție ! Și bineînțeles, jocuri

„întrebarea 
să spun, nu 
pregătit și o 
Pentru mine, 
clare. Ce-și poate dori un selecțio
ner de la campionatul care înce
pe ? Jucători bine pregătiți, pen
tru a avea posibilitatea să alcă
tuim o selecționată națională ca
pabilă să treacă cu succes exame
nele care-i vor sta în față în se
zonul de toamnă. Pentru aceasta 
este nevoie ca pregătirea jucători
lor de lot să continue în ritmul 
și intensitatea realizate la Poiana 
Brașov, bineînțeles cu specificul

LA BRAILA

ION OBLEMENCO — căpita
nul echipei Universitatea Cra
iova :
„Gindim spre consacrarea 
plan international".

Călâtorul care nu a mai trecut da 
cîțiva ani prin Brăila va rămîne, pur 
și simplu, impresionat de ceea ce va 
vedea. Edili pricepuți, plini de grijă 
față de ceea ce au moștenit, dar .și 
pentru ceea ce fac acum, transformă 
permanent orașul într-o așezare mo
dernă, în care piesajul sportiv^ ocu
pă un loc de seamă. Noile salt și 
terenuri de sport atrag — în aceste 
condiții — tot mai multi tineri.

CU GÎNDUL LA VIITOR

Deși orașul se află lingă Dunăre, 
mulți' părinți adresau organelor, spor
tive locale întrebarea : „Copiii lor 
unde pot învăța să înoate ?“ Răs
punsul a venit acum doi ani, cînd a 
fost inaugurat bazinul acoperit, con
siderat pe bună dreptate perla ma
relui complex sportiv. Care se află 
în construcție în Parcul Kiseleff-

— De la apariția bazinului, ne in
formează tov. Constantin Vastardis, 
metodist la C.J.E.F.S., anual au în
vățat să înoate circa 1 500 de tineri, 
marea lor majoritate copii. In a-'est 
•n au trecut, pînă in prezent, prin 
„școala" înotului peste 500 de fete și 
băieți, profesori fiind Maria Muha, 
Felix Heilz, Ionel Alexandru și Va- 
leriu Stoicescu.

Am mai aflat ceva -emn de con
semnat s din inițiativa profesoarei 
Maria Muha, peste 100 de elevi din 
clasele 5—8, de Ia școala generală nr. 
13, au exersat în orele de colectiv 
gpartiv la bazin

Ce se petrece în aceste zile ? Toate 
drumurile amatorilor de înot duc la 
ștrandurile orașului și bazinul aco
perit. unii pentru a se relaxa în cli
pele de răgaz, scăldîndu-se în a]» 
răcoroasă, alții pentru a participa la 
cursurile de inițiere. In curînd se va 
deschide un curs și la ștrandul co
piilor Amintind că se află în con
strucție un bazin în aer liber, de 
dimensiuni olimpice, cu turn „entru 
sărituri, se poate deduce că Brăila 
ya intra pe orbita puternicelor cen
tre de natație din țara noastră.

Oameni 
membrii 
structorul, 
viran din incinta sediului administra
tiv al I.C.M.J- în „dreptunghiuri" de 
tenis, avind înțelegerea și sprijinul 
conducerii întreprinderii (director — 
Alex. Popescu-Craiova). Privind cele 
două terenuri cu zgură roșie, ne-am 
dat seama că gospodarii lor doresc 
să creeze aici un adevărat complex, 
dotat cu tot ceea ce trebuie pentru 
a depista și crește viitori performeri. 
Gazdele ne-au informat câ prima 
grupă de 30 de copii a și început să 
deprindă alfabetul jocului cu rache
ta, sub îndrumarea inimosului instruc
tor Nicolae Mirea, fost jucător de

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare in pag a 3-a)

A.B.C.-UL TENISULUI DE CÎMP

Ca și în alte orașe, sportul alb are 
mulți adepți la Brăila Numai că, 
pînă nu de mult, nu exista baza 
materială necesară.

„TROFEUL

pătrundă in grupul de elită al marilor performere
Erica 
rește

Teodorescu, una dintre cele trei săritoare in înăl țime românce care vor fi prezente la Universiadă, do- 
să-și continue ascensiunea, să
Gavrilaș (decatlon), Csaba

(înălțime), Ștefan Lăzărescu

• 16 atlete și atleți din România la startul întrecerilor de pe stadionul 
„V.l. Lenin" ® Săritoarele in înălțime vor încerca să intre in „plutonul fruntaș"
@ Universiada — o

Aidoma tuturor marilor întreceri 
internaționale complexe, Universia
da este' și ea dominată de atletism. 
Spre stadionul „V. I. Lenin" de 
la Lujniki vor fi îndreptate pri
virile tuturor amatorilor de sport 
prezenți in capitala Uniunii So
vietice și, nu ne îndoim, tribunele 
marelui stadion vor fi înțesate, în 
fiecare din cele 6 zile care progra
mează întreceri atletice. Interesul 
enorm pentru atletism, în general, 
este amplificat, de această dată, da 
prezența la startul, competiției a 
unor vedete autentice, înțre. 1§ SÎ 
21 august își vor disputa titlurile 
de campioni mondiali universitari 
numeroși laureați ai Jocurilor O- 
limpice de la Munchen, recordmani 
mondiali și continentali, speranțe 
ce și-au confirmat talentul prin 
senzaționale performanțe realizate 
chiar în acest sezon. După Olim
piadă. Universiada de la Moscova 
este cea mai importantă competiție 
atletică a lumii. Aceasta pentru 
faptul că marea majoritate a vîr- 
furilor atletice internaționale sînt 
la vîrstă studenției, provin din 
centrele universitare.

Desigur, cele trei forțe uriașe ale 
atletismului mondial — Uniunea 
Sovietică, S.U.A. și R.D. Germană 
vor prezenta cei mai mulți candi
dați la medalii. întîlnirea dintre ei 
se va solda, cu siguranță,_ cu noi 
performanțe record. Dar, între a- 
cești pretendenți se vor situa și 
alți candidați, proveniți din țări 
cu tradiție în atletism, ca și din 
altele care și-au început ascensiu
nea de mai puțină vreme. Sperăm 
că printre cei ce vor contribui e- 
fectiv la ridicarea nivelului perfor-

T O M I S“

excelentă posibilitate de confirmare a valorii
manțelor, printre cei ce vor cuceri 
locuri de frunte și poate chiar me
dalii — se vor număra și sportivii 
români.

Atletismul din țara noastră se va 
prezenta cu 16 dintre cei mai buni 
atleți studenți. Este vorba de Ar
gentina Menis (disc), Alina Po- 
pescu-Gheorghiu (lungime), Virginia 
Bonci-Ioan (înălțime). Cornelia Po
pescu (înălțime), Erica Teodorescu 
(înălțime). Andrei Sepsy (decatlon).

de disc ale lumii : Faina Melnik 
și Argentina Menis. După ce anul 
trecut cele două sportive s-au în- 
tîlnit de trei ori (două victorii pen
tru Argentina), de. la Jocurile Olim
pice miincheneze n-am mai avut 
ocazia să le vedem concurînd în 
aceeași competiție. Disputa s-a re
zolvat prin... corespondență. Faina 
Melnik a început sezonul foarte 
tare. Ea a corectat de două ori re
cordul lumii (67,44 m și 67,52 m),

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI LA A TREIA VICTORIE
• ROMANIA

CONSTANȚA, 8 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru județean). 
Miercuri seara. în Sala sporturilor 
din localitate s-au disputat parti
dele din ziua a treia a competiției 
internaționale de volei masculin, 
dotată cu „Trofeul Tomis".

T rimul meci, care a constituit, de 
altfel, și derbyul zilei, a adus față-n 
față echipele României și Cehoslo
vaciei. Ambele formații au depus 
eforturi deosebite pentru a-și apro
pia victoria, care a revenit, după 
două ore si 10 minute, sportivilor 
noștri cu 3—2, (10, T2, —11, —11, 
3). Voleibaliștii români și-au adju
decat primele două seturi, în care

CEHOSLOVACIA 3-2
au condus în permanență : 3—2, 
5—4, 8—6, 12—S. 12—10, 15—10 (I); 
1—0, 5—1, 7—3, 9—5, 12—6, 13—8, 
15—12 (II), impunîndu-se prin 
atacuri bine orientate, preluări și 
servicii bune și printr-un blocaj 
eficace, deseori de netrecut. în se
tul al Ill-lea, care a constituit mo
mentul psihologic al jocului, volei
baliștii cehoslovaci, deși au fost de 
trei ori egalați (4—4, 8—8, 11—11), 
au reușit, în final, să reducă din 
handicap. Aceasta, ca urmare a 
decontractării premature a.jucători
lor români, care au comis, în con
tinuare, greșeli neașteptate la pre
luarea serviciilor — îngreunînd

construcția atacurilor — în orien
tarea tactică. Nu este mai puțin 
adevărat că, echipa Cehoslovaciei, 
profitînd de momentele de slăbi
ciune (care s-au manifestat încă 
din finalul setului II), din jocul vo
leibaliștilor noștri, a construit 
atacuri eficace, distanțîndu-se. Evo
luția descendentă a echipei Româ
niei a continuat și în setul al IV- 
lea, în care cehoslovacii au. reali
zat un avantaj substanțial (12—2),

Radu
Dosa
(lungime), Toma Petrescu (100 m), 
Gh. ' ~ ’
Stan
mg),
win
Purice (înălțime).

Vom urmări cu emoție disputa 
dintre cele două mari aruncătoare

Dulgheru (100 
(400 m). Gh.
Dorin Melinte
Sebestyen (110

m), Constantin 
Tănăsescu (400

(400 mg), Er-
mg) și Mihai

deținut pînă atunci de marea ei 
concurentă Argentina Menis (67,32 
m). Ultimul concurs, cel progra
mat de semifinalele Cupei Euro
pei, le-a găsit pe Faina Melnik la

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Cornel POPA

(Continuare in pag. a 4-a)

TRASEUL TURULUI CICLIST

LUPTĂTORII ROMANI PRINTRE FRUNTAȘII
7

TURNEULUI DE LA BUDAPESTA
în capitala Ungariei a avut loc 

tradiționala competiție internațio
nală de lupte libere ..Cupa Elibe
rării". La întreceri au participa1 
concurenți din Bulgaria. Cuba. 
R. P. Mongolă, România, Suedia, 

U.R.S.S. și Ungaria. Doi dintre lup-

AL JUDEȚULUI BRAȘOV
A XlX-a ediție a Turului ciclist al ju

dețului Brașov se va disputa în zilele de 
26. 27 șl 28 august și va constitui ultima 
întrecere dinaintea Turului ciclist al Ro
mâniei. Prima etapă a circuitului bra
șovean se va desfășura pe 25 de ture a 
1 700 m în centrul orașului (cu sprinturi 
din două în două ture) ; etapa a doua : 
Brașov — Dîrste — cartierul Steagul roșu 
— Gara Nouă — Podul Bartolomeu — 
Feldioara — Rupea și retur, cu sosirea 
la Poiana Brașov (150 km) : etapa a treia: 
Brașov — Făgăraș — Brașov (132 km), cu 
sosirea la căminul studențesc din strada 
Lungă.

La start vor fi prezenți peste 150 de 
cicliști, care vor lua parte șl la Turul 
României.

C. GRUIA — coresp. jud.

treptele
Stelian
doi la

tătorii români au urcat pe 
podiumului de onoare: 
Morcov, clasat pe locul

kg. și Vasile Iorga — locul 
cat 82 kg. Un alt sportiv 
Gheorghe Dobronel (cat. 

a ocupat locul patru.

cat. 90 
trei la 
român, 
62 kg).
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La campionatele mondiale de lupte (juniori) la iași, Intre 10 și 12 august

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
DEBUT STRĂLUCIT AL SPORTIVILOR ROMANI FINALA CELEI DE A V-a EDIȚII

La Roșiorii de Vede, simbâtă și duminică Antrenorul

FINALELE „FESTIVALULUI SPORTULUI SĂTESCa

emerit ION CORNEANU ne-a furnizat interesante amănunte de la Miami Beach

înapoiat în Capi-
noastre partlcipan-

O acțiune sportivă de mare an
vergură, inițiată în județul Teleor
man, se află în preajma actului său 
final. „Festivalul sportului sătesc", 
dotat cu „Cupa Teleormanul", pro
gramează sîmbătă și duminică, pe 
Stadionul C.F.R. din Roșiorii de 
Vede, ultimele sale întreceri.

Din datele preliminare se poate 
deduce faptul că această compe
tiție inedită, inspirată de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie, a 
puternică emulație în 
sportivă teleormăneană, 
du-se printre multiplele

produs o 
activitatea 

înscriin- 
acțiuni pe

care C.J.E.F.S., în colaborare cu 
celelalte organizații și instituții cu 
atribuții în domeniul sportului, le-a 
cuprins în amplul plan de măsuri 
elaborat în vederea înfăptuirii o- 
blectîvelor trasate mișcării noastre 
de educație fizică și sport în docu
mentul de partid.

Programul finalelor de sîmbătă 
și duminică se anunță amplu, va
riat și foarte interesant. El va cu
prinde întreceri de fotbal, atletism, 
ciclism, demonstrații de volei, hand
bal, tenis, karting, aeromode- 
lism ș.a.

UN NOU COMPLEX SPORTIV 
SĂTESC

I
Prin 

retulul 
(județul Satu Mare), a fost reali
zat unul dintre cele mai frumoase 
complexe sportive sătești. Acum, o- 
dată cu promovarea echipei de fot
bal în seria a II-a a campionatu
lui județean, preocuparea tuturor e 
îndreptată spre dotarea noii baze 
sportive cu un vestiar, amplasat în 
imediata apropiere a terenului de 
fotbal. I-am întîlnit pe tinerii lo
calnici transportînd 
construcții rămase 
unei foste mori, cu 
tea realiza ■— cu 
—- noua construcție.

— Vrem să ne păstrăm prestigiu! 
unei asociații sportive fruntașe pe 
județ, ne-a spus tovarășul Gh. 
Balla, președintele A. S. Crasna — 
Moftinu Mic. Complexul nostru 
sportiv a și găzduit întreceri eu 
formații din Craidorolt. Vctiș, Oar, 
Doba, Căuaș, Lucăccni. Zilnic e- 
fectuăm antrenamente la volei, 
handbal, fotbal sau atletism în ve
derea participării la două compe
tiții devenite tradiționale în jude
țul nostru, „Spicul de aur" și Cupa 
tineretului de la sate. De aseme
ne». vom organiza o duminică spor-

tivă în comună, ocazie cu care vom 
inaugura oficial complexul nostru 
sportiv.

munca patriotică a tlne- 
din comuna Moftinul Mic

materiale de 
din demolarea 
care se va pu- 
cheituîeli mici

TREBUIE SA
Desfășurate timp de trei 

sfîrșitul săptămînii trecute, 
dionul Cernqmoreț din Odesa, în- 
tr-o organizare excelentă și o am
bianță specifică marilor concursuri, 
întrecerile celei de-a 7-a ediții a 
tradiționalei competiții atletice pen
tru juniori „Concursul Prietenia" 
au constituit un bun prilej de a 
vedea la lucru speranțele atletis
mului din 9 țări socialiste : U.R.S.S., 
R. D. Germană, Polonia, Cuba. Ro
mânia, Ungaria, Bulgaria, Ceho
slovacia și Mongolia.

Trebuie șă spunem, de la în
ceput. că nivelul general al compe
tiției a fost foarte ridicat, cu toate 
că multe țări — printre care ți 
România — nu au prezentat la 
startul „Concursului Prietenia" pe 
toți concurenții care ar fi avut 
dreptul să participe. Și aceasta da
torită faptului că aproximativ în 
aceeași perioadă se disputau la 
Berlin întrecerile din cadrul celui 
de-al 10-lea 
nerețului și 
tru că unii dintre juniori, încadrați 
ca vîrstă 
cursului, sînt selecționați în lotu
rile naționale care se pregăteau

zile, la 
pe sta-

Festival Mondial al Ti- 
Studenților, cit și pen-

în regulamentul con-

R. C. POP

La Baia Mare 
UN NOU MAGAZIN 

CU ARTICOLE SPORTIVE

Recent, s-a deschis în munici
piul Baia Mare un nou și modern 
magazin de articole sportive, care 
reunește sub o singură firmă nu 
mai puțin de 7 raioane cu articole 
de specialitate.

După cum ne-a informat respon
sabilul unității, pruncise Hodicsek. 
magazinul poate deservi toate clu
burile și asociațiile sportive din 
nordul țării, precum și un mare 
număr de cumpărători individuali. 
De menționat că printre articolele 
cele mai solicitate sînt rachetele de 
tenis (200 de bucăți au fost vîn- 
dute în prima zi), reșourile „Tu
rist", sacoșele, ustensilele de pes
cuit.

Bilanțul 
șește, pe 
de 100.000

zilnic de vînzare dcpă- 
întreg magazinul, suma 
lei.

Marți seara s-a 
tală delegația țârii . , __ .__
tă la campionatele mondiale de lup
te (juniori), care la Miami Beach 
(S.U.A.) s-a comportat excelent, trei 
luptători români, Constantin Alexan
dru, Nicu Gingă șl Ion Dulică în- 
toreîndu-se încununați cu medaliile 
de campioni mondiali. Am folosit pri
lejul relntllnirll cu antrenorul emerit 
Ion CORNEANU pentru a cunoaște 
amănunte în legătură cu condițiile 
In care tinerii sportivi români au 
realizat succesele amintite.

— Din cîte știm, aceasta este pri
ma ediție a campionatelor mondiale 
de juniori la care participă și spor
tivii români. Ce impresie v-au lăsat 
întrecerile juniorilor ?

— Este adevărat. Aceasta a fost 
prima noastră participare la campio
natele mondiale de juniori. Trebuie 
să spun, de la început, că tinerii lup
tători au dovedit calități deosebite, 
pe mulți dintre ei cred că-l vom re
vedea, peste o lună, lax campionatele 
mondiale ale seniorilor. Juniorii, mă 
refer la cei care s-au clasat pe pri
mele locuri, au dovedit câ sînt foar
te buni cunoscători ai tehnicii, dispun 
de multe posibilități fizice și. deci, 
pot realiza succese chiar și în*între
cerile seniorilor. Așa se explică fap
tul că în sala „Auditorium" a Uni
versității din Miami Beach am putut 
urmări dispute de o rară frumusețe

și de un deosebit dinamism. Modifi
cările aduse regulamentului F.I.L.A. 
au făcut ca acest sport să devină mult 
mai spectaculos, procedeele tehnice 
fiind extrem de des folosite de către 
concurenți. Am notat nenumărate 
partide în care pe tablourile de punc
taj au fost înscrise cîte 20—30 de 
puncte. Descalificările pentru luptă

I.

Sportivii rorpâni, participant! la 
campionatele mondiale de lupte (ju
niori) , au fost primiți, miercuri di
mineața, de către tovarășul MIRON 
OLTEANU. secretar al C.N.E.F.S., 
care în numele Biroului Consiliului 
Național pențru Educație Fizică șj 
Sport, i-a felicitat călduros pe spor
tivi și pe antrenorii lor, urîndu-le noi 
succese.

pasjvă, destul de dese imediat după 
aplicarea noilor prevederi ale regu
lamentului, au fost acum foarte 
rare. Schimbări mari nu s-au produs 
în ierarhia internațională. Țările care 
dispun de sportivi valoroși la seniori 
au dominat și aici întrecerile, De pil
dă, la greeo-romane, U.R.S.S., Bulga
ria, România, Suedia au obținut cele 
mai multe puncte, iar la libere tineri 
concurenți bulgari, sovietici, ameri
cani ?i japonezi.

— Cum s-au comportat sportivii 
români la competiția celor mai buni 
luptători

— Vă
juniori din lume ?
spun sincer, noi am plecat

spre Miami Beach cu convingerea că 
reprezentanții noștri (5 la lupte gre- 
co-romane și 3 la libere) nu ne vor 
face de rîs. Pe altfel, în special cei 
de la greco-romane, erau sportivi pe 
care noi l-am Inclus în pregătirea lo
tului național de seniori. Alexandru 
șl Gingă au făcut parte chiar șl din 
echipa națională. Dar, la un succes 
de nivelul celui realizat la aceste 
confruntări, să fim drepți, nu ne-am 
așteptat. în special cei trei, Constan
tin Alexandru, Nicu Gingă și, mai 
cu seamă, Ion Dulică, s-au întrecut 
pe sine. Dacă la primii doi contam 
că o să se claseze în primele locuri, 
Dulică a fost și pentru noi o mare 
surpriză. După ce și-a cîștigat drep
tul să concureze în finală, el l-a în
trecut clar la puncte pe italianul 
A. Cruciata și apoi l-a învins prin 
tuș pe favoritul categoriei, suede
zul P. Linholm. Alexandru i-a depă
șit la puncte pe A, Caitabiano (Italia) 
și R. Zakirov (U.R.S.S.), dovedind ca
lități de mare luptător. Gingă a lă
sat o excelentă impresie prin mani
era spectaculoasă în care luptă. In 
ultimele meciuri, el i-a învins la 
puncte pe japonezul S. Hagihara și 
K. Arkmedov (U.R.S.S,) P. Arcadie, 
fiind 
dian 
Toți 
avut
care .................
ultimele meciuri, atunci cînd majo
ritatea concurenților erau obosiți. Ei 
au luptat cu o voință exemplară, mo
tiv pentru care îi felicit și cu acest 
prilej. Despre concurenții de libere 
trebuie să spun că ei n-au avut o 
pregătire corespunzătoare participării 
la o competiție de acest nivel. Sta
giul lor de antrenament a fost mult 
mai scurt și, firește, rezultatele mai 
slabe. Totuși, T. Seregheli (locul 4) 
putea să obțină medalia de argint 
dacă i s-ar fi acordat tușul în me
ciul cu sportivul american, atunci 
cînd el reușise o frumoasă acțiune. 
A. Bălăianu, cu două victorii și două 
înfrîngeri, s-a clasat pe locul 4, iar 
A. Neagu pe locul 6.

Cu o repeziciune care a între
cut toate așteptările — dovadă in
discutabilă a faptului că sportul 
nostru național are toate calitățile 
care să-l facă să fie practicat în 
proporție de masă — jocul de oină 
s-a extins, în majoritatea jude
țelor țării, printre elevii școlilor de 
toate gradele.

Dacă la ediția de anul trecut a 
„Cupei speranțelor" — competi
ție de amploare, organizată de Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor, în colaborare cu federația 
de specialitate —■ numărul echipe
lor școlare care s-au întrecut în 
fazele anterioare ale finalei a fost 
de aproape 500, la actuala ediție,

a V-a, numărul s-a dublat. în ju
dețul Olt — care a și fost gazda 
ediției de anul trecut — numărul 
iubitorilor oinel din rîndurile șco
larilor a crescut foarte mult: 113 
echipe activează tn momentul de 
față în unitățile de învățămînt din 
localitățile rurale șl cele urbane, 
în județul Iași, oină se practică în 
31 de centre, în Argeș — 43, în 
Gorj — 50, în Tulcea — 30 etc.

Este de așteptat, așadar, ca la 
faza finală a „Cupei speranțelor" 
(care va avea loc între 10 și 12 
august la Iași) să asistăm la între
ceri care vor pune și mai mult în 
valoare frumusețea și dinamismul 
jocului de oină.

PUNCTE DE VEDERE

Arcadie. 
învins la puncte de O. Davi- 

(U.R.S.S.), s-a clasat pe locul 2. 
cei trei campioni mondiali au 
o pregătire fizică deosebită, fapt 
le-a permis șă lupte excelent în

ABSENȚE NEDORITE

Tovarășul Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., felicită pe tinerii lup
tători români. Foto : S. BAKCSY

Mihai TRANCA

De mai mulți ani, Federația Inter
națională de Rugby Amator (FIRA) 
inițiază cursuri de informare și de 
specializare pentru antrenori și ar
bitri. In stagii de cîte două săptă- 
mîni, tehnicieni din diferite federații 
naționale afiliate F.I.R.A. iau cunoș
tință cu tot ce apare nou în dome
niul rugbyului, fac schimb de expe
riență. Firește este de salutat această 
frumoasă inițiativă.

Tehnicienii români au fost invitați 
cu regularitate la stagiile pentru an
trenori și arbitri organizate anual de 
F.I.R.A., în Franța. Mulți dintre ei 
— aplicînd în procesul de antrena
ment cu echipele ce le conduc 
materialul studiat —■ au reușit lucruri 
deosebite. Ne gîndlm mai ales 
la antrenorul Boboc de la C.S.M. Si
biu, care a adus echipa sa printre 
fruntașele diviziei A. Ceea ce frapea
ză, însă, în comportarea echipei si- 
biene sînt nu numai rezultatele, ci 
maniera modernă de joc a unei for-

DUPA CONCURSUL ATLETIC PRIETENIA

MUNCIM MAI MULT Șl
pentru campionatele europene de 
la Duisburg, urmînd programe 
speciale de antrenament. în pri
vința valorii generale a concursu
lui, trebuie să remarcăm că au fost 
depășite sau egalate 12 recorduri 
ale competiției — unele din ele a- 
vînd competitivitate chiar la nivelul 
seniorilor, concursul de la Odesa 
relevînd, ca fiecare ediție a „Con
cursului Prietenia" cîteva talente 
deosebite. Amintim, din rîndul a- 
cestora, în primul rînd pe sprin
terul cubanez Silvio Leonard, o 

în 10,3 
(ambele 
cu vînt 
de cio- 
record-

„pișică" care s-a plimbat 
la 100 m și 21,0 la 200 m 
rezultate au fost realizate 
potrivnic), pe aruncătorul 
can Iuri Sedih (U.R.S.S.), __
man mondial de juniori al probei, 
al cărui rezultat — 67,03 m — îi 
poate aduce victorii în multe con
cursuri ale seniorilor, pe alergă
torul polonez de 400 mg, Jerzy 
Pietrzyk, pe șemifpndișta din R. D 
Germană Christine Stohl sau pe să
ritorul de triply din Cuba — Pe
dro Perez a făcut, pare-se prozeliți 
— Armando Herrera care pot de
veni, în scurt timp, vedete auten
tice ale atletismului pentru seniori.

Ce 
tarea 
companie valoroasă ? Să notăm, în 
primul rînd, că, față de ediția de 
anul trecut, de la Budapesta, bilan
țul este superior : 1 medalie de 
argint și două de bronz, față de 
o singură medalie de bronz în 1972- 
Este oare mulțumitor acest lucru, 
reprezintă el forța reală a atletis
mului nostru pentru juniori ? Cine 
a urmărit la fața locului concursul, 
nu poate declara — cu mina pe 
inimă — că este satisfăcut de com
portarea de ansamblu a juniorilor 
noștri. Cu puține, foarte puține ex
cepții, atleții români n-au figurat 
printre protagoniștii întrecerilor. 
Excepțiile se numesc Gheorghe Bu
ruiană (locul doi la 5 000 m cu 
14:37,0 — nou record de juniori), 
Petre Lenghel (58,88 m, la arun
carea ciocanului, record de juniori 
II), Mariana Nan (locul trei la a- 
runcarea discului cu 47,50 m), Va- 
silica Bocra (locul trei la 1 500 m), 
Victor Lazarciuc (2,0(5 m la înăl
țime) și cam atîț. Alți cîțiva spor
tivi s-au apropiat de cele mai bune 
performanțe ale lor din acest an, 
dar trebuie să spunem că ele nu

putem spune despre 
atleților noștri în

CQiupor- 
această

MARELE PREMIU LA MARȘ AL ZIARULUI MUNCA
în calendarul competițiilor de 

marș „Marele premiu al ziarului 
Munca" ocupă, fără îndoială, un 
loc important. Aflată anul acesta 
la a XlII-a ediție, competiția or
ganizată de ziarul Munca, organ 
al Consiliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din România, a devenit 
o întrecere tradițională așteptata, an 
de an, cu tot mai mult interes de clu
burile și asociațiile sportive cu sec
ții de marș, de sportivi și antre
nori, de iubitorii acestei ramuri a 
atletismului.

Iată o listă a cîștigătorilor „Ma
relui premiu P.T.T. Buc.,

1950 — P.T.T., 1951 — Locomotiva 
Buc., 1952 — Flamura roșie Buc. 
1953 — Spartac Buc., 1954 
comotiva. 1955
1956
Buc..
P.T.T.

Lo- 
lTamura roșie, 

roșie, 1969 — Dinamo 
— Dinamo, 1971 —
— P.T.T. Recordul tra

seului este deținut, de anul tre
cut, de echipa asociației sportive 
P.T.T. cu timpul de 2.21:09,0.

Competiția din acest an se va 
desfășura duminică, pe străzile Ca
pitalei, startul și sosirile făcîndu-se, 
pe Calea Victoriei, în fața Pala
tului Telefoanelor. în program fi
gurează următoarele probe : ora 8

- El.
1970
1972

— proba rezervată începătorilor și 
juniorilor ; ora 8,30 — proba se
niorilor, ștafeta 3 x 10 km. La în
treceri și-au anunțat participarea*’ 
numeroși mărșăluitori din Bucu
rești și din alte localități din țară. 
Prezența la start a unor sportivi 
fruntași de la P.T.T., Dinamo, 
Steaua, etc. asigură cursei seniori
lor un plus de atractivitațe.

Traseul competiției și alte amă
nunte privind organizarea, spicuiri 
din listele de concurenți, le vom 
publica în numerele viitoare.

TURUL ROMÂNIEI PE
BICICLETE

O echipă alcătuită din ciclotu- 
î’iștii buzoieni Dan Busuioc, Liviu 
Dunăreanu, Octavian Tănăsescu, 
Viorel Teodorescu și Gh. Labiș, s-a 
întors de curînd acasă, după o că
lătorie de peste 20 de zile, timp 
în care a străbătut circa 1 800 de 
tm Cei amintiți au făcut un tur 
il României trecînd, printre altele, 
■>i prin localitățile : Suceava — Va
tra Dornei — Cluj — Timișoara — 
Caransebeș — Orșova — Drobeta 
Tr. Severin — Craiova — București 
— Buzău.

Un drum greu, dar plin de sa
tisfacții pentru cei care l-au par
curs, un minunat "- - — ■
noaște multe din 
țriei noastre.

Dumitru

prilej de a cu- 
frumusețile pa-

SOARE, coresp.

DE BLOCURIIN CVARTALUL
„OBOR" DIN BRĂILA

Răspuns la sarcinile reieșite din 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind continua dezvoltare a e- 
ducației fizice și sportului : în ul
timul timp, la Brăila — în cvar
talul de blocuri. „Obor" — au fost 
amplasate și Puse în funcțiune 4 
seturi de instalații specifice vîrsței 
copiilor (tobogane, leagăne, balan

PRIMII CAMPIONI ÎN ÎNTRECERILE
TINERILOR ÎNOTĂTORI

MAI BINE!
le-au permis 
lupta pentru 
restul reprezentanților noștri, 
rea majoritate de fapt, a fost de
parte de valoarea concursului, mulți 
juniori români încheind concursul 
în coada plutonului, fie că era 
vorba de alergările de viteză sau 
de unele probe de sărituri sau a- 
runcări, cu rezultate slabe.

Ne-a surprins neplăcut, în pri
mul rînd, faptul că juniorii noș
tri nu știu să concureze. Prea mulți 
dintre ei se inhibă de rezultatele 
cu care sînt creditați adversarii lor, 
deși de multe ori aceștia nu le 
reeditează în concursul respectiv. 
Prea puțini dintre ei abordează 
concursul cu mentalitatea învingă
torului. Dăm un exemplu semnifi
cativ, din care se pot trage multe 
învățăminte. Mariana Nan — a că
rei comportare a fost totuși mai 
bună decît ultimele ei evoluții din 
concursurile interne — avea cel mai 

an dintre 
aruncarea 
ce ea a 

metri mai

să emită pretenții în 
primele locuri. Iar 

ma-

concursurile interne 
bun rezultat din acest 
toate concurentele de la 
discului. Dar, în timp 
aruncat cu aproape trei 
puțin decît recordul său personal, 
atleta din R. D. Germană, Brigitte 
Sander și-a depășit cu un metru 
propriul record, cîștigînd proba. 
Exemplul poate fi multiplicat și 
extins — cu diferite particularități 
— ia majoritatea atleților noștri 
juniori.

Concarsul de la Odesa a repre
zentat, sîntem convinși, un bun pri
lej de învățăminte atîț pentru atleți 
cit, mai ales, sperăm, pentru an
trenorii noștri prezenți acolo. Se
cretele performanței sînt, la urma 
urmei simple : selecția — capitol la 
care am fost în inferioritate față 
de sportivii din R.D.G., Cuba sau 
U.R.S.S. — și munca. O muncă 
susținută, intensivă, fără de care, 
rezultatele de valoare nu pot fi 
obținute. Trebuie deci să muncim 
mai mult și în orice caz mai bine.

Vladimir MORARU

soare
mese 
copiilor și tinerilor condiții pen
tru practicarea educației fizice și 
sportului. Demnă de remarcat este 
inițiativa Comitetului de bloc 
„K1 Obor" — președinte Tonta 
Caragea — care a amenajat prin 
muncă patriotică și contribuția bă
nească a locatarilor un frumos te
ren de tenis de cîmp cu zgură 
roșie. în prezent, peste 20 tineri fac 
antrenamente zilnice pe acest teren.

Cîțiva evidențiați, în mod deo
sebit, pentru contribuția la ame
najarea acestui teren : Constantin 
Brățeșcu, Florin Brătescu, Castel 
Mitrofan. Octavian Voicu, Marin 
Voicu, Costel Hotar ș.a.

I. POPA, bloc A 4 — Obor

ș.a.) care, alături de cele două 
de beton pentru tenis, oferă

® Din tînărul oraș Țicleni — 
numai vești bune în ceea ce 
privește sportul. Echipa de fot
bal din localitate a promovat în 
acest an în divizia C; în oraș 
există bazin de înot, plajă și 
vestiare ț teren de fotbal ș.a. Iu
bitorii sportului din localitate au 
promis tot sprijinul pentru rea
lizarea altor obiective sportive.

Gheorghe LUPU
PE MALURILE CRIȘULUI 

NEGRU
La Borz — județul Bihor — pe 

malurile Crișului Negru, funcțlo-

nează o tabără de pionieri. O ta
bără originală în felul ei întrucît 
aici purtătorii cravatelor roșii și-au 
organizat viața de zi cu zi pe bază 
de autoservire (în toate treburile 
gospodărești). De fapt scopul prin
cipal al taberei este acela ca, în 
perioadele petrecute aici, elevii să 
învețe înotul și pescuitul sportiv.

Fină în prezent „au absolvit" a- 
ceste cursuri peste 280 de ejevi din 
școlile bihorene.

Paul UfoJNCZ, coresp.

® In noul oraș Orșova s-a 
construit — pe 
ma lacului de
frumos stadion
mică bijuterie așezată în pito
reasca vecinătate a Iz
calități.

dealul din preaj- 
acumulare — un 
pentru fotbal. O

a acestei lo-

V.

an,

DUMITRU

pe meleagu-© în acest 
rile orașului Roman au fost or
ganizate multe competiții de 
masă care s-au bucurat de un 
mare succes -r- Crosul 1 Mai. 
Crosul Tineretului, Marșul Pri
măverii, două duminici cultu
ral sportive (una 
municipal, alta, la 
Creangă), Marșul 
la ele partjcjpînd 
mașcani.

la Ștrandul 
Pădurea Ion 

verii
mii

ș.a. — 
de ro-

George M. GROAPA, coresp.

PASIUNEA TEHNICIANULUI 
STOMATOLOG

La Policlinica băilor Govora, lu
crează un harnic și priceput pre
ședinte al asociației sportive din

Au început întrecerile campionate
lor naționale de copii, categoria A 
(13—14 ani) Și categoria B (11—12 
ani), competiție ce se desfășoară în 
aceste zila la ștrandul Tineretului. 
Iată primele rezultate tehnice :

CATEG. A — 100 m liber (b) : 1. 
I. SVETZ (Șc. sp. 2) 63,0, 2. Gh. Flu- 
eras (C.S.M. Cluj) 64,0, 3. M. Szo- 
boszlay (C.S.M. Cluj) 65,5 : 100 ni liber 
(f) 1. ANGELA VAMOȘI (Crișul O- 
radea) 69,8, 2. Vali Dragomir (Șc. sp. 
2) 70,5, 3. Mihaela Costea (C.S.Ș.)
70,8 ; 100 m bras (b) : 1. M. ȘIMION 
(Rapid) 1:20,2, 2. I. Luca (Șc. sp. 3 
Galați) 1:21,4, 3. Al. Grozescu (C.S.Ș.) 
1:21,6, 4. T. Smeu (Șc. sp. Brăila) 
1:21,6; 100 ni bras (f) : 1. ANCA BO- 
BOHALMA (Șc. sp. Sibiu) 1:26,8, 2. 
Cecilia Roșu (Șc. sp. Ploiești) 1:28,0, 
3. Oana Manoliu (Rapid) 1:28,3 ; 200 ni 
mixt (b) : 1. A. BIRINI (Crișul Ora
dea) 2:34,8, 2. M. Oncescu (Șc. sp. 2) 
2:36,9, 3. M. Secuian (Prahova) 2:39,4 ; 
200 m mixt (f) : 1. CALIN CARMEN 
(Petrolul) 2:47,6, 2. Ana Georgiu (Șc. 
sp. Reș.) 2:48,3, 3. Mariana Cristea 
(Steaua) 2:54,0 ; 4 X 100 m mixt (b) i 
1. CRIȘUL 5:02,0, 2. Petrolul 5:07,6, 3.

Dinamo 5:11,5 ; 4 X 100 mixt (f) : 1. 
STEAUA 5:37,6, 2. Crișul 5:40,9, 3. 
Șc. sp. Ploiești 5:44.8 ;

CATEG. B — 100 m liber (b) : 1. 
H. NEAGRAU (Crisul) 65,0, 2. I. Co
vaci (C.S.M. Cluj) 67,5, 3. A. Manole 
(Gal.) 68,5 ; 100 m liber (f) : 1. CAR
MEN NIȘULESCU (Șc. sp. 2) 1:12,1,
2. Carmen Bunaciu (Șc. sp. Sibiu)
1:12,2, 3. Anca Georgescu (Petrolul) 
1:13,7 ; 100 m bras (b) : 1. AL. SZABO 
(C.S.M. Cluj) 1:21,7, 2. D. Sandru
(Sib.) 1:38,1, 3. FI. Mustață (Brăila) 
1:38,4 ; 109 m bras (f) : 1. LIGIA A- 
NASTASESCU (C.S.Ș.) 1:26,3 — rec. 
eg., 2, Carmen Bentoiu (C.S.Ș.) 1:26,7,
3. Judit HUnyadi (Reș.) 1:29,4; 200 m
mixt (b) : 1. L. OREL (Reș.) 2:46,5, 2. 
D. Nanul (Șc. sp. 2) 2:48,1, 3. U. Ka- 
mill (Șc. sp. 2) 2:50,5 ; 200 m mixt 
(f) ; 1, MIHAELA GEORGESCU (Pe
trolul) 2:45,4, 2. Valeria Vlăscenau
(Petrolul) 2:50,6, 3. Carmen Bunaciu 
2:55,4 ; 4 X 100 m mixt (b) : 1. C.S.M. 
CLUJ 5:20,6, 2. Crisul 5:23,0, 3. Șc. 
sp. Reșița 5:27,7 ; 4 X 100 m mixt 
(f) î 1. PETROLUL 5:23,3 — record, 
2. Șc. sp. Reșița 5:47,1, 3. Șc. sp. 
5:55,2.

mâții pînă mai ieri modestă, aproapS 
anonimă. Antrenorul Boboc a ținut șă 
releve, nu o dată, foloasele stagiului 
efectuat la cursurile F.I.R.A., mai 
ales în. materie de pregătire tactică 
a echipei ce i-a fost încredințată, a 
strategiei ce trebuie să o aplice de 
la meci la meci. Așadar, un stagiu 
extrem de util.

Iată de ce subliniind faptele de 
mai sus, consemnăm în același timp 
cu oarecare nedumerire un altul : la 
actualul stagiu F.I.R.A. pentru antre
nori, doi tehnicieni români invitați 
în Franța n-au făcut deplasarea. Este 
cazul lui Dumitru Ionoscu, antreno
rul echipei Farul Constanța și Eduard 
Denischi, antrenor de juniori la Olim
pia București. Peste calitatea lor de 
antrpnori de club, cei doi tehnicieni 
propuși de federație au și mari me
rite, recunoscute la timpul respectiv, 
în cadrul loturilor naționale de se
niori și juniori. Erau, cu alte cuvin
te, oamenii cei mal indicați să parti
cipe la actualul stagiu F.I.R.A.

Antrenorul Dumitru lonescu ne-, 
declarat că motive speciale îl deter
mină să renunțe la această depla
sare, multe dintre ele legate de pre
gătirea echipei sale în vederea vii
toarei edifii a campionatului. Celă
lalt antrenor aduce și el federației 
unele motivări de ordin personal, 
discutabile, evident.

Regretabil este, insă, că se renun
ță la un principiu sănătos, acela do 
a răspunde invitației F.I.R.A. care 
vine în sprijinul tehnicienilor noștri. 
Se răspunde, prea ușor, negativ la n 
acțiune care- departe de a-i angaja 
pe unii tehnicieni, angajează în pri
mul rînd federația de resort. Este 
lesne de imaginat cc impresie va 
lăsa forului internațional absența 
antrenorilor români.

Pe viitor, federația de specialitate 
va trebui să reflecteze mai mult 
atunci cînd face propuneri pentru a- 
semenea stagii internaționale, cg teh
nicienii în cauză — fie antrenori, fia 
arbitri — să se angajeze ferm în res
pectarea obligațiilor ce și le asumă, 
pentru a nu mai repeta situația ne
dorită ca acum.

Legat de aceste stagii internațio
nale. propunem totodată foirului de 
resort ca tehnicienii care participă 
la ele — la întoarcere — să prezinte 
colegiilor respective comunieări spe
ciale, fie în scris, fie în cadrul unor 
simpozioane. în acest fel, eficienta 
stagiilor s-ar extinde, ele ar putea 
fi utile și altor antrenori și arbitri.

T. BRĂDEȚEANU

(urmare din pag 1)

i

categoria I. Pînă la 23 August vor 
fi terminate lucrările celui de al trei
lea teren, rezervat numai concursu
rilor oficiale, întrucît consiliul a- 
sociației sportive a înființat o secție 
de tenis de cîmp și a făcut formele 
pentru afilierea ei la federația de 
specialitate.

O altă noutate : tov. Ion Popa, me
todist al C.J.E.F.S., ne-a spus că în 
pădurea Parcului Kiseleff s-a defrișat 
locul ales pentru amenajarea a pa
tru terenuri de tenis, care vor fi fo
losita ca centre de inițiere. Interlo
cutorul ne-a sesizat însă că se sinde 
o acută lipsă de racliete și mingi, 
copiii jucînd cu palete din placaj. De 
asemenea, nu există cadre tehnice 
calificate și ne-a rugat să intervenim 
pe lingă forul de resort pentru a tri
mite specialiști la Brăila, în vede
rea formării unor instructori. Ne fa
cem ecoul acestei doleanțe, care me
rită să fie îndeplinită neîntirziat.

PRIMELE ROADE...
Este binecunoscut rolul hotărîtor pe 

care îl are animatorul într-un do
meniu de activitate sau altul, Un ast
fel de om entuziast are activitatea

Instructorul 
setoși de a 
ale mingii
sportivă de

de tenis, 
pătrunde 
pîslate.
la Liceul

dintre elevii săi,Nicolae Mirea, explică la cîțiva
în tainele acestui frumos joc, tehnica unor lovituri 

Foto : Traian ENACHE — Brăila
— din comuna

Movila Miresjl (la circa 30 km de 
Brăila) în persoana profesorului,., 
suplinitor de educație fizică, Roman 
Buzoianu, absolvent ai unei școli de 
antrenori de atletism. Pe o pistă cir
culară de 300 m din pămînt, cu sec
toare de aruncări și sărituri, (ame
najate prin munca patriotică a cadre
lor didactice și elevilor de aici), har
nicul profesor și antrenor a depistat 
la centrul său de inițiere elemente 
talentate. Supuși apoi unei atente pre
gătiri, ținerii dotați pentru perfor
manță au reprezentat cu cinste cu
lorile școlii în diferite concursuri ju
dețene și republicane. Echipa femi
nină de pentatlon, campioană jude
țeană, a ocupat poziția a patra în 
clasamentul finalei pe țară a com
petiției. Eugenia Manea, Victor Șer-

han. Ionica Tudorancca, iată numai 
cîțiva dintre tir.erii atleți remarcați 
pe stadioanele din București, Oradea 
și Brăila, cifrele înregistrate qnun- 
țindu-i ca alergători ele nădejde. 
Prin urmare, au început să apară 
primele roade...

Centre de inițiere și selecție se 
mai organizează pe grupe de școli 
(la ciclism, volei, box, atletism), pe 
cartiere, în special pentru tinerii Oare 
locuiesc in partea orașului denumită 
Comorofca-Pisc (la caiac-canoe), ele 
constituind pepinierele de unde își 
recrutează elementele de perspectivă 
soțiile de performanță ale asociați
ilor Unirea Tricolor, Portul. Progre
sul, Școala sportivă șl C. S. Brăila. 
Așadar, drumul spre consacrare Jn- 
tr-o disciplină sau alta trece prin 
centrele de inițiere.

alături de divizionara

liana Rho, care va susține doua meciuri 
în compania sportivilor constănțeni. Pri- 
ma partidă este programată azi, de la 
ora 17,39, pe stadionul din localitate, unde 
rugbyștii italieni vor primi replica unei 
combinate Farul II — Constructorul. Cea 
de-a doua întîJnire va avea loc rnarți, 
la aceeași oră, formația italiană* evoluîncl 
de data aceasta
A Farul.

Stadionul din Orșova
localitate : tehnicianul stomatolog 
Constantin Mitrea. Cînd, în 1966, a 
preluat sarcina de președinte, aso
ciația Sănătatea-Govora număra 
600 membri. Astăzi mulți salariați 
din stațiune (plus cadrele didactice 
de la liceul din localitate) sînt 
membri ai asociației (numărul lor 
a ajuns la' 1.100).

O popicărie 
munca voluntară 
renuri de volei, 
de cîmp (acesta
folosință luna trecută pe locul fos
tului teren cu zgură), locul II în 
campionatul județean de fotbal, lo
cul I în mai multe ediții 
pei Stațiunilor (obținute la 
volei; fotbal, atletism) — 
mai cîteva din succesele

ale govorenilor, succese la baza 
rora stă și cîte 
munca 
stantin

inimosului 
Mitrea.

că- 
dino frîntură 

președinte Con-

Ilie IONE8CU,

La Buza,

coresp. județean

AERONAUTICĂ Etapa a Vl-a 
campionatului național de zbor 1 
motor (cu invitați străini) desfășurată 
pe traseul Iași — Hirtopi — Să veni — 
Iași (302 km), o repetare de fapt a eta
pei a IV-a, a fost de această dată în
deplinită de către toți concurenții. clasa
mentul probei : 1. I. Vaura (Cehoslova
cia) 1 000 p; 2. P. Wala (Cehoslovacia) 
993 p: 3. M. Finescu 968 p: 4. B. Grab- 
cev 898 p; 3—8. I. Szeker și PJSzentvolgyi 
(Ungaria) 836 p; 7, Z. Naghi 861 p; 8. V. 
siiumba (U.R.S.S.) 833 p; 9. E. Iliescu 
820 p : 10. O. Passetchnik (URSS) 310 p. 
Clasamentul general : 1. T. Wala 5828 p: 
2. I, Vaura 5818 p; 3. V. Sliumba 5422 p: 
4. O. Passetohnik 5346 p: 5. M. Finescu 
5204 p: 6. P. Zenovei 5095 p: 7. N. Mi- 
liălță 5084 p: 8. M. _Bîndea 5001 p: 9. E. 
Ilieaou 4994 p; 10. Z. Naghi 4961 p.

HANDBAL
renul din Parcul
șov, un interesant turneu internațional 
la care iau parte echipele masculine 
Ruda Hvezda Bratislava, Sport club Ra- 
cău, Dinamo București, A.S.A. Tg. Mu
reș și Dinamo Brașov. întrecerile se vor 
desfășura * ............. '
de la ora

Astăzi 
sportiv

începe, pe te- 
Dinamo Bra-

pînă sîmbătă, de la ora 10 și 
16 .

(construită prin 
a cetățenilor), te- 
handbal și tenis 
din urmă dat în

ale Cu- 
handbal, 
sînt nu- 
sportive

©
dețul Cluj, sînt 
care știu să-și 
mîntul, dar care iubesc și spor
tul. La dragostea pentru atle
tism, fotbal, bascheț și tjr, s-a 
mai adăugat pasiunea pentru 
popice. în centrul comunei s-a 
construit o frumoasă pistă de 
popice, asfaltată, în aer liber, 

a fost luată cu asalt de 
și mai vîrstnicii din co-

așezare din ju- 
locuitori harnici 
muncească pă-

care... 
tinerii 
mună.

DuuuUu VATĂU, coresp.

ȘAH 
runde, 
niori, care se disputa la Ploiești, 
tlnuă să conducă reprezentantul Româ
niei. Aurel Urzica (neînvins plnă acum), 
eu 4‘ ■; p din 5 posibile și o partida în
treruptă. Situația din partea superioară 
a clasamentului este, insă, foarte sțrînsă. 
Pe Aurel Urzică îi urmează : Petrosian 
(U.R.S.S.) 4 , d. Grigorov (Bulgaria) 4 P, 
Hartmann (R.F.G.) și Bielcjsyk (Polonia) 
3 (2) p. Espig (R.D.G.) 3 p etc. Ieri a 
fost zi de odihnă, prilej cu care tinerii 
participant! au făcut o excursie pe Valea 
prahovei. Concursul se reia astăzi cu 
partidele rundei a Vll-a.

JUG BY La invitația clubului
Farul a sosit, la Constanța, echipa ita-

După desfășurarea a 
în turneul internațional de

șase 
ju- 

con-

LUPTE 
pionatelor 
mat mult . , ,.......... , _ ....... _ __
multe țări organizează turnee interna
ționale pentru a-șl verifica loturile de 
sportivi ce urmează să participe la com
petiția de la Teheran. în zilele de 10. 
11 și 12 august, la Zakopane, va 
loc un asemenea turneu international 
rezervat sportivilor de la libere. Forul 
român de specialitate a stabilit următorul 
lot de sportivi care va participa la a- 
ceste întreceri : Emil Eutu, Gheorghe 
Ercmia, Petroniu Androne, Viorel Gheor
ghiu, Virgil Morarii, Tănase Pancă, Va- 
sile Țigănaș, Ion Dumitru și Ion Marton. 
Luptătorii români vor fi însoțiți de an-* 
trenorul Alexandru Katlu.

Apropierca disputării cam- 
mondiale de lupte se face tot 
simțită. Federațiile celor mai

avea
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DIVIZIONARELE A ÎN FEBRA
ULTIMELOR PREGĂTIRI

CE AȘTEPTATI DE LA NOUL CAMPIONAT?
Urmare din pag. 1)

peste nivelul celor realizate de e- 
chipa noastră în campionatul tre
cut, cînd am pierdut de puțin, 
„la, fotografie", titlul. Tot de noul 
campionat leg și evoluția noastră 
în Cupa U.E.F.A. Sper să trecem cu 
bine „obstacolul Fiorentina". Re
zultatele din turneul „F.C. Argeș 
XX”, eompetiție puternică în care 
Universitatea Craiova a ocupat lo
cui I, ne-au dat multă încredere 
și primul gînd al nostru este con
sacrarea echipei craiovene pe plan 
internațional. Iar pentru că tot am 
adus vorba de competițiile inter
naționale, trebuie să spun că toți 
jucătorii craioveni, nu numai cei 
selecționați în echipa națională, se 
gîndesc cu optimism la calificarea 
primei- reprezentative în turneul fi
nal al Campionatului Mondial. Strict 
personal, mă voi gîndi și în noul 
campionat național, care
duminică, la cununa de golgeter.

cincilea titlu...

mare. îmi place să .cred 
bea din cupa de șampanie 
ficării !“

că voi 
a cali-

se-

începe

Dar, în 
primul rînd, aștept consacrarea 
eehipei !“,

Ar fi al

ION ALEXANDRESCU 
cretar general ql ,F.R F. : 
^Jocuri bune, arbitraje cores
punzătoare, disciplină fermă".

„Acest campionat începe într-o 
perioadă cînd echipa națională se 
află angajată în întrecerea pentru 
obținerea calificării în turneul fi
nal al C.M, Din acest unghi tre
buie să privim competiția internă 
pe care o vom inaugura duminică 
.și ceea ce vrem de la campiona
tul nostru, îndeosebi de la Divi
zia A. Federația a luat toate mă
surile care depind de ea pentru a 
crea cadrul corespunzător și condi
țiile cele mai bune de desfășurare 
a jocurilor. Pentru că numărul echi
pelor a sporit, așteptăm mai mul
te partide de valoare ridicată, cît 
mai mulți jucători remarcați, pen
tru a da posibilitate selecționerilor 
de la toate loturile — seniori, ti
neret, etc. — să aibă de unde ale
ge elementele de care au nevoie. 
Federația, ca de altfel și echipele, 
ca și publicul spectator, așteaptă 
și arbitraje corespunzătoare, cere 
să contribute la reușita spectaco
lului sportiv. Arbitrii rțoștri ne-au 
dovedit în nenumărate ocazii, atît 
în jocurile din țară cît și în străi
nătate, că sînt capabili de acest 
lucru. Vrem și o disciplină totală 
pe teren, fără de care saltul ca
litativ dorit nu poate fi realizabil. 
Dorim ca publicul spectator să-și 
aducă și el contribuția la crearea 
unei atmosfere sportive, susținîn- 
du-și în mod corect favoriții".

tate. Nu mi se pare greu de rea
lizat, întrucît dispunem de un lot 
tînăr, care nu a atins încă po
tențialul maxim. în jocurile cam
pionatului care începe, doresc ar
bitraje autoritare și un deplin fair- 
play pe toate stadioanele. Doresc 
mult succes echipei naționale în 
lupta pentru calificarea la C. M., 
fapt care va atrage după sine ri
dicarea prestigiului fotbalului româ
nesc. Sperăm ca în anul competi- 
țional 1973—1974 să avem ocazia 
să asistăm la construcția noului 
complex sportiv la Petroșani, care 
va cuprinde și un teren de fotbal, 
atît de mult dorit de iubitorii spor
tului cu balonul rotund din Valea 
Jiului”.

văratej sportivități, al creșterii 
lorice a fotbalului nostru, cît 
aproape de cerințele jocului 
dern. Am urmărit eu multă aten
ție în presă pregătirile și sper ca 
echipele noastre să nu ne uite și 
pe noi, spectatorii, care nu dorim

• La „11“ Craiova, Marcu indisponibil • O noua formula
atac la S. C. Bacău ® Boc și FI. Marin prezențide

la antrenamentele lui Rapid • Numeroase noutăți

la

A cu mal 
și doi de-

va- 
mai 
mo-

GHEORGHE LIMONA — cel 
mai bun arbitru al anului com- 
petițional 1972—1973: 
„Un fotbal curat, valoros, 
placul tuturor!"...

pe

„Ne-am pregătit cu multă aten
ție și ambiție pentru a ne compor
ta cîț mai bine în campionatul care 
începe duminică, și 
vim cu răspundere 
Știm că suporterii 
teaptă foarte mult . ... .... 
promit, în numele jucătorilor, echi
pei noastre, că vom face totul 
pentru a-i satisface, dar, în ace
lași timp, îmi permit să amintesc 
unora dintre ei că au fost și su
ficiente situații cînd ne-au uitat pe 
noi, cei din teren. Or, adevăratul 
suporter trebuie să știe să-și în
curajeze echipa favorită, mai ales 
în momentele cele mai dificile. C-n 
o dorință personală — după cei doi 
ani de activitate în B — consider 
că am marcat un oarecare progres 
în joc, și astfel printr-o compor
tare superioară trecutului, sper șă 
am ocazia să reapar în unul din 
loturile reprezentative, obiectiv im
portant pentru fiecare jucător".

pe care îl pri- 
șî seriozitate, 

timișoreni aș- 
de la noi. Le

MARIN BOJIN — jucător 
Politehnica Timișoara:
,,Suporterii să fie alături 
noi și in clipele grele I F

decît să vedem un fotbal bun și- 
victoria în meciul cu R.D.G.".

GHEORGHE DUMITRESCU — 
antrenorul echipei Petrolul: 
„Aștept de la toate formațiile 
mult doritul salt calitativ"

COLEA RĂUTU — artist eme
rit :
„îmi place să cred că voi bea 
din cupa de șampanie a cali
ficării"

„Trecerea spre toamnă îmi adu
ce două mari bucurii : se ridică 
cortina atît în stagiunea fotbalis
tică, cît și în cea teatrală. Vedeți, 
meseria mea este viața mea. Adică 
spectacolul, fie el pe ecran, pe sce
nă sau pe gazon. Fiecare început 
are, firește, aureola sa de nepre
văzut și frumos, ne punem în gînd 
ceva anume în legătură cu el. 
Ce-ag vrea acum. în prag de un 
nou sezon fotbalistic ? As dori șă 
se mai uite de clasament, de goa
na după puncte cu orice preț. Știu, 
e normal să existe o ierarhie, fie
care să se viseze în frunte, dar mi 
ve pare eă acea zicală ..scopul scu
ză mijloacele" nu are nimic comun 
eu sportul. îmi place jocul băr
bătesc, atletic, modern, dar aș fi 
tare bucuros să
duminica sau miercurea, 
peroneu. tendon sau 
smulse. Cred că echipele 
gătit bine. Un argument
pentru a aștepta cu emoție 
speranță startul de peste trei 
Și mai e ceva : există acum 
imperativ, victoria pentru Munchen. 
Voi fi, probabil, în acea zi de 
septembrie, pe care o vrem cu toții 
superbă, la Leipzig, pentru o fil-

„Aștept, în primul rînd, ca jocu
rile noului campionat să crească 
sub aspect calitativ, ca toate par
tidele să fie de un fair-play de- 
săvîrșit și să placă, astfel, tuturor 
factorilor de răspundere, spectato
rilor, telespectatorilor, arbitrilor și 
cronicarilor. Un campionat cu a- 
semenea valențe, ar avea, dincolo 
de aspectul spectacular, și un cîș- 
tig pe planul pregătirii echipei 
naționale care cred că Se poate 
califica în turneul final al Welt- 

luate 
consfătuirile cu 

la 
toate eșaloanele și, în special, 
cursul de arbitri susținut de cu- 
rînd, cu care ocazie s-au dat și 
testele fizice și teoretice, seriozita
tea abordării tuturor problemelor 
de arbitraj mă îndreptățesc să cred 
că toată lumea va păși cu dreptul 
în noul sezon, că noi. cavalerii 
fluierului, vom avea mai multă 
grijă pentru evitarea jocului dur, 
obstructionist, iar școala arbitrilor 
români va înregistra noi progrese 
pe plan intern și internațional".

NICOLAE PROCA — antreno
rul echipei Steagul roșu Bra
șov :
^Acumulări calitative continue 
și un randament superior"

meisterschaft-ului. Măsurile 
recent la F.R.F., 
antrenorii ținute nu de mult

„înainte de a vorbi de Steagul 
roșu, ca unul care lucrez în fot
bal, aș vrea să-mi exprim dorin
ța de a avea un campionat de ni
vel cît mai bun, cu jucători bine 
pregătiți, care să contribuie la ca
lificarea echipei naționale în tur
neul final al C.M. Acesta e obiec
tivul pe care nici un antrenor nu 
trebuie să-l neglijeze. în această 
direcție, noi. cei de la Steagul roșu, 
ne vom strădui să contribuim pe 
cît e posibil la pregătirea unor ju
cători care să fie apți de selecție

„De la toate cele 18 echipe, dar 
mai ales, de la Petrolul, aștept un 
reviriment, în sensul îmbunătățirii 
activității în teren, reliefată prin 
desfășurarea unui joc în continuă 
mișcare, ceea ce ar duce la mă
rirea randamentului și implicit a 
gradului de spectaculozitate. Va fi 
necesară asigurarea unui cadru co
respunzător de antrenament și joc, 
privind disciplina liber consimțită, 
bazată pe cunoașterea regulamen
tului, pe respectul față de adver
sar, public și arbitru. Dacă toate 
aceste dorințe se vor împlini, a- 
tunci sînt sigur că vom avea oca
zia să asistăm la acel mult dorit 
salt calitativ, pe fondul căruia să 
apară rezultate valoroase și satis
facțiile sportive. Doresc tuturor an- 

,tren.prjlor. juiBățorilpț, și arbitrilor 
mult succes în noul campionat, iar 
lui Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc, o toamnă de aur".

nu mai auzim, 
de tibie, 

ligamente 
StaU 
în

MiRCEA PASCU — vicepreșe
dintele clubului Jiul:
„Vrem să onorăm cum 
vine prezența echipei 
de peste 50 de ani 
zia A"

pre- 
plus 

și 
zile, 

un

club, 
decît 

bună, 
în*așa fel încit să facem cinste har
nicilor mineri din Valea Jiului, să 
onorăm prezența echipei în primul 
eșalon al fotbalului, de peste 50 de 
ani. Obiectivul nostru principal se 
referă la ocuparea unui loc în pri
ma jumătate a clasamentului și 
prestarea unui fotbal de bună eali-

„Ca orice conducător 
nu pot dori echipei noastre 
deplin succes, o comportare

Divi

de

noastre 
în

VIZITAT! t $|)

în diferitele loturi reprezentative, 
în ceea ce privește echipa noas

tră, dorim să realizăm acel salt 
calitativ în instruire și randament, 
să realizăm ' un joc mai bun și, 
Implicit, să avem un rol mai mare 
în fotbalul nostru. Am în vedere 
posibilitățile tinerilor introduși în 
formație în campionatul trecut — 
Mateescu, Naghi, Hîrlab —în re
venirea iui Olteanu și Ghergheli, 
de la care așteptăm un randament 
de nivel superior și 
speranțelor 
își propune 
o evoluție 
dente".

puse în el- 
acumulări 

superioară

confirmarea 
Steagul roșu 
calitative și 
celei prece-

SATUL DE VACANTA
CONSTANȚA

Pe litoral, în cartierul Tomis din Constanța, chiar la intra
rea in Mamaia, s-a deschis unul dintre cele mai frumoase 
compiexe turistice ale cooperației de consum. Cele 23 de 
gospodării țărănești din diferite județe vă oferă preparate 
culinare și băuturi specifice fiecărei zone

(6575)

VASILE tipografMARIN
la I. P. Informația:
„Joc modern, sportivitate, sa
tisfacții"

„Să fiu sincer, în această pauză 
dintre două campionate am avut 
senzația că-mi lipsește ceva... Aș
tept deci cu mare nerăbdare star
tul de duminică.

Aș vrea ca acest nou campionat 
să se desfășoare în spiritul ade-

TRAGEHEA 
A VACANȚEI

perman, doi divizionari 
vechi state de serviciu . 
butanți, Eparu și Zamfir. Va lipsi 
însă cu certitudine mijlocașul An- 
gelescu, care nu a primit încă 
vizul medical necesar.

0 U.T.A. s-a antrenat ieri 
formația locală Unirea C.F.R. 
continuă pregătirile pînă sîmbătă 
prînz, cînd urmează a se deplasa 
cu trenul la Brașov. Toți compo- 
nenții lotului sînt apți de joc și 
se contează pe debutul lui Schwartz 
fost la C.F.R. Arad.

© în sfîrșit, o atmosferă de în
credere, caracteristică formațiilor 
tinere, domnește și la C.S.M. Reșița, 
care, după jocul de 
mișoara, cu C.F.R., 
spre București, cu 
plet și cu dorința 
minică în Capitală, 
comportări din campionatul trecut!

© Și C.F.R. Cluj, adversara din 
prima etapă a Petrolului, anunță 
un debut în persoana lui Catona. 
fost la Jiul. Elevii antrenorului dv. 
C. Rădulescu vor evolua duminică, 
în mod oficial, pe noul stadion aj

a-

cu
și 
laSportul studențesc

Astfel, după amicalul de 
Știința Bacău, antrenamen- 

zilnic inclusiv

Petrolul • Trei accidentați la
Rapid, 
iert cu 
tele vor continua 
sîmbătă, urmărindu-se în cadrul a- 
cestora definitivarea unei noi linii 
de atac, în formula Enescu — 
Șinăuceanu — Munteanu —- Băluță, 
ca urmare a absențelor din forma
ție a lui Dembrovsehi (suspendat 
două etape), Pană (recidivă de ac
cident mai vechi) și Florea (plecat 
militar),

® Rapidiștii bucureșteni, adver
sarii de duminică ai băcăuanilor, a- 

■ nunță, în schimb, două reintrări 
față de echipa folosită, în „Cupa 
municipiului București" și anume 
FI. Marin și Boc. ambii prezenți 
în cursul acestei săptămîni la pre
gătirile echipei.

Au mai rămas mai puțin de o 
sută de ore pînă la semnalul de 
Începere a celei de a 56-a ediții 
a campionatului republican. Pre
gătirile continuă peste tot cu in
tensitate, se fac, de fapt, ultimele 
retușuri în instruirea jucătorilor, 
se definesc formațiile pentru du
minică.

Cele 18 divizionare A sînt, deci, 
în acest moment în emoțiile carac
teristice febrei de start. O scurtă 
incursiune telefonică pe la cîțeva 
dintre ele ne confirmă acest lucru 
și ne oferă, în același timp, și u- 
nele amănunte interesante de ul
timă oră-

0 Așa bunăoară Dinamo, cam
pioana țării, reîntoarsă luni de la 
Istanbul, a reluat antrenamentele, 
a doua zi, programînd două ședințe 
de pregătire (marți) uri joc amical 
— ieri la Slobozia cu Azotul șl un 
altul astăzi, după amiază, cu for
mația Amrokan (Phenian). Miine 
are loc ședința de analiză a ulti
mei ediții de campionat, urmată de 
un antrenament la orele 11 ; sîm
bătă dimineață sînt prevăzute 45 
de minute de pregătire fizică, după 
care va fi alcătuită și formația 
pentru jocul cu F. C. Constanța.

O Din Craiova, antrenorul Const. 
Cernăianu ne informează că echipa 
sa are prevăzute, pentru astăzi 
după amiază, un antrenament ușor 
după jocul de ieri cu F. C. Karl 
Marx Stadt ; miine alte două șe
dințe de pregătire, iar sîmbătă di
mineață deplasarea la Tg. Jiu, unde 
studenții craioveni vor rămîne pînă 
în ziua jocului de la Petroșani. Din 
formația de duminică, se dă ca 
sigură absența 
suferit recent 
mente.

© La rindul 
nat, în prima 
săptămîni, 
nînd un 
genizarea 
minerilor 
meci de 
nina, în 
mărită îndeosebi evoluția celor doi 
debutanți, anunțați pentru jocul cu 
Universitatea Craiova, Nițu și Seli- 
mesi (dacă,va fi transferat).

0 De 'Ja filu'ău tantreifărUl Pe- 
trică- Rădirieș-cu ne bfgl’ă i’îtSBta in
formații* privind pregătirile și for
mația probabilă de duminică a 
Sport Clubului, pentru meciul cu

lui Marcu, care a 
o ruptură de liga-

său, Jiul s-a antre- 
jumătate a aeestei 
multă atenție, pu-cu

accent deosebit pe omo- 
echipei. Astăzi formația 
din Petroșani susține un 

verificare cu Minerul A- 
cadrul căruia va fi ur-

ieri de la Ti- 
a plecat azi 

efectivul corn- 
reeditârii, du- 
a frumoaselor

...Sportul studențesc. Antrenorul Ola dă ultimele indicații, 
jucătorii săi vor relua din nou tema

după care 
propusă pentru meciul de pregătire. 

Foto: D. NEAGU
® Petrolul joacă astăzi la Plo

iești cu Petrolul Videle. Cu această 
ocazie va fi folosită formația pro
babilă pentru meciul de la Cluj, 
în care își vor face apariția, sub 
culorile galben-albasțru ale clubu
lui ploieștean, Rămureanu și Cu-

FACEȚI CUNOȘTINȚA CU NOILE
PROMOVATE IN DIVIZIA B

Duminică va începe și întrecerea 
divizionarelor B. La startul campio
natului se vor alinia 54 de echipe, 
ca urmare a aplicării măsurilor pri
vind lărgirea sistemului competițiopal. 
Dintre acestea, 24 au promovat în 
acest un, dar unele dintre ele sînt 
reprezentante ale ogor vechi centre 
sportive. Iată cărțile de vizită ale 
noilor promovate :

SERIA I
C.S.M. SUCEAVA

0 Anul înființării : 1946 0 Culo
rile echipei : alb-albastru 0 Preșe
dintele secției : ing. Ion Moldovan 0 
Antrenor ; Petre Moldoveanu 0 Per
formanțe : locul 3 în ediția 1966—67 
a Diviziei B, seria I ; semifinalistă 
a „Cupei României", ediția 1968—69 
© Baza materială : stadionul „Arini" 
cu 8 000 de locuri.

VICTORIA ROMAN
0 Anul înființării : 1966 0 Culo

rile echipei : roșu-albastru 0 Preșe
dintele asociației : Ion Trincă 0 An
trenor : Ernest Culcear © Baza ma
terială : stadionul Municipal 
ximativ 10 000 de locuri.

VIITORUL VASLUI
0 Anul înființării ; 1969 

lorile echipei : alb-albastru

secției : Constantin Preda 0 Antre
nor : Alexandru Caricaș © Baza ma
terială : stadionul „Metalul" cu 1000 
de locuri.

CONSTRUCTORUL GALAȚI
© Anul înființării ; 1965 © Culo

rile echipei : roșu-albaslru © Prcșe- 
■“ ........ ........... Rădvan 0

0 Perfor- 
României", 
materială :

25 000 de

dintele secției : fllg. Ștefan 
AntrenorVaSilfî1 “Luban 
manțe : finalistă a „Cupei 
ediția 1972—73 0 Bază
stadionul „Dunărea" cu 
locuri.

OȚELUL GALAȚI
0 Anul înființări : 1970 

rile echipei : alb-negru © 
tele secției : ing. Gheorghe 
0 Antrenor : Dumitru Oprea 0 Baza 
materială:
5 000

© Culo-
Pre.ședin- 
Ioanovici

stadionul „Oțelul" 
de locuri.

cu

CELULOZA CĂLĂRAȘI
Anul înființării : 1962 O Culo- 
echipei galben-albastru-alb 0

0
rile . _ _
Președintele 'secției : ing. Leonard 
Munteahu 0 Antrenor : Mihai Tudor 
0 Baza materială : stadionul „Muni
cipal" eu 8 000 de locuri.

cu apro-

Cu-
Pre- 
An- 
ma-

• 
ședințele secției : Alex. Mera • 
trenor : Ion Ștefănescu • Baza 
terială : stadion cu 8 000 de locuri.

PETROLUL MOINEȘTI
Anul înființării : 1948 © Culo- 

echipei: roșu-negru © Președin- 
secției : ing. Cezar Vâtămanu 0 

Victor Mălăieru și Ion

e
rile 
tele
Antrenori j
Talpă • Performanțe : calificată în 
16-imile „Cupei României", edițiile 

și 1972 © Baza materială : sta- 
eu 4 000 de locuri.

CARAIMANUL BUȘTENI
Anul înființării : 1926 © Culo- 
echipei : alb-verde © Președin- 
secției : Ion Savu • Antrenor :

SERIA A II a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI

0 Anul înființării : 1953 0 Culo
rile echipei : alb-mov © Președintele 
secției : Constantin Băcanu O Antre
nor : Emil Semureanu © Performan
țe : 1971 participare la barajul pen
tru promovare în „B“ 0 Baza ma
terială : stadionul „Autobuzul" cu 
3 000 de locuri.

1954 
dion

rile
tele
Cornel Toacă 0 Baza materială : sta
dionul „Caraimanul" cu 4 000 de locuri.

METALUL MIJA
0 Anul înființări : 1945 0 Culorile 

echipei : alb-albastru 0 Președintele

FLACĂRA MORENI
0 Anul înființării : 1920 

rile echipei : roșu-negru 0 
tele secției : ing. Nicolae 
Antrenor : Virgil Blujdea 0 Perfor
manțe : locul 2 în seria I a Diviziei 

ediția 1951 ; locul 3 în seria I 
1958—59, 
materia- 
5 000 de

• Culo- 
Președin- 
llinca •

B
a Diviziei B — edițiile 1950, 
196O--61 și 1964—65 O Baza 
lă : stadionul „Flacăra" cu 
locuri.

trenor : Sebastian 
terială : stadionul 
de locuri.

Șavu a Baza ma-
„Carpați" cu 1 000

SERIA
VULTURII TEXTILA LUGOJ

O Anul înființării : 1923 © Culo
rile echipei : alb-albastru © Preșe
dintele secției : Gheorghe Tunel 0 
Antrenor : Dănilă Otiman O Perfor
manțe : 1971 — promovarea în Divi
zia B © Baza materială : Stadionul 
„Tineretului" cu 3 500 de locuri.

MUREȘUL DEVA
© Anul înființării : 1921 0 Oro

rile echipei : alb-albastru 0 Preșe
dintele secției : ing. Dumitru Cepă- 
naru © Antrenor : Ladislau Vlad 0 
Performanțe : 1961 — participare la 
barajul pentru promovare în Divizia 
B © Baza materială : stadionul ora
șului „Cetate" cu 15 000 de

U.M. TIMIȘOARA
0 Anul înființării : 1960 

rile echipei : alb-negru © 
tele secției : Walter Weisemburger © 
Antrenor : Iosif Varga 0 Performan
țe : 1970 — promovare în Divizia B 
© Baza materială : stadionul „Pro
gresul" eu 5 000 de locuri (închiriat).

ARIEȘUL TURDA
8 Anul înființării : 1923 © Culo

rile echipei : roșu-alb © Președintele 
secției : Aurel Negreanu © Antrenor: 
Dionise Ursu 0 Performanțe : cîș- 
tigarea „Cupei României" ediția 1961: 
promovarea în Divizia B în 1960 și 
1964 0 Baza materială : stadionul o- 
rașului Turda cu 12 000 de locuri.
INDUSTRIA ȘIRMEI ClMPIA TURZII
0 Anul înființării : 1921 © Culo

rile echipei : galben-albastru © Pre
ședintele secției : ing. Alexandru Lis- 
can © Antrenor : Ștefan Hidișan 0 
Performanțe : 1951 — promovarea în 
Divizia B ; 1952 — promovarea în 
„A“ ,’ 1956 — finalistă a „Cupei Ro
mâniei" 0 Baza materială : stadio
nul „Industria sîrmei" cu 8 000 de 
locuri.

A lila

locuri.

• Culo- 
Președin-

LOTO-PRONOSPORT

DINAMO SLATINA
© Anul înființării : 1968 © Culo

rile echipei : alb-roșu 0 Președintele 
~ ©

0
cu

secției : Alexandru Popescu 
trenor : Constantin Ștefan 
materială : stadionul „1 Mai" 
de locuri.

An-
Baza
7 000

EXTRAORDINARA
LA PKONOEXPRES

în întreagă 
vîndă biletele 
traordinară a 
expres din 12 august 
trezit un viu interes în rindul par- 
tipipanților,

Este normal să fie așa întrucît 
tragerea se prezintă cu o NOUA 
și avantajoasă FORMULĂ TEH
NICĂ.

Capul 
deținut 
valoare 
gere un autoturism DACIA 
plus diferența în numerar. Un alt 
fapt demn de semnalat este aceia 
că la faza a III-a compusă dintr-o 
extragere de 5 numere din 45, cîș- 
tigurile sînt GRATUITE, premiile 
fiind suportate din FOND SPE
CIAL. NU UITAȚI ! AVEȚI NU
MAI 3 ZILE LA DISPOZIȚIE 
PENTRU PROCURAREA BILETE
LOR. AGENȚIILE LOTO-PRONO
SPORT VA AȘTEAPTĂ l

țară continuă să se 
pentru tragerea ex- 
Vacanței la Prono- 

ac. care a

de 
de 
de

afiș al cîștigurilor este 
către premiile fixe în 
100.000 lei, sau la ale- 

13(1!)

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES

AUGUST 1973
FOND GENERAL DE 

1.383.280 lei din care 504.376
Extragerea 1 : 12 33 22
Extragerea a Il-a : 31 39 37 14 41
Plata premiilor se va face In 

Capitală Începîțid din 16 august pînă 
Ia 8 octombrie 1973, iar în țară a- 
proximativ din 20 august pînă

octombrie 1973 inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO

3 AUGUST 1973
Extragerea I : Cat. 1 : 1.55 variante 
109,000 lei ; cat. 2 : 3,65 a 17.136 lei ; 

cat. 3 : 11,40 a 5.487 lei ; cat. 4 : 21,85 
a 2,863 lei : cat. 5 : 75,85 a 825 iei ; 
cat. 6 : 151,90 a 412 lej. Report cate
goria 1 : 85.711 lei

Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 10®/,> a 78.103 lei ; cat. B : 1 va
riantă 25% a 21.3(10 lei si 3 variante 
10% a 8.520 lei : cat. C : 17,35 a 2.701 
lei ; cat. D i 18,70 a 2,306 lei ; cat. E : 
69,55 a 674 lei ; cat. F : 177,85 a 263 
lei ; ț-aț. X :

Premiul de 100.000 lei de la cate
goria 1 a foșt obținut de STANC1U 
GHERGHINA din București, iar cel 
de 78.103 lei de la 'categoria A jucat 
10% de SZABO ECATERINA din 
Oradea,

TRA
DES 8

PREMII : 
lei report 
10 35 27 ;

MINERUL MOTRU
0 Anul înființări ; 1962 0

eehipei : alb-negru 0 
secției : Marin Rizan 0 
Ion Sima 0 Baza materială : stadion 
cu 2 000 de locuri.

Culorile
Președintele 

Antrenor :

VICTORIA CARE!
0 Anul înființării : 1923 0 Culo

rile echipei : alb-negru 0 Președin
tele secției : Gheorghe Mălăncioiu 0 
Antrenor : Alexandru Pop 0 Perfor
manțe : 1963 și 1966 — promovarea în 
„B" 0 Baza materială : stadionul 
„Victoria" cu 10 000 de locuri.

MINERUL CAVNIC
0 Anul înființării : 1934 0 Culo

rile echipei : alb-albastru 0 Preșe
dintele secției : Alexandru Marcu 0 
Antrenor : Ion Bartha 0 Baza mate
rială > nu are stadion ; joacă meciu
rile

8

a

cat. F : 
2014,70 a 100 lei.

la

DIN

GAZ METAN MEDiAȘ
Anul înființării : 1945 © Culo- 
echipei : alb-negru © Președin- 
asociației : ing. Vasile Drug • 

prof. Mircea Negrea • 
participare în campio- 

ediția 1948—49 ;
Clipei României"

rile 
tele 
Antrenor :
Performanțe : 
natul Diviziei A 
finalistă a „Cupei României" — edi
ția 1951 ® Baza materială : stadionul 
„Gaz metan" cu 10 000 de locuri.

TRACTORUL BRAȘOV
0 Anul înființării : 1945 0 Culo

rile echipei : alb-albastru 0 
dintele " ' ~ '
trenor 
mante : 
ziei B, 
materială : 
12 800 oe t icuri.

Preșe- 
secției : Petre Badea 0 An- 
Dragoș Cojocarii @ Perfor- 
locul 3 în campionatul Divi- 
seria I, ediția 1955 0 Baza 

stadionul „Tractorul" cu

CARPAȚI BRAȘOV
© Anul înființării : 1939 0 Culo

rile echipei : roșu-negru fi» Președin
tele secției : ing. Radu Vijoli 0 An-

rile 
tele 
nor 
lă : 
locuri.

la Baia Mare.
TEXTILA ODORHEI

Anul înființării : 1922 0 Culo- 
echipej : ro.șu-negru 0 Președin- 
secției : Gavril Szell 0 Antre- 

i Tiberiu Bone 0 Baza materia- 
stadionul municipal cu 2 000 de

Astăzi, rn Capitală

DINAMO - AMROKAN PHENIAN 
(R.P.D. Coreeană)

Stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare găzduiește astăzi, cu începere 
de la ora 17,30, întjlrțirea interna
țională dintre echipele Dinamo și 
Amrokan Phenian (R.P.D. Co
reeană).

asociației și speră într-un meci 
inaugural victorios.

• După jocul de verificare sus
ținut ieri la Ț. Măgurele, Sportul 
studențesc continuă pregătirile pe 
terenul său de la Regie, zilnic, in
clusiv sîmbătă, cînd este prevăzută 
plecarea la Iași, cu trenul. Din for
mația pentru meciul cu Politehnici 
vor lipsi Leșanu, Ciorcîrlan și Gri- 
gorie accidentați.

MECIURI AMICALE
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

KARL MARX STADT
(R. D. GERMANĂ) 4—1 (1—1)

Craiovenii au obținut cea de-a treia 
victorie consecutivă internațională, în 
mai puțin de o saptămînă. Ei au învins, 
după o partidă de foarțe bună calitate, 
formația Karl Marx Stadt (R. D. Germa
nă) cu scorul de 4—1, golurile fiind mar
cate de Obiemenco (min. 18 și 58), Țară- 
lungă (min. 63) și Niță (min. 72). Pentru 
oaspeți a înscris Lienemann. (min. 4).

ȘT. GURGUI — coresp. județean
RAPID — ViDEOTON 

SZEKESFEHERVAR 
(R. P. Ungară) 0—1 (0—1)

Numeroși spectatori, prezenți ieri în 
Giulești, la meciul amical susținut de 
Rapid în compania puternicei echipe ma
ghiare Videoton, au plecat complet de
zamăgiți de evoluția foarte slabă a fa- 
voriților lor. Feroviarii au jucat fără pic 
de angajament fizic, atacînd sporadic, fi
rav, fără busolă. în prima repriză, por
tarul oaspeților a șomat, pur și simpțu, 
pînă în min. 42, cînd a respins penalty-ui 
executat încet de M. Ștelian. Videoton a 
înscris (min. 36) prin Wollek. care a șu
tat sec, de la 
Răducanu. Și 
a fost la fel

distanță, surprinzîndu-1 pc 
partea a doua a meciului 
de săracă în faze reușite,

G. R.

SPORT CLUB — ȘTIINȚA 
BACĂU 1—1 (1—0)

în prima repriză Sport Club a acționat 
mai omogen și s-a dovedit m^i eficace 
atit în apărare cit și în atac, înscriind, 
în min. 4, prin Muriteanu, în cea de a 
doua parte a jocului formula de atac a 
divizionarilor A. cu Enescu pe extrema 
dieaptâ, s-a dovedit neinspirată, iniția
tiva a aparținut mai mult formației stu
dențești, care a și egalat, în min. 65 prin 
Săvulea.
ț Ilie IANCU — coresp. jud.

PROGRAMUL MECIURILOR
DE DUMINICA DIN CAPITALĂ

STADION „23 AUGUST1*, în cuplaj,
la ora 17 : Steaua — C.S.M. Reșița și 
Dinamo — F. C. Constanța (Divizia A) ; 
STADION DINAMO, în cuplaj, ele la ora 
9 : Dinamo — F. C. Constanța (tineret- 
rezerve) și Dinamo Obor — Azotul Slo
bozia (Div. C) ; STADION GHENCEA, 
ora 10 ; Steaua — C.S.M. Reșița (tineret- 
rezerve) : STADION AUTOBUZUL, ura 
11 : Autobuzul — Metrorn Brașov (Div. 
B) ; STADION LAROMET, ora 11 ; Laro- 
met — Unirea Tricolor Buc. (Div. C) ; 
STADION VOINȚA, ora 11 î Voința — 
Sportul Ciorogîrla (Div. C) ; STADION 
FLACÂRA, ora 1.1 : Flacăra Roșie 
T.M.B. (Div. C) : STADION F.R.B., ora U: 
I.O.R. — Tehnometal (Div. C).

/

ARBITRII PRIMEI
ETAPE A DIVIZIEI A

DINAMO — F C CONSTANTA : NI o- 
lac Hainea (Rîrlad) — Ia centru, Sever 
Drăgulici (Drobeța — Turnu Sevepn) și 
Vasile Neacșu (Ploiești).

C.F.R. CLțJJ — PETROLUL : Alircea 
Bică — la centru. Ștefan LazȘr și Fran- 
cisc Coloși (toți din București).

STEAUA — C.S.M. REȘIȚA : EmiJ Pău- 
nescu (Vaslui) — la centru. Teodor O» 
niga si Ion Ciolan (ambii din Iași).

STEAGUL ROȘU — U.T.A. : Ion Cîm- 
pcanu — la centru. Ion Țitrea și Emil 
Călbăjos (toți din Cluj).

JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Gheorghe Limona — la centru. Chiriac 
Manușaride și Romeo Stîncan (toți din 
București).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — A. S. 
ARMATA TG. MUREȘ : Gheorghe Po- 
povici — la centru. Gheorghe Vasilescu 

>1 și Ion Dancu (toti din București).
SPORT CLUB BACAU — RAPID: 

Constantin Ghiță — la centru, Coloman 
Brau,n și Nicolae Iliescu (toți din Bra
șov) .

F. C. ARGEȘ — „U“ CLUJ : Aurel Ben
in — la centru. Constantin Dinulescu și 
Gheorghe Dragomir (toți din București).

POUTTEHNJ.CA IAȘI - SPORTUL STU- 
DENȚESC : Ioan Rus — ia centru. Zoi- 
tan Szecsei (ambii din Tg. Mureș) 
Constantin Prusac (Botoșani).



ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR I

...JUNIORIIII NU SE DM BĂTUȚI!
După-masă capricioasă, ieri, pe 

Stadionul Republicii din' Capitală, 
în prima zi a campionatelor națio
nale de atletism ale juniorilor I. 
început pe caniculă, continuat pe 
vini puternic și ploaie torențială, 
încheiat pe timp 
concursul a stat sub semnul ca
priciilor nu numai din punctul de 
vedere al condițiilor atmosferice 
ci și al multor concurenți. Absenți 
de marcă n-au fost, dar cei pre- 
zenți nu s-au străduit prea mult 
cînd au văzut că au victoria asi
gurată. Locul și nu performanța 
i-a interesat în primul rind pe 
cei pe care îi așteaptă în viitorul 
apropiat confruntarea celor mai 
buni atleți juniori din Europa. In 
această categorie i-am putea înca
dra fără nici o remușcare pe șefii 
de promoție ai sprinterilor și se- 
mifondiștilor, Dorel Cristudor și 
Gheorghe Ghipu (investiți cu cele 
mai multe șanse la europenele de 
la Duisburg). Primul a cîștigat 
proba de 100 m cu 10,6 ș .și nu 
atît ■ performanța — realizată pe 
pioaie — trebuie plasată sub cota 
.obișnuită a elevului din Cimpulung 
Muscel, ci efortul drămuit și ten
dința de a-și subaprecia adversa
rii. Atletul metalurigst Gheorghe 
Ghipu și-a permis o alergare re 
taxată după un sezon încărcat ca 
reprezentant al 
ia seniori cît și la juniori. Fără a 
forța deloc, el . ____
de 1500 m într-un timp nesemni
ficativ, 4:00,4. Dintre ceilalți favo- 
riți care s-au impus cu autoritate 
notăm rezultatele Iui Gheorghe 
Megelea la aruncarea suliței — 
72,12 m. Constantin Cîrstea — 2:08 
xn la săritura în înălțime și Virgil 
Miloiu — 48,6 la 400 m.

Prima zi a concursului a fost, 
însă, dominată de replica puter
nică și ambițioasă a juniorilor II, 
puși pe treabă pentru a arăta, in 
această finală de campionat națio
nal, că numai vîrstă ii separă de 
performerii juniorilor mari. Demn 

remarcat este faptul că pro-
marea

calm, de seară,

culorilor țării atît

a terminat proba

de 
bele feminine au stat, în
Tor majoritate, sub semnul ascen
denței acestei categorii 
Astfel, proba de 400 m 
conform așteptărilor, 
Lungu, revelația acestui 
o performanță care reprezintă un 
nou record național al junioarelor 
II: 54,9 s (v.r. 55,1). Proba de 100 
m s-a încheiat cu o mare sur
priză : favorita Adriana Surdu
(anul trecut campioană la senioare; 
a trebuit să încline steagul în fața 
elevei de 15 ani de la Liceul nr. 1

de vîrstă. 
a revenit.
Niculinei 

sezon, cu

TURNEUL DE BOX ,,PRIETENI A"

din Caransebeș, Maria Mustețea! 
Pînă mai ieri necunoscută, atleta 
severineana dobîndeșteN titlul de 
campioană națională cu rezultatul 
de 12,2 s. Pe locul 3 al aceleiași 
probe, o altă junioară II, Doina 
Lascu. Săritura în lungime s-a în
cheiat 
Doina Spînu nepierzînd ,___ __
să-și înscrie numele pe lista de 
o-noare ’ ‘ _........
totuși, evident de 
frecvente concursuri 
rioadă, tînăra atletă 
mulțumit doar cu 
rierei de 6 m. De _______ _
proba de 110 mg, hurdlerul Adrian 
Calimente, recentul învingător la 
prima ediție a campionatelor mon
diale școlare, și el junior II, a ob
ținut medalia de argint ca și sprin
terul Viorel Dumitrescu la 100 m.

Iată rezultate 
prima zi : fete - 
lina Lungu (L.C.E.A.) C 
cel) 54,9 (nou record jun.. II) — 
campioană republicană, 2. Liliana 
Leau (L.C.E.A.) 56,3, 3. Aurelia Fi
lip (Lie. 3 B. Mare) 56,7; lungime:
l. Doina Spînu (Șc. sp. Pitești) 6.00
m. — campioană republicană. 2. 
Madlene Nicolae (C.S.U.

m, 3. Doina Popescu (Viito
rul) 5,78 m; ‘j 
Mustețea (Lie. 1 Caransebeș) 12,2 
— campioană

AZI ÎNCEPE la dlbrovnik

IERI, MUL TE DECIZII 
ÎNAINTE DE LIMITĂ

5.82

cu un rezultat scontat, 
prilejul

a învingătorilor.
oboseala unor 
din ultima pe- 
din Pitești s-a 
atingerea ba- 
asemenea, in

Marcată,

e

înregistrate în
400 m : 1. Nicu-

C-lung Mus-

100 m: 1.
Galați)

Maria

republicană, 2. Ă- 
driana Surdu (Lie. 2 Iașii 12,2. 3. 
Doina Lascu (Lie. 2 Brașov) 12.5: 
băieți — suliță: 1. Gh. Megelea 
(Se. sp. Reșița) 72,12 m — campion 
republican. 2. Gh. Ion (L.C.E.A.) 
63,08 m, 3. Viorel Mun tea nu (Cen
trul atletic G. Humorului) 60.80 
m ; înălțime : 1. Constantin Cirs-
tea (Steaua) 2,08 m — campion re
publican, 2. Caro! Antal (Sc. sp. 
Oradea) 2,05 m. 3. Victor Lazarciuc 
(L.C.E.A.) 2.02 m ; 400 m : 1. Virgil 
Miloiu (L.C.E.A.) 48.6 
republican, 2. ____________
(Sc. sp. Brașov) 48.6 (nou record 
— jun. II). 3. Iosif Korodi (Sc. sp. 
Oradea) 49.5; 100 m : 1. Dorel
Cristudor (L.C.E.A.) 10,6 — cam
pion republican. 2. Vicrel Dumi
trescu (Sc. sp. C-ța) 10.8, 3. Ma
rian Slav (Lie. 2 Iași) 10, 8; greu
tate : 1. Paul Neagu (Lie. 35 Buc.) 
15,72 m, — campion republican. 
2. Vasile Mocanu (Metalul) 15,57 
m, 3. Cornel Preda (Lie. 35 Buc.) 
14.44 m ; 110 mg: 1. Dumitru Stă- 
niloiu (Sc. sp. Brașov) 15.0 — cam
pion republican. 2. Adrian 
mete (Gloria Arad) 15.2, 3. 
Crișan (Lie. 11 Cluj) 15.3.

campion
Vilhelm Kraus

Cali- 
Iosif

Paul SLĂVESCU

CEA MAI ECHILIBRATA EDIȚIE
A BALCANIADEI ÎNOTĂTORILOR

Formația masculină a României are șanse la primul loc

Sportivele Greciei
Cei mai buni înotători din Bal

cani și-au fixat anul acesta tradi
ționalul _rendez-vous" pe malul 
însorit al Dalmației. Piscina olim
pică (cu 10 culoare) din Dubrovnik, 
aie cărei calități sînt unanim re
cunoscute în întreaga Europă, găz
duiește începînd de azi și pînă du
minică cea de a 5-a ediție a J.B.

întrecerea se anunță de această 
dată mai echilibrată ca oricînd, pa
tru din cele cinci echipe partici
pante — România. Bulgaria, Grecia 
și Iugoslavia — având șanse de a 
ocupa locul I în clasamentul gene
ral. Vor reuși oare reprezentanții 
noștri să izbindească pentru a 3-a 
oară în această interesantă compe
tiție ?

Forța selecționatei române o va 
constitui și de astă dată echipa 
masculină și în special crauliștii. 
Deși în acest an ei vor fi serios 
concurați de campionii Bulgariei 
(Gheorghiev 53,9 pe 100 m liber ți 
Encev 16:55.5 pe 1500 m liber), 
considerăm totuși că M. Slavic (re
cordmanul Balcaniadelor cu ceie 
19 titluri cucerite în 4 ediții), Z. 
Oprițescu, E. Aimer. L Miciăuș și 
A. Vițeiariu pot aduce echipei noas
tre puncte prețioase în clasamentul 
general. Antrenorii români mai mi
zează și pe evoluțiile lui D. Wetter- 
neck, care deține cele mai bune 
performanțe la 200 și 400 m mixt, 
ca și pe ștafeta Ce 4 lob m mixL 
în schimb, 
(incompletă 
competiție), 
toare foarte
mod practic, deci: pe .Anca Groza, 
capabilă să câștige două sau trei 
titluri. Reprezentantele noastre vor 
trebui să depună eforturi onside-

selecționata feminină 
per.tru p asemenea 

alcătuită și din înotă- 
tinere nu contează, în

favorite in concursul
rabile, să realizeze recorduri perso
nale pentru a diminua cit mai mult 
diferența de puncte față de spor
tivele din Grecia. Iug -s.av.a și 
Bulgaria.

Iată și cîteva amănunte cin pal
maresul competiției, câștigată de 
două ori de formația României =i 
cite o dată de ceie ale Iugoslaviei 
și Bulgariei.

IZMIR (19®) : MASCUW. ROMA
NIA 170. Bulgaria 12:. l-gnș'r.u «?. 
Grecia 73. Turcia 31 : FEMININ : 
BULGARIA 126. Hw »«i». Iugo
slavia S3, Grecia 79. Turcia ÎS : GE
NE RAL : ROMANIA 3EL Bfcxgar-.- 
247. Ijgosia.ia 192, Gre:.a 143. Tur- 
cia 49 ;

feminin
MININ: Il'GOSLAVIA 
ria 146. România 124.
Tir-ia 18: GENERAL:
VIA 355. Bulgaria 309. România 283. 
Qrecia 200. Turcia 45 ;

ÎS?. Bulg?- 
Greria 87» 
It GOSLA-

BUCUREȘTI (1971) : MASCULIN : 
ROMANIA 195. Bulgaria 157, Iugo
slavia 134, Grecia 106, Turcia 30: 
FEMININ ROMÂNIA 1®. Bulgaria 
1*4. iucoslavia 129. Grecia 88. T'ir- 
csa 18: GENERAL : ROMÂNIA 364. 
Buigarra 321. Iugoslavia 263, Grecia 
IM. Turcia 48 ;

SOFIA am> : MASCULIN : BUL
GARIA ISă, România 172. Iugoslavia 
IM. Grecia 120. Turcia 25: FEMI
NIN ROMÂNIA 143. Grecia 136. 
Biga-ria 135. luges.a-, ia 134. Turcia 
•9 GENERAL. : BULGARIA 320. Rit
mau 315. Iugoslavie 262, Grecia 
256. Turcsă 44.

A. VASIUU

m :

EMILE PLTTEMANS 13:14,51
concursulsn iater-saQuna; dea- 
de ia 5-o-i-frterâw raaocestu]

bf. =

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI LA A TREIA VICTORIE
->

(Urmare din pag l)

ce s-a dovedit hotărîtor pentru 
echilibrarea situației, cu toate e- 
i orturi le sextetului nostru de a re
cupera handicapul. în schimb. în 
setul decisiv... vioara întîia a fost 
reprezentativa României. Ea a con
dus la un moment dat. cu 12—0, 
cîștigînd spectaculos setul și. oda
tă cu el. victoria finală. Arbitrii 
R. Demarsin (Belgia) si K. Almaza 
(Mexic) au condus următoarele for
malii :

ROMANIA : Chițigoi (Arbuzov), 
Dumănoiu (Peneiulescu). Oros (Stân
cii), Bartha, Udișteanu, Duduciuc 
(Chi.s).

CEHOSLOVACIA: Fiala (Svobo
da). Petlak (Jindra), 
Tomas, Nekola, Pipa 
Stanco (Chrapa).

Pentru a 
au asistat 
de această 
echipele 
Voleibaliștii 
mai bine ca în meciurile anterioa
re. reușind să conducă cu 2—1 la 
seturi. Totuși, sportivii niponi,

după scurta perioadă de derută, 
au atacat în forță, au combir.at 
spectaculos la fileu, recuper:.-. j 
handicapul. Setul decisiv a fost 
la fel de disputat, el fiind ciști-

Metodm Mrank v S

1 ®

Koutlelka, 
(Lenart),

doua oară, 
la o partidă 
dată protagoniste fiind 
Japoniei și Bulgariei, 
bulgari au jucat mult

spectatorii 
maraton.

(LASAME5T
1. U.R.S-S. 3 3 • <
2. România 3 3 • 4
3. Japonia 3 2 1 4 25
4. Cehoslovacia 3 1 2 4
5. Bulgaria 3 • 3 2^ 3
6. Mexic 3 • 3 3

a. «». s

PROGRAMUL DE AZI

pec:

Ora 16: ROMANIA — U.R^S. 
Mexic — Bulgaria 
Japonia — Cehoslovac 

Partida România — i.R_SN. 
fi transmisă de studioul de 
viziune.

gat de garnitura japoneză, care 
obținut, astfel, și victoria finală 
cu 3—2 (6, —10. —9. 10, 8) după 
mai mult de două ore de . ? 
S-au remarcat Suzuky, Yoshinialu. 
Sanba, din formația învingă! >are.

OLGA SE ALĂTURA 
UNIVERSIADEI

Participarea celebrei campioane olim
pice Olga Korbut la Universiada ’73 de 
Ia Moscova părea pînă deunăzi destul 
de incertă. Comisia tehnică a Federației 
internaționale de gimnastică (F.I.G.) a 
propus interzicerea unor figuri, printre 
care celebrul salt înapoi pe bîrnă. exe
cutat, în exclusivitate, de tînăra gimnastă 
sovietică, cîștigătoare a trei medalii la 
Munchen. pe motivul că ar prezenta un 
mare risc pentru sănătatea sa. Deși, după 
părerea campioanei, a antrenorului ei și 
a cercurilor oficiale de gimnastică din 
U.R.S.S., această interzicere ar însemna 
numai o piedică în calea dezvoltării ele
mentelor dificile ale gimnasticii, se pă
rea că Universiada se va disputa fără 
Olga, care își anunțase absența, pentru 
a protesta împotriva unei măsuri pe care 
o socotea arbitrară.

Iată însă că, după declarația lui 
Aithur Gander, președintele F.I.G., gim
nasta sovietică își poate continua "evo
luțiile, al căror risc se pare că nu e de 
loc pe măsura interzicerii lor. Președin
tele a spus că această măsură nu poate 
fi luată decît în cadrul adunării generale 
a forului suprem al gimnasticii, care va 
avea Ioc în luna noiembrie a acestui an. 
la 
se 
se

✓

38 kg. De aceea ea preferă să Își expr.- 
me greutatea in... funți americani (15 
funțl), mai puțin obișnui ți in Europa. 
Foarte slăbuță, cu picioare sub;ir; și • .. 
o înfățișare delicată, ea este totuși ex
trem de tenace și dispune de un 
irezistibil. La conferința ce presă, an
trenorul american Brooks Johnson a ți
nut rt spună că prezența acestei copite 
In rindurile echipei S.U.A. este semni
ficativă pentru viitoarea orientare a se
lecționerilor. care vor trebui să cau;e — 
asemeni celor de la natație — perfe 
printre elementele de vîrstă foarte tinârA.

Ziariștii sovietici au descoperit câ Mary 
Decker ar putea fi un simbol a! rela
țiilor sportive dintre cele două țări, de
oarece s-a născut in 1»58. anul in care 
a avut loc prima întilnire oficială dintre 
atleții sovietici și cei american:.

Un detaliu amuzant. Descopernâ 
ocazia unui cros școlar disputat in Ca
lifornia. Mary a fost pregătită de b-n: = 
sa. în vârstă de 56 de ani. fostă <printer/ș 
și săritoare în lungime. Devenită antre- 
noare a nepoatei sale, bunicuța nu - 
mite să se ocupe nimeni de pregătirea 
ei și rezultatele obținute lasă să se în
trevadă că numele Mary Decker va r -- 
suna încă multă vreme în atletismul fe
minin.

Rotterdam. în rest, cum Universiada 
dispută înainte de această dată, totul 
reduce la o simplă propunere.

VÎRSTELE ALPINIȘTILOR

PREVEDEREA E MAMA 
ÎNȚELEPCIUNII...

Cererile repetate ale federației vest- 
germane de fotbal, de a i se permite să 
expună noul trofeu F.I.F.A.. ce va fi 
decernat campioanei lumii în 1974. în- 
tr-un loc public, au fost respinse — în- 
tr-o manieră ce nu acceptă nici o re
plică — de forul fotbalului mondial.

Vrînd să preîntîmpine orice accident 
posibil — reamintim că, în 1966, „Zeița 
fotbalului" a fost furată de Ia Londra 
si găsită după multe peripeții de un... 
cline —. F.I.F.A. a expediat trofeul unei 
bănci elvețiene, asigurîndu-1 totodată 
pentru suma de 25 000 de dolari.

Cupa urmează să rămină în safe-urile 
băncii din Zurich pînă în ajunul celor 
două semifinale ale Weltmeisterschaft- 
v.Iui. prilej cu care va fi transportată în 
R.F. Germania, pe calea aerului și cu 
o redutabilă escortă de oficiali F.I.F.A. 
și polițiști. i

Muntele Krivan (2 494 m). situat in 
masivul Tatra, a fost escaladat acum 
cîteva zile — după cum se anunță d 
Bratislava — de o femeie-alpin:,' 
în vîrstă de 78 ani. Este vorba de Eiwla- 
dys Fussel. din orașul scoțian Aberdeen 
care, însoțită de fiul ei în vîrstă de 4. 
ani. a ajuns, plecind din Strbske Pleso. 
în 13 ore în virful muntelui.

BOX... SIMFONIC
Intr-o sală de concert diir BruxeUes a 

fost prezentată. în primă audiție, suna 
pentru orchestră a compozitorului bel
gian Plerre Vandenberghe, intitulată 
..Knockout". Pentru crearea atmosferei 
adecvate acestei piese muzicale... pug:- 
listice. compozitorul, aflai personal Ia 
pupitru, a dirijat cu mănuși de box. iar 
membrii orchestrei și-i. u pus proteze 
Firește, cu excepția suflătorilor...

ICAR PE BICICLETĂ
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GALAȚI. 8 (prin telefon). Evi
dent, odată cu intrarea în fazele 
superioare ale competiției, partide
le au căpătat un plus de spectacu
lozitate. de tehnică, iar boxerii ră
mași in cursa pentru medalii fac 
o mare risipă de energie pentru 
a nu fi trecuți in rindul... specta
torilor.

Reuniunea a doua a zilei de 
mărfi a determinat aprecierile de 
mai sus. și se poate spune că a- 
ceastă mare competiție de box tri
ază cu precizie speranțele existen
te, în fiecare țară, pentru viitoarele 
mari confruntări internaționale.

în cadrul categoriei semimuscă, 
cubanezul Jorge Hernandez a co-, 
boriț învins din ring după ce, timp 
de nouă minute, făcuse o adevăra
tă demonstrație pugilistică : lovituri 
clare, puternice, apărare sigură, joc 
de picioare excelent și o bună a- 
preciere a diferitelor situații de 
luptă. Anunțarea deciziei de învin
gător la puncte cu 3—2 în favoa
rea lui Han Dac II (R.P.D. Co
reeană), a produs stupefacție în 
rindul tuturor specialiștilor. Doi 
arbitri l-au indicat ca învingător 
pe Hernandez, la trei-patru punc
te diferență, iar ceilalți au înscris 
pe buletinele lor 59—59 și l-au 
preferat pe Han Dac II. Reprezen
tanții României la aceeași catego
rie, Paul Dragu și Turan Rușid, 
au cîștigat categoric întîlnirile sus
ținute cu D. Jerzy (Polonia) și, res
pectiv, J. Schultz (R.D. Germană), 
dar decizia le-a fost acordată nu
mai cu 4—1.

Alte cîteva aprecieri despre reu
niune. în a patra partidă de la se
mimuscă. bulgarul I. Brainov l-a 
învins prin abandon în repriza a 
treia pe cehoslovacul Z. Vig. între
cerea .,penelor" a debutat cu me
ciul dintre FI. Ghiță (România) și 
S. Boiko (U.R.S.S.), în care repre
zentantul nostru a fost învins ca
tegoric, prin abandon în repriza 
a doua.

Celelalte rezultate ale categoriei: 
A. Breo (Cuba) b.p. Bat Bilic 
(R.P. Mongolă). A. Benczik (Unga
ria) b.p. Tac lung Gom (R.P.D. Co
reeană), M. Ristici (Iugoslavia) b.p. 
L. Chepici (Cehoslovacia). La cate
goria mijlocie, A. Papuc (România) 
a fost învins la puncte, după o 
partidă epuizantă, de către M. Blu- 
hus (R. D. Germană). Celelalte re
zultate : A. Ianaiev (Bulgaria) 
b.k.o. I J. Misim (Cehoslovacia), 
V. Fisini (U.R.S.S.) b.ab. II S. Szal- 
kai (Ungaria).

Prima reuniune din cea de a 
treia zi a debutat cu o victorie ra
pidă realizată de reprezentantul 
României la categoria ușoară. Niță 
Robu. care l-a învins, prin aban
don în repriza secundă, pe polo
nezul R. Czerwinski, Românul, 
după trei minute de studiu (în care 
adversarul său a arătat frumoase 
cunoștințe tehnice), a-lansat nume
roase atacuri, croșeele expediate 
cu ambele brațe făcîndu-1 pe 
Czerwinski să asculte de două ori 
numărătoarea arbitrului, la a treia 
cădere la podea fiind trimis în 
colț și declarat învins prin aban
don.

Celelalte rezultate ale categoriei: 
Han Sin Rial (R.P.D. Coreeană) 
b.p. J. Horvăth (Ungaria), N. Ka

taev (U.R.S.S.) b.ab.II I. Pesat 
(Cehoslovacia), M. Guzman (Cuba), 
b.p- W. Leibing (R. D, Germană).

Au urmat disputele boxerilor de 
categorie mijlocie mică. în primul 
meci, Ion Răducu (România) a fost 
învins la puncte de A. Bobo 
(R. D. Germană). Răducu a fost 
expediat la podea în rundurile 1 și 
2 și a primit două avertismente 
(ca și adversarul său). Decizia i-a 
fost, atribuită lui Bobo cu 3—2, 
după o încleștare dramatică. in 
care s-au trimis nenumărate lo
vituri de o duritate excesivă. Ce
lălalt reprezentant al României la 
aceasta categorie, găiăteanul Pa
vel Istrate. a încheiat foarte repe
de socotelile cu bulgarul M. Sa- 
liev. Ambii s-au angrenat într-o 
discută de uzură și în min- 2 al 
meciului, cu o lovitură bine plasa
tă la ficat, Istrate a făcut ea Sa- 
liev să nu mai poată relua lupta,' 
acesta fiind declarat învins prin 
k.o.

Alte rezultate: V Guliaev 
(U.R.S.S.) b.ab.III M. Dudas (Un
garia), R. Chamoman (Cuba) b.p. 
J. Zvatopluk (Cehoslovacia).

întîlnirile de la categoria grea 
nu eu avut istoric. în prima. 
D. CăDătînă (România), la primul 
contact mai nrelunsit cu adversa
rul său, A. Milion (Cuba), s-a cul
cat la podea și a abandonat, 
(min. 3). în următoarea partidă, 
U. Reuter (R. D. Germană) l-a 
învins tot prin abandon (ultima 
reoriză) pe L. Resl (Cehoslovacia). 
Ultimul meci s-a încheiat, in min.’ 
3. cu victoria prin abandon a lui 
Costică Dafinoiu (România), obți
nută în fata bulgarului T. Sebsev. 
Această unică renriză a încenut cu 
un dur schimb de lovituri. în care 
reprezentantul nostru a izbutit ca, 
printr-un excelent upercut )a sto
mac, să-1 pună în mare dificulta
te pe sportivul bulgar. în această 
situație, antrenorul său a oprit 
lvnta care devenise inegală.

în cea de a doua reuniune de 
miercuri, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : categoria co
coș : N. Bîclea (România) b.p. R. 
Nemeth (Ungaria), Zan Song-Zo 
(R.P.D. Coreeană) b.k.o. I S. Dgear- 
hul (R. P. Mongolă), R. Ramiro 
(Cuba) m.p. R. Nowakowski (R. D. 
Germană), I. Stoianov (Bulgaria) 
b.p. L. Kosetowski (Polonia) : cate
goria ușoară : N, Nichitov (Româ
nia) b.p. Iu long Zong (R.P.D. Co
reeană). S. Amasov (U.R.S.S.) b.ab. 
11 K. Bozek (Polonia).

Paul IOVAN 
Telemac SIRIOPOL

Finala „Cupei Galea“

SPANIA A ÎNVINS ANGLIA
„Cupa Galea”, a fost cîștigată la ac
tuala ediție de echipa Spaniei. Este pen- 
tfu a șasea oară cînd tenismenii spanioli 
termină învingători în această tradițio
nală întrecere rezervată formațiilor de 
tineret. în finala disputată la Vichy, 
echipa Spaniei a întrecut cu 4—1 forma
ția Angliei. Punctul victoriei a fost rea
lizat de Jose Moreno, care a dispus cu 
6—1, 6—1, 6—3 de John Lloyd. Pe locul 
trei s-a clasat selecționata Cehoslovaciei, 
învingătoare cu 4—1 în fața echipei Me
xicului.

SPORTIVII ROMÂNI LA UNIVERSIADA
din pag. 1)

All-a
Spect» 
put-a 
cu un 
repu:al 
două i 
nală.

TEr

Bulgaria — Cer.
l îl—13) ; F. vnâ-ra
53—<2 (25—14) ; P&! 
ționata de tincrec a 
cova 4J—

M
tănp ct Melnik obținea cu 34 
■ni poțin (®5.62 m). Așadar. 
MoKDn. cele două sportive se 
prezsz^a la cercul de aruncări 

gindi

TINEREȚEA PUNE PROBLEME
■'n mare succes a repurtat la recentul 

•reci atletic dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
ti'âra atletă americană Mary Decker, în 
irstă de 14 ani, învingătoare detașată 

oroba de 800 m plat, cu timpul de 
2 92.9.

Datele sale fizice par a fi 
-•.:2rei performanțe sportive, 
u Înălțimea de 1,52 m, ea cîntărește...

contrare 
deoarece

Nu e vorba de o fotografie trucată. 
Ea reprezintă ceea ce au văzut mii de 
oameni în ziua de 23 iulie pe cerul 
senin al Italiei, deasupra orașului Me- 
rano. Un planor, semănînd cu o insec
tă lungă, acționat de o bicicletă pe care 
pedala vîrtos un om. O mică elice ținea 
în aer fragila mașină de zburat, la o 
înălțime ce varia între 150 și 50 m. După 
un zbor de 14 minute, ciudata aeronavă 
a aterizat pe o pajiște, pilotul desfăcînd 
picioarele pentru a frîna mașina. Visul 
omului de a zbura cu mijloacele sale

«i $; pe Argentina Menis 
tocwccti. Recordmana noastră 
■fiai C5.96 m (cel mai bun 
ia: al e; din acest sezon), în 

cm 
la 

vor 
cu

: medalia de aur 
«■ - - - •_ reec rd mondial. Cine își 
va vedea visările împlinite ? Nu 
cfaB considerente sentimentale o vom 

-. seni na, ci pentru că 
■ Hnanitrm dirzenia. n știm arn- 

ce a o întrece pe Faina chiar 
la ea acasă

Dintre ceilalți sportivi ne vom 
îndrepta atenția spre săritoarele în

s.: -- Camelia Popescu (1,83 m
— și 1.85 m în afară de 
concnrs). Virginia Bonci-Ioan (1,85
— Erica Teodorescu (1,85 m) 
an — după cum se vede — rezul-

de valoare internațională în 
acest an. Una dintre ele (cel pu
țin) poate pătrunde la Universia
dă în plutonul fruntașelor, chiar

dacă Blagoeva, Witschas, Simeoni, 
Hubnerova și 
forța simultan spre locurile 
pe podium. Csaba Dosa. după un 
început de sezon cu 2,20 m și o 
comportare remarcabilă la campio
natele europene de sală de la Ro
tterdam, a înregistrat o neașteptată 
scădere de formă la „naționale” și 
la Cupa Europei de la Nisa. Poate 
că a fost perioada de relaxare di
naintea unui nou asalt. Doi deca- 
tloniști — Andrei Sepsy și Radu 
Gavrilaș — vor să folosească a- 
ceastă reuniune a celor mai mari 
forțe ale atletismului mondial pen
tru a se lansa. Dacă un accident 
stupid nu-i va frîna elanul, Andrei 
Sepsy poate (și, zicem noi, trebuie) 
să bată la porțile celor 8 000 de 
puncte care asigură deplina con
sacrare. Cum și Erwin Sebestyen 
(la 110 mg), sprinterii, Alina Po
pescu-Gheorghiu sau Mihai Purice 
au datoria să dovedească prin re
zultate că speranțele ce se pun în 
ei sînt îndreptățite. Ce păcat că 
Valeria Bufanu nu va putea con
cura la Universiadă din cauza a-

TENISMANII JUNIORI
LA TROFEUL

alte săritoare vor 
de

celuiași accident care a scos-o și 
de la startul Cupei Europei...

întrecerile atletice prilejuite de 
Universiada de la Moscova se vor 
ridica la un nivel deosebit de înalt. 
Deci, va fi foarte greu de pătruns 
între medaliați. Cunoscînd aceste 
dificultăți, nu putem, totuși să nu 
ne amintim că și la alte întreceri 
la fel de grele (Jocurile Olimpice) 
reprezentanții atletismului românesc 
au reușit comportări remarcabile, 
că fetele au realizat anul acesta un 
salt valoric impresionant, atestat de 
calificarea în finala Cupei Europi. 
Iată de ce nutrim speranța 
strîngerea recoltei de medalii 
stadionul „V. I. Lenin”- vor 
reprezentanți ai României.

că la 
de pe 
fi și

A început turneul de tenis de la Cin
cinnati (Ohio), contfnd pentru „Ma
rele Premiu —■ F.I.L.T.". masculin : Di- 
bley — Moore 6—4, 7—6; Froehllng — 
Parun 7—6, 6—0: Panatta — Fort 7—5. 
6—1: Tanner — Ramirez 6—4, 6—1; Proisy 
— Turner 6—3. 6—1: Stone — Tiriac 
6—1, 6—3 : Orantes — Graebner 6—1, 6—0; 
Dent — Austin 6—2, 6—4; feminin : Lau
rie Tenney — Natalie Fuchs 6—2, 6—7.

Re-

,,VASCO
8 (Agerpres). — La 10 
începe competiția inter- 

j union 
„Vas-

ROMANI
VALERIO"

rie Tenney — Natalie Fuchs 6—2, 
6—4: Christina Sandberg — Marita 
dondo 2—6, 6—4, 6—2 ; Sharon Wlash 
Chris Matison 2—6, 6—4, 6—0.

PARIS.
august va
națională de tenis pentru 
(masculin), dotată cu trofeul 
co Valerio*. La întrecerile zonale 
ale competiției și-au anunțat parti-

TURNEUL INTERZONAL
DE ȘAH DE LA PETROPOLIS

echipe. La Praga (10

musculare se iniăptuise. datorită Iui 
Fred Jones, un italian de origine brita
nică- de profesie mecanic și cascador, 
în vîrstă de 49 de ani.

Aparatul său construit din tuburi de 
aluminiu, placaj și pînză cerată, deco
lează de pe un plan înclinat, poate lua 
înălțime si efectua viraje. Totul este 
legat de bicicleta pe care stă pilotul. 
Jcnes și-a botezat ciudata invenție „ci- 
cloter" și o utilizează in scopuri publi
citare. Deocamdată există trei asemenea 
ciclotere. dar imediat ce mașina va su
feri îmbunătățiri este probabil că ea va 
atrage destui pasionați ai zborurilor, 
creînd un nou sport.

După primii 70 m. americanul Herb 
Washington dispunea de un avans co- 

O 
bucuria victo- 
miinile. înce- 

fața finișului, 
scurtă durată, 

italianul

(Agerpres). 
de șah de 
a progra- 
U-a. Bron- 

Liubojevici,

BUCURIE PREMATURĂ
In cadrul meciului atletic dintre 

Italia și S.U.A., disputat nu de mult 
la Torino, un episod dramatic a venit 
să încheie cursa de 100 m bărbați.

mod asupra celorlalți concurenți. 
scurtă ochiadâ înapoi și " 
riei l-a făcut să ridice 
tinind viteza chiar în 
Bucuria i-a fost însă de 
deoarece pe lingă el a țîșnit 
Pietro Mennea, care cu timpul de 10,1 
și-a adjudecat primul loc.

Peste cîteva minute, Washington de
clara în cadrul unui interviu : „Nu știu 
de ce mi s-a părut că sfîrșisem cursa, 
poate pentru că nu mai aveam decît 
rițiva pași de făcut pînă la finiș și, 
în mod inexplicabil pentru mine, am 
încetinit alura. Cînd mi-am dat seama 
că greșisem, era prea tîrziu, deoarece 
nu mai puteam recupera terenul pier
dut. Astfel că am terminat cu timpul 
de 10,2 pe locul al doilea, după o gre
șeală pe care n-am să mi-o iert nici
odată”.

RIO DE JANEIRO, 8
— Turneul interzonal 
la Petropolis (Brazilia) 
mat partidele rundei a 
ștein i-a Învins pe 
Mecking a cîștigat la Smîslov, iar 
Portisch a 
rezultate :
Gheller — Gheorghiu 1—0 ; Savon
— Ivkov remiză. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

In clasament 
(Iugoslavia) și 
cu cîte 7 lz2 p.. 
(Brazilia), Polugaevski (U.R.S.S.) — 
7 p. (1), Gheller (U.R.S.S.) — 7 p. 
etc. Florin Gheorghiu (România) 
ocupă locul 14, cu 3 lz2 puncte și 
o partidă întreruptă.

în runda a 12-a Florin Gheor
ghiu va juca cu maestrul cana
dian Byasas.

ciparea 11
și 11 august) vor fi prezente echi
pele Elveției, Franței și Cehoslova
ciei. în zilele de 17, 18 și 19 au
gust, în orașul spaniol Murcia, 
vor juca echipele Angliei, Poloniei, 
Belgiei și Spaniei. în grupa ita
liană (orașul gazdă nu a fost încă 
comunicat) se vor întrecere în 
zilele de 17, 18 șl 19 august selec
ționatele U.R.S.S., R.F. Germania, 
României 
României
meci selecționata U.R.S.S. Turneul 
final va reuni, în zilele de 24, 25 
și 26 august, în orașul italian 
Lesa, 4 formații.

și Iugoslaviei. 
va întilni în

Echipa 
primul

remizat cu Hort. Alte 
Keres — Hug 1—0 ;

conduc Liubojevici 
Portisch (Ungaria) 
urmați de Mecking

PUTERNICA DELEGAȚIE 
DE ÎNOTĂTORI AMERICANI

LA UNIVERSIADA
NEW YORK, 8 (Agerpres). — La 

întrecerile de natație ale Univer
siadei de la Moscova, echipa S.U.A. 
va cuprinde o serie de recordmeni 
mondiali și campioni olimpici. Se
lecționata este alcătuită din 33 de 
sportivi și sportive, remareîndu-se 
prezența cunoscuțiilor 
Steve Furniss, Dean 
Mark Chatfield, Sue Atwood, Cathy 
Carr, Ann Simmons etc.

înotători 
Anderson,

Campionatul european de baschet rezer
vat echipelor de junioare s-a încheiat, 
la San Remo, cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S., care a învins în finală, cu sco
rul de 68—47 (38—27), formația Iugo
slaviei. Este pentru a 5-a oară cînd ti
nerele baschetbaliste sovietice cuceresc 
titlul de campioane continentale. Iată 
rezultatele înregistrate în meciurile pen
tru clasament : locurile 3—4; Italia — 
Bulgaria 50—48 (18—26): locurile 5—6: 
Polonia — Ungaria 60—54 <32—30) : locu
rile 7—8: Olanda — Spania 49—46 (23—20); 
locurile 9—10; israel — R. F. Germania 
45—41 (18—14); locurile 11—12: Franța — 
Belgia 48—32 (25—19).
■
La Moenchengladbach s-a disputat me
ciul amical de fotbal dintre formația lo
cală Borussia și cunoscuta echipă spa
niolă Real Madrid. Fotbaliștii vest-ger- 
mani au obținut victoria cu scorul de 
4—2 (3—1), prin golurile marcate de 
Heynckes (min. 2). Koeppel (min. 14 sl 
78) ’ .............................  ~
lor 
14)

și Sieloff (min. 17). Punctele oaspeti- 
au fost înscrise de Santillana (min. 
și Grosso (min. 88).

Reuniunea cicliști de pe pista velodro
mului din Paris a fost ciștigată de bel
gianul Van Impe, eu 4 p. Francezul 
Thevenet s-a clasat pe locul doi. urmat 
de coechipierul său Raymond Poulidor. 
Proba de semlfond. care a măsurat 
total 50 km, a revenit englezului 
— 45 p.
■

In ultima zi a concursului de 
de la Los Angeles, Joe Botton a 
nat învingător în proba de 100 m liber 
cu 54,07. în serii. Botton a fost crono
metrat în 53,91. Rick Demont a realizat 
în proba de 1 500 m liber timpul de 
16:05,17, iar Steve Furniss a cîștigat pro
ba de 200 m spate în 2:09,89. în cea mai 
disputată probă a zilei — cursa feminină 
de 100 m liber — americanca Shirley Ba- 
bashoff — 59.11, a întrecut-o pe olandeza 
Enlth Brlgitha — 59,91.

în
Hoban

natație 
terml-
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