
IN INTIMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI

SCURTĂ AGENDĂ 
BUCUREȘTEANĂ

Programul activității sportive de 
masă din Capitală este dominat de 
acțiunile dedicate întîmpinării zilei 
do 23 August.

Pe terenurile din incinta Bazei 
hipice din Calea Plevnei se dis
pută concursurile de tenis dotate 
cu „Cupa 23 August', pentru jucă
torii din sectorul 7. Astăzi, în Par
cul Herăstrău, de la ora 15,30, se 
desfășoară „Crosul 23 August" al 
tineretului din sectorul 1, iar inline 
amatorii de alergare din sectorul 8 
se vor putea întrece într-un con
curs similar programat la baza 
nautică de la Străulești. Alte cro
suri dedicate sărbătorii sînt pro
gramate luni (Baza hipică din Ca
lea Plevnei) și marți (Parcul Tine
retului). Două atractive duminici 
cultural-sportive se vor organiza 
mîine la Baza sportivă studențească 
de la Lacul Tei și pe stadionul Co- 
lentina.

în același timp, sportivi din sec
toarele Capitalei, aleși să participe 
la marea demonstrație de la 23 Au
gust, pun la punct ultimele amă
nunte ale programului ce-1 vor pre
zenta în fața tribunei oficiale.
VIE ACTIVITATE LA UZINA DE 

AUTOCAMIOANE DIN 
BRAȘOV

Tinerii muncitori de la Uzina de 
autocamioane din Brașov adaugă 
importantelor succese cu care în- 
tîmpină ziua de 23 August o amplă 
activitate sportivă de masă. Tra
diționala competiție organizată de 
ziarul „Steagul roșu" cunoaște, la

actuala ediție, o veritabilă partici
pare — record, la popice, atletism, 
fotbal și șah.

Concursurile se află într-un sta
diu avansat, apropiindu-se de fa
zele finale. Primii învingători ur
mează să fie cunoscuți în competi
ția fotbalistică, pentru meciul de
cisiv calificindu-se echipele sec
țiilor „Sculărie" și „Punți". Do
rința tinerilor ar fi ca disputa lor 
să aibă loc în ziua de 19 august, 
în deschiderea jocului Steagul roșu- 
Rapid. din cadrul campionatului 
Diviziei A.

La celelalte discipline, șanse mari 
de a ocupa locuri fruntașe și de a 
cuceri trofeul oferit de ziarul uzi
nal le au secțiile „Sculărie". „Roți 
zincate", „Tratament termic" și 
„Punți". în caz de victorie, ultima 
ar reedita succesul obținut la edi
ția de anul trecut a competiției.

Carol GRUIA-coresp. județean
ATLETISMUL Șl ORIENTAREA 

TURISTICĂ — SPORTURI
TRADIȚIONALE LA FABRICA 
DE CONFECȚII Șl TRICOTAJE

Asociația sportivă a Fabricii de 
confecții și tricotaje Bucureșți se 
poate mîndri, pe drept cuvânt, cu 
realizări notabile atît pe planul 
producției materiale cit și pe acela 
al activității sportive. Tinerii de 
aici țin să cinstească apropierea 
marii sărbători prin participarea 
la cîteva competiții în discipline 
sportive devenite tradiționale. Este 
vorba despre atletism și orientare 
turistică, în primul rînd. Astfel, în 
urmă cu două duminici, stadionul 
Electra a găzduit un concurs de 

t atletism la care au luat parte 50 dc 
sportive, iar duminica trecută unul 
de triatlon (alergare pe distanța 
de 100 m, aruncarea greutății și 
săritura în lungime). O întrecere 
de orientare turistică desfășurată 
recent a fost dotată cu „Cupa 23 
August" și s-a bucurat de un deo
sebit succes. Alte competiții dotate 
cu același trofeu s-au desfășurat 
la handbal și fotbal, la care au 
luat parte formații ale atelierelor 
din uzină.
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MÎINE, PE OPT STADIOANE

PRIMELE 720 DE MINUTE DE FOTBAL 
DIVIZIONAR A DIN SEZONUL DE TOAMNĂ

Ce altceva decit asemenea faze de poartă, spectaculoase, își pot dori spectatorii la reintilnirea cu fotbalul ? 
Foto : S. BAKCSY

ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRILOR PLENAREI CC AL P.CR. DIN 28 FEBRUARIE-2 MARTIE
Mîine, pe opt stadioane ale țării va avea Ioc startul ediției nr. 56 a 

campionatului național de fotbal. Prima etapă a Diviziei A arată astfel :

SPORTUL - PARTE COMPONENTĂ
A EDUCAȚIEI COMUNISTE

Sportul, educația fizică în genere, 
dincolo de acțiunea eficace asupra 
tonifierii organismului, are și un 
însemnat rol educativ. Și această a- 
firmație de ordin teoretic își poate 
găsi o argumentare faptică, viața de 
toate zilele oferind suficiente exem
ple. Ele cuprind o arie largă, de la 
influența pe care o poate avea ac
tivitatea sportivă ca factor mode
lator a unor trăsături de caracter, 
pînă la elementul educațional con
ținut în însăși amenajarea unor 
spații destinate sportului. Dar. iată 
cîteva însemnări desprinse din car
netul de reporter.

„Școala, care cuprinde majoritatea tineretului, constituie fac
torul principal în procesul de formare și pregătire a unui tineret 
sănătos, apt să îndeplinească în cele mai bune condiții îndato
ririle ce revin cetățenilor patriei noastre".

Din Hotărîrea Plenarei 
martie a.c.

C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2

LA ÎNCEPUT 
DE STAGIUNE

Discutam deunăzi cu profesorul 
Cristian Arginteanu, cadru didactic 
într-unul din. orașele de pe malul 
Dunării care, deși nu are ca speci
alitate educafiă fizică și sportul, a 
avut drept punct de sprijin în re
zolvarea unui caz dificil tocmai a- 
ceastă disciplină, al cărui rol educa
tiv este de multe ori neglijat. Coop

C. VIZITIU (C,S. BRĂILA) - CÎȘTIGĂTOR

tarea elevului respectiv — mai pu
țin sociabil la școală, dar intrat în
tr-un anturaj nefavorabil, care îi 
crea dificultăți nu numai pe pla
nul instruirii propriu-zise, ci și al 
disciplinei — într-una din echipele 
liceului a însemnat primul succes. 
Atmosfera propice evidențierii toc
mai a celor trăsături de caracter 
(care, de altfel caracterizau fondul 
bun al școlarului), a dus, în final, 
la transformări nebănuite pe toate 
planurile. -Urmăream evoluția ele
vului S.M. și imi dădeam seama 
că educația fizică și sportul poate

ÎN PRIMA ETAPĂ A „CRITERIULUI Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

INTERNAȚIONAL
CLUJ, 10 (prin telefon). Vineri di

mineață s-a dat, la Cluj, startul în 
ed.ția pe acest an a tradiționalei com
petiții cicliste „CRITERIUL INTER
NAȚIONAL AL JUNIORILOR". La 
start s-au prezentat 63 de alergători 
reprezentînd 14 cluburi și asociații 
sportive din țara noastră, 4 rutieri 
din Ungaria și 3 din R. D. Germană.

Etapa de debut s-a disputat pe ruta 
Cluj — Feleac — Turda — Feleac, 
53 km. Pe prima parte a cursei, cum 
era și firesc, nu s-au întîmplat lu
cruri deosebite. Toți rutierii aveau 
forțele proaspete, astfel că tentative
le de evadare au fost anihilate 
prompt. La întoarcere, Teodor Ciu- 
meti și Costel Vizitiu reușesc însă să 
înșele vigilența plutonului. Ei se de
tașează și încearcă să consolideze ac
țiunea printr-un avans ce crește vă- 
zînd cu ochii. Intre Turda Nouă și

AL JUNIORILOR"
Tureni se produce un nou atac, ini
țiatorii lui — Aurel Cioban*. Adrian 
Ionescu, Sarkadi Nagy și Franz Lhl- 
mann — reușind să facă joncțiunea 
cu fugarii. Se creează astfel un mic 
pluton, viguros, hotărît să-și încunu
neze cu succes acțiunea. Urmează 
urcușul Feleacului. Brăileanul Costel 
Vizitiu are un finiș impresionant El 
escaladează serpentinele în forță și 
sosește cu avans în virful Feleacului. 
Iată ordinea sosirii :

1. COSTEL VIZITIU (C. S. BRĂ
ILA) 1 h 29:58 (m. o 35,3 km): 2. Au
rel Ciobanu (Voința Ploiești) la 25 s;
3. Franz Uhlmann (R. D. Germană),
4. Sarkadi Nagy (Ungaria), 5. Adrian 
Ionescu (Voința Ploiești), 6. Teodor 
Ciumeti (Șc. sp. 3 București) — toți 
la 41 s de învingător. Etapa a II-a se 
desfășoară sîmbătă pe ruta Cluj — 
Izvorul Crișului — Cluj, 70 km.

Fr. LASZLO

ECHIPELE OE TINERET ALE 
ROMÂNIEI - ÎNVINGĂTOARE 
IN PRIMA ZI A ..CUPEI
PRIETENIA " LA HANDBAL

| început ieri inueccrCe C" cadrul celc4 
Ce a VIII-a «nțz a uiraeula: mteraata»-

I nai de har.dba. Ooza*. c-u .C-pa pr.e-.ec^a - 
La feminin, jocunie essiasurate m ora-

I șui Hunedoara s-au ndpzat la cu mi.t 
neașteptat de txin st. dup! cum se ren
tează corespondentul noszru las t 
prima partidă a zAei. Cngaria — în casti- 
via. a fost mult gustată de pui_c. A- 
cest joc s-a Încheiat c» vactueta
Uei maghiare Ia scorul de li—5» #—1». 
In cel de-al doilea rr.ee _ I. ~a;.a *•-
mâniei a surclasat echipa Baigane: ca 
15—5 (fr—4),

De la lntrecertie bă.eu>x- fncheiase ia 
o oră mai tirzăe. uxt ip>w»tal_ acatra 
Ion Simion. ne-a transmis ur—,ltarte 
rezultate : Ungaria — tagaslavu A—1' 
(6—5), România — BtUgar-a 15—i -

BUCUREȘTI : STEAUA
(stadionul „23 August", ora 17)

BUCUREȘTI : DINAMO
(stadionul „23 August” ora 19)

CLUJ : C.F.R. .
BRAȘOV : STEAGUL ROȘU ‘
PETROȘANI : JIUL
TIMISOARA : POLITEHNICA
BACĂU : SPORT CLUB
PITEȘTI : F. C. ARGEȘ
IAȘI : POLITEHNICA

- C.S.M. REȘIȚA

- F. C. CONSTANȚA

- PETROLUL
- U.T.A.
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- A.SA. TG. MUREȘ
- RAPID
- „U" CLUJ
- SPORTUL STUDENȚESC

Ora de începere a jocurilor : 17.
In pagina a IÎI-a vă 

precum și alte materiale
prezentăm avancronicile acestor întîlniri, 
dedicate deschiderii sezonului fotbalistic.

Scrima românească va fi prezentă 
la apropiatele întreceri ale Uni
versiadei de vară de la Moscova cu 
un lot numeros, la toate armele. 

I Este o măsură care trebuie să ii 
I onoreze pe scrimerii români, tot

odată. însă, angajantă, de mare 
răspundere pentru mușchetarii noș
tri. cărora U se oferă, la scurt in
terval după C.M, din Suedia, pri
lejul de a arăta mult mai mult 
din ceea ce știu, de a dovedi, în 
aceiași timp, o mai mare ambiție, 

! an plus de dăruire.
In fond, nu considerăm că pre- 

I tindem ceva extraordinar scrime- 
I rilor noștri fruntași, nimic ieșit din 
j c-.Tiua Cu o bună pregătire, retu- 
j șa*.â simțitor după întoarcerea de 

la Goteborg. și cu acea ambiție care 
I de aitfel le este caracteristică, tră- 
I gât orii români ar putea realiza la 
I Universiadă performanțe pe măsura 
I talentului și valorii lor, a presti- 
I gi-iui mondial de care se bucură 
| școa.a românească de scrimă.

*
| Ftoretișto ne pot oferi satisfac-
] ții, m primul rând prin Mihai Țiu.

la ultimele GOU^ âle

Miine, pe Valea Racadaului de lingă Brașov, Proba cea mai populată a actualului campionat a fost cea rezer
vată juniorilor, lată-i pe aceștia ia startul etapei desfășurată pe 
traseul de la ZărneștL Foto : Victor MANOLACHE

Ultimele secvențe ale campionatului 
republican de motocros

Iată că, după terminarea campio
natului republican de viteză, o 
nouă competiție motociclistă își va 
derula mîine ultima secvență. Este 
vorba de campionatul național de 
motocros, a cărui etapă finală va

avea ca loc de desfășurare Valea 
Răcădăului de lingă Brașov.

înaintea disputelor de aici, la 
unele clase campionii sînt deja cu
noscuți, iar la altele urmează ca 
laureații să fie desemnați numai

după ce și ultimul alergător va 
trece linia de sosire. Astfel. la cla
sele 70 și 250 cmc. F. Mulner și, 
respectiv, St. Chita vor concura cu 
titlurile de campion în._ buzunar, 
în timp ce la juniori și la 500 cmc. 
lupta se anunță deosebit de dîrză. 
fiecare punct putînd fi hotărâtor in 
stabilirea ierarhiilor.

Reuniunea brașoveană este privită 
cu atenție de toți concurenții. $i 
asta, nu numai pentru că se vor 
decerna mult rîvnite titluri, ci și

pentru că acest concurs va consti
tui baza de selecție a echipei re
prezentative care va participa o 
săptămână mai tirziu la ..Cupa Du
nării" (19 august. Savski-Marof, Iu
goslavia).

Organizarea actului final va fi 
asigurată de către F. R. Motoci- 
clism, comisia județeană de specia
litate și clubul sportiv Steagul roșu. 
Antrenamentul oficial este prevă
zut pentru sîmbătă (ora 16).

M
îine se deschide un nou sezon al fotbalului nostru. E o 
stagiune cu totul deosebită, deoarece activitatea competi- 
țională se reia sub auspicii noi, în formule modificate, cu 
perspective promițătoare dar și cu obligații sporite. La 
startul celor trei eșaloane ale fotbalului de performanță - 
Diviziile A, B, C - se aliniază 264 de echipe : 18 în Divizia 

A, 54 în Divizia B și 192 în Divizia C. E un important lot de concu
rând care, sperăm, vor face o cursă frumoasă ce se va încheia cu re
zultate aplaudate în anul viitor, în miez de vară.

înconjurată, ca totdeauna, de interesul a sute de mii de iubitori de 
sport din țara noastră, a 56-a ediție a Diviziei A se inaugurează cu 
puțină vreme înaintea unui examen de mare importanță al echipei 
naționale. Campionatul 1973/1974 trebuie să fie o veritabilă trambulină 
către turneul final al lui „Weltmeisterschaft 1974", să slujească — prin 
toate forțele sale, prin desfășurarea lui - tentativa selecționatei noastre 
de a ajunge din nou printre primele 16 echipe ale globului. Acest mare 
scop nu poate fi realizat decît printr-o pregătire fără reproș, printr-o 
totală dăruire în meciuri, prin corectitudine în întrecere, prin oferirea 
unor reale și neîncetate criterii de selecționare o celor mai buni în 
unsprezecele național. Numai un campionat puternic, stimulativ, un cam
pionat al sportivității și fără deficiențe de organizare, își va împlini 
rolul de veritabil laborator al selecționatei. Credem că noua ediție va 
fi și o utilă rampă de lansare pentru jucătorii tineri ; și promovatele 
și multe dintre celelalte formații de A anunță prezentarea de noi jucă
tori, unii nu de mult juniori sau încă juniori.

Cu o formulă nu numai amplificată dar și modificată ca împărțire a 
echipelor - avem acum trei serii în loc de două — se prezintă și Di
vizia B. Prin noua repartizare, se ajunge la o reducere a distanțelor, 
se realizează o ușurare, așadar, a condițiilor campionatului. Rămîne nu
mai ca, alături de echipele cu o veche experiență competițională, cu 
ani și ani de activitate în campionatul secund, formațiile noi, cele care 
fac acum cunoștință cu acest campionat să vină cu o mare dorință de 
afirmare, de a se perfecționa, de a face față pretențiilor sporite ale 
întrecerii. Numai astfel lărgirea formulei competiționaie la acest eșalon 
își va arăta chiar din prima ediție în care este aplicată, roadele.

Cit privește Divizia C, credem că ea trebuie să împlinească mai cu 
seamă rolul de a face ca viața fotbalistică organizată, bazată pe partici
parea la o competiție de largă respirație, cu obligații complexe, să 
pătrundă în cît moi multe dintre orașele noastre, acolo unde există 
mari disponibilități de elemente de talent și, mai cu seamă, o mare 
dorință ca formația reprezentativă a localității să înainteze pe scara 
competițională. Prin aplicarea noilor norme ale F.R.F., în privința 
mediilor de vîrstă ale echipelor din al treilea eșalon, posibilitatea ca 
jucători tineri sau foarte tineri să pătrundă în formațiile de C s-a des
chis foarte larg și ea trebuie curajos și insistent utilizată.

Urăm mult succes fotbaliștilor noștri fruntași, antrenorilor și conduce
rilor de cluburi și asociații în noul campionat I Credem in voința 
arbitrilor de a conduce cu obiectivitate și competență, marile condiții 
ale împlinirii misiunii lor ! Așteptăm ca avintații iubitori de sport de pre
tutindeni să înconjoare cu dragoste și interes marile competiții care în
cep mîine I

SPORTIVII ROMÂNI LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

SCRIMERII SINT DATORI SA REALIZEZE PERFORMANTE 
SUPERIOARE CELOR ÎNREGISTRATE LA „MONDIALE"
• Un lot puternic și numeros • Se participă la toate armele • FI o r et i șt i i

și f Io retisteIe printre favoriți • Refăcut după accident.
reintră in echipa de spadă

J.O. și în tot atâtea ale „mondiale
lor", Țiu întrunește toate calitățile 
pentru a aspira la o medalie la 
Universiadă. Iar împreună cu e- 
chipa, el se poate angaja în dis
puta pentru primele patru locuri. 
Lucrul acesta va fi posibil, dacă 
Petruș va evolua mult mai atent, 
mai ales în finalul asalturilor; 
dacă Ștefan își va doza cu mai 
multă maturitate eforturile, astfel 
ca să reziste un întreg turneu ; 
dacă Niculescu va fi și mai com
bativ ; dacă Ardeleanu va înțelege 
că toate asalturile și toate meciu
rile au absolut aceeași importanță : 
dacă, în fine, Kuki se va încadra 
efectiv în spiritul echipei...

Medalii nădăjduim să cucerească 
și floretistele României. In ciuda 
unor oscilații de comportare, Ileana 
Gyulai rămîne prima noastră flo- 
retistă, o specialistă recunoscută în 
turneele individuale. O sportivă cu 
un larg diapazon de calități, temută 
printre .stelele" floretei de pe glob. 
Un succes la Moscova i-ar spori și 
mai mult cota valorii, în acest 
prim an de preparative preolim- 
pice. Ne așteptăm, însă, ca Gyulai 
să nu fie singură la „individuale", 
ci împreună cu ea să forțeze ca
lea spre medalii și Ecaterina Stahl 
(recomandată, de aitfel. de un ar
gint la precedenta ediție a Univer
siadei, de la Torino). Suzana Arde
leanu (una din sportivele noastre 
de nădejde la Goteborg). și Magda 
Bartnș (care și-a făcut în acest an 
o promițătoare intrare în arena in
ternațională, în rindul floretiste- 
lor senioarei. Dorim totodată ca și 
Viorica Draga sau Elena Pricop să 
răspundă, printr-o evoluție cu
rajoasa, încrederii ce li s-a acordat.

Pongraf

Un spectaculos asalt 
al lui Mihai Țiu în 
duelul cu Henter

Foto:
Vasile BAGEAC

în întrecerea pe echipe, fetele noas
tre sînt capabile să repete, cel pu
țin rezultatul de la C.M. din Sue
dia. A repeta acest rezultat tre
buie să însemne pentru ele doar un 
calcul minimal...

Cu Pongraț refăcut (după acci
dentul din iunie), cu Duțu altfel 
decit la Goteborg — mai lucid și 
mai agresiv, cu Szabo odihnit, după 
un examen de bacalaureat trecut 
cu brio, cu Bărăgan dîrz, neobosit, 
deplin convins că și-a cucerit, prin 
muncă și seriozitate, un loc în 
arena internațională, spada româ
nească va fi în măsură să se cla
seze la Moscova între primele 5,

6 echipe. Dorim, de asemenea, ca 
la turneul individual, cel puțin doi 
exponenți ai acestei arme să a- 
jungă între primii 8 trăgători. Nu 
sînt previziuni gratuite. în afara 
atuurilor clasice ale spadasinilor 
noștri, nu trebuie neglijat faptul că 
ei dețin și un altul, și anume ti
nerețea, adică o mare rezistență 
fizică și nervoasă, calitate decisivă 
în scrimă. Al. Istrate și Angelcscu 
completează lotul nostru de spadă.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

MilNE, CU BICICLETELE - 

LA PĂDUREA MOGOȘOAIA „CUPA SPORTUL"
0 lUITUIt ADRESATĂ TUTUROR AMATORI LOR Of CICLOTURISM DIN CAPITALĂ

(cum. cir.d au rămas mai puțin
24 de ore pină la startul excursiei

municipal pentru educație fizică si 
soort București, r.e bucură sâ subli
niem interesul stîrnit de această 
acțiune in rindul amatorilor bucu- 
resteni ai mersului pe bicicletă.

Acum așteptăm, așadar, prezența 
mîine la ora 8, când va avea Ioc 
adunarea cicloturiștilor, la stadionul 
Dinamo, a unui număr mare de 
cetățeni ce doresc să-și petreacă 
duminica la pădurea Mogoșoaia. Iată 
din nou. amănunte despre „CUPA 
ZIARULUI SPORTUL" :

IERI S-A DESFĂȘURAT ȘEDIN
ȚA TEHNICA. Cu participarea mem
brilor Comisiei municipale de ciclo
turism și a unor cicloturiști avan

sa;:. a avut loc ieri, ședința tehnică 
asupra bunei desfășurări a acțiunii. 
Cu această ocazie, s-a stabilit ca 
-uerticipanții să alcătuiască o coloa
nă pe trei sau pe patru rînduri (în 
funcție de numărul celor ce vor 
dori sâ ia startul). Fiecare sector va 
rula grupat, precedat de un purtător 
de placards pe care va fi notat nu
mărul sectorului respectiv, în ordine 
crescindâ. Membrii comisiei și cîțiva 
cicloturiști cu experiență vor veghea, 
de-a lungul traseului, la desfășura
rea normală și disciplinată a pro
gramului prestabilit Parcarea bici
cletelor se va face tot pe sectoare, 
In locuri ce vor fi indicate special.

CE ÎNSEAMNĂ 24 KILOMETRI 
«E CICLOTURISM? După cum și-au 
dat seama cititorii noștri, distanta 
pe care se va efectua excursia de 
duminică însumează 24 de kilometri

(București — Mogoșoaia și retur). 
Șeful laboratorului de testare a ca
pacității de efort de la Centrul de 
medicină sportivă ne informează că 
această distanță are drept corespon
dente sportive fie 2500 m de înot, 
fie 5 km de marș, fie 6—7 km de 
alergare că, pe plan fiziologic. ea 
înseamnă efortul optim de antrena
ment al sistemului cardio-respiraior 
și că pe plan psihic, întreaga acțiune 
cicloturistică de mîine, poate anula 
toate efectele oboselii nervoase acu
mulate într-o săptămînă întreagă dc 
lucru.

Așadar, un motiv în plus pentru 
«a un număr cît mai mare de cetă
țeni să răspundă invitației de a par
ticipa la „CUPA ZIARULUI SPOR
TUL" :
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Campionatele republicane de atletism ale juniorilor I „CRITERIUL OLIMPIC

0 EDIȚIE IN LUPTĂ CU MEDIOCRITATEA consacrați și a speranțelor.
competiția sportivilor

• ••

Mărturisim, din capul locului, că 
ne-am așteptat la mai mult Ia recen
ta ediție a campionatelor republicane 
dedicate juniorilor I, ultima competi
ție do anvergura dinaintea „europe
nelor" de la Duisburg. Deși prespu- 
neam că unii dintre componenții lo- 
tului reprezentativ — cu rezultate an
terioare asigurătoare pentru selecțio
neri șl solicitați intens în ultima pe
rioadă — se vor menaja, speram ca 
ceilalți, outisider-ii, se vor bate mai 
mult pentru a convinge că aria per
formerilor se 
apropiat. Și 
tîmplat.

VIITORUL

BOX Joi seara în potcoava sta
dionului Glulești, numeroși spectatori au 
urmărit o atractivă reuniune de verifi
care a boxerilor bucureștenl, reuniune 
foarte utilă înaintea marilor competiții 
oficiale, (campionatul individual și pe 
echipe al seniorilor). Disputele au fost 
în general frumoase, majoritatea com
batanților prezentîndu-se bine la prima 
întîlnire eu publicul, după vacanță. Din 
disputele juniorilor am reținut forma 
bună șl progresul tehnic al tinerilor Ga
briel Manta (antrenor George . Potea), 
Vasile Fieraru și Alexandru Dolhaschi 
(antrenor Vasile Mariuțan). La seniori 
cx-craloveanul Ion Vornlcescu, acum 
student la I.E.FS., bine condus din colț 
de fostul campion Constantin Niculescu. 
a încheiat repede socotelile cu Nlcolae 
Nicolae (abandon în prima repriză) după 
ce cu două directe la figură l-a expediat 
la podea pe acesta. Rezultate tehnice: 
juniori — V. MihZu (Dinamo) b.p. I. Bo
boc (Dinamo), S. Ciobotatu (C-S.S.) b.p. 
Gh. Station (Dinamo), G. Zamfir (Gr. 
Roșie) b.p. N. Dinu (Metalul), V. Fie- 
rar'u (Dinamo) b. k.o. 1 Șt. Mihai 
(C.s.s.). Al. Dolhaschi (Dlnamo) b.ab. 2 
S. Ciucă (C.S.S.), G. Manta (C.S.S.) 
b.p. I. Efta (Olimpia). M. Costea (Me
talul) b. H.o. 1 G. iordan (C.S.S.), C. 
Varodi (C.S.S.) b.p. G. Radu (Dinamo); 
seniori : P. iuga (Metalul) b.p. C. Lu
cian (Metalul). D. Dosan (Gr. Roșie) 
egal cu I. Vasile (C.S.S.), M. BotSatiu 
(Gr. Roșie) egal cu Gh. Bădilă și I. Vor- 
nieescu ' (Progresul) b.ab. 1. N. Nicolae 
(Metalul).

Sîmbătă de la ora 13. pe același rintfl 
va avea loc o nouă reuniune

l-au 
pînă

„CRITERIUL 
petiție cu mai 
nele puse îft 
denumirea sa 
fapt, o plăcută 
tivii consacrați, 
ritatea laureațilbr recentei ediții a 
C.M. de la Tampere, precum și cu 
aproape toți cei pe care specialiștii 
îi consideră speranțe, mai apropiate 
sau mai îndepărtate, al,e caiacului 
și canoei din țara noastră. Credem, 
de aceea, că și comentariile după 
finalele „CRITERIULUI OLIMPIC" 
trebuie să fie diferite...

Plutonul fruntaș, din care au 
cut parte Gh. Danilov și Gh. 
mîonov, Ghetasim Munteanu 
Vasile Serghei, Ion Dragulschi 
Pavel Erast. Viorica Dumitru, Ma
ria Mchiforov si Maria Cozma, și-a 
dovedit, incontestabil, valoarea de- 
tașîndu-se — atît prin poziția îri 
clasament, cit și prin timpii reali
zați — de ceilalți parteneri de în
trecere. In unele finale, mai ales 
în cele de K 1 — 1 000 m și 
C 2 — 1 000 m, prezența mai mul
tor echipaje care aU evoluat și pe 
pista de sporturi nautice de 13 
Kaukajărvi a 
trem de strînîe 
taculoase.

Un al doilea grup, foârte apro
piat din punct de vedere valoric de

OLIMPIC" — com- 
multe obiective, u- 
evidență de însăși 
— a prilejuit, de 
reîntîlnire cu spor- 
în frunte cu majo-

primul, 
au fost 
în Iotul național, ca și cei aflați 
la... porțile acestuia. în general, e- 
voluțiile lui A. Conțolenco, V. Ca- 
labiciov, A. Butelchin, Fr. Folili, 
Șt. Foldi, I. Irimia, Șt. Nemeș, 
S. Neiheș, S. Covallov etc. s-au în
scris pe liniă așteptărilor, majori
tatea dintre ei fiind prezenți in 
lupta pentru locurile II—IV.

Remarcabilă evoluția tineretului, 
deși numai talentata Venera Petre 
(C.N.U.) a reușit performanța de 
a urca podiumul de premiere (lo
cul 3 Ta K1 — §00 m), în rest 
TOATE LOCURILE 1—3 REVE
NIND SPORTIVILOR DE LA 
DINAMO ȘI STEAUA. Am notat, 
îndeosebi, progresele dovedite de 
Ns Eșcanu (Olimpia București), T. 
Vanghelie (Ancora Galați), N. Bu- 
liaev șl P. Malîhin (Pescarul Tul
cea) ș.a. Evidențiem, la acest ca
pitol, prezența mai convingătoare 
ca altădată a unor secții în care 
încep să se vadă rezultatele unei 
activități stăruitoare și competente 
de selecție și pregătire. Spunînd a- 
cestea, avem, îri primul rînd, în 
vedere cluburile și asociațiile Delta 
Tulcea, C.N.U., Pescarul Tulcea, 
Ancora Galați, dar am putea, 
fapt, cita toate cele 11 secții 
căror reprezentanți au reușit

alcătuit sportivii care 
nu demult selecționați

obțină calificarea în finale și să 
cucerească puncte în clasamentul 
general. Tot la acest capitol — 
este, desigur, regretabil că absența 
sportivilor de la Clubul școlar nu 
a înlesnit specialiștilor posibilitatea 
aprecierii muncii desfășurate într-o 
unitate de performanță de la care 
Se așteaptă o serioasă contribuție 
la descoperirea și promovarea ele
mentelor talentate. Notăm, în 
schimb, eu satisfacție prima apa
riție îii competiții oficiale a spor
tivilor de la C. S. Pitești, o secție 
nouă căreia îi dorim rezultate cît 
mai bune.

în condițiile amintite, un mare 
număr de caiaciști și canoiști — 
încă tineri, cu mai puțihă expe
riență competițională, unii chiar de- 
butariți — nu aU reușit să treacă 
severul obstacol al seriilor, recali
ficărilor sau semifinalelor. Este 
vorba de sportivi reprezentihd clu
burile sau asociațiile Dunărea Ga
lați, Răsăritul Sulina, Voința Arad, 
Rapid București, Școala sportivă 2 
București, Constructorul Timișoara, 
Șeoala Sportivă Timișoara, Mure
șul și Voința Tg. Mureș. Firește, 
rezultatele trebuie să fie interpre
tate în mod diferențiat, în raport 
de efectivul fiecărei secții, de nu
mărul și valoarea componenților, 
de condițiile existente. Este ceea ce, 
de altfel, recomandăm cluburilor și 
asociațiilor respective pentru a nu 
se pune automat semnul egalității 
între toate echipajele care n-au 
obținut Calificarea în finalele „CRI
TERIULUI OLIMPIC". Și, să nu 
uităm, foarte curînd — cu ocazia 
campionatelor naționale de juniori 
și de seftiori (individual și pe e- 
chipe) — vor putea fi obținute date 
mai complete de apreciere a mun
cii desfășurate îri secțiile de caiac- 
canoe din toate centrele din Bucu
rești Și din alte orașe ale țării.

prilejuit curse ex- 
și deosebit de spee- a 

de 
ai

fă- 
Si-

?i
Și

CAMPIONATELE TINERILOR ÎNOTĂTORI
con- 

ale 
trei

ua *1 .IU, I ț SU-iă
Șc. sp. Reșița 4:56.7 ; 
liber (f) : PI IKOLUL 

sp. 2 5:09,6, Șc. sp. Re-

Fapt merito- 
relevă poten- 
doi. ascensiu- 
talentați din- 
a campiona-

poate lărgi în viitorul 
acest lucru nu s-a în-

DOI, DAR RESTUL?
Cei ce s-au străduit într-adevăr 

și eforturile multora au fost încunu
nate cu victorii sau locuri pe podium 
— au fost juniorii II. 
rid, într-adevăr, care 
țialul real al viitorului 
nea rapidă a celor mai 
tre ei, Prima surpriză 
telor a furnizat-o fetița de 15 ani, 
Marin Mustețea, care a învins 
în finala probei de 100 m pe favori
tele Adriana Surdu și Greta Măgi- 
rescu, reprezentantele noastre la re
centa ediție a Balcaniadei. Eleva an
trenorului Toma Guță, de la Școala 
sportivă din Caransebeș, a dominat 
apoi și mai net proba de 200 m, fiind 
singura care a coborît sub 25 s. Lip
sită, evident, de experiență compe- 
tițională, avînd însă o alergare de- 
contractată, Maria Mustață are acum 
în față un drum lung care poate 
duce (sau nu...) Ia adevărata perfor
manță ; consacrarea internațională. 
Pentru că apariții, meteorice, au mai 
fost în sprintul nostru, dar s-au stins 
preeilm cometele... Evident, aceasta 
nn este numai treaba tinerei atlete, 
ci si a celor care îi vor călăuzi dru
mul în viitor. Un caz similar cu eleva 
din Caransebeș îl reprezintă semifon- 
dista din Baia Mare, Elisabeta Baca- 
lar, care obține, de asemenea, pri
mul titlu național din carieră la 
puțin timp după apariția sa în arena 
competițională. Ceea ce trebuie să 
rămînă în dreptul acestora (ca și în 
fișele săritorului în lungime Vasile 
Tudorel, sprinterului Viorel Dumitres
cu, hurdleruluî Adrian Calimente și 
„patrusutistului" Wilhelm Kraus) nu 
este senzaționalul debutului sau re
zultatul timpuriu, ci clasa internațio
nală la epoca afirmării lor ca per
formeri, ca membri ai echipelor re
prezentative. Numai astfel se poate 
valida munca antrenorilor și profe
sorilor care se ocupă de tinerii atleți.

Elevul arădean, Iosif Korodi, singurul care a Stabilit un nou record re
publican de juniori I FOTO; P. NAGHI
de concurs și vîrful de formă fiind 
imperativele momentului.
MEDIOCRITATEA ȘI TREI

PIONI PE PODIUM
CAM-

PRIN PRISMA „EUROPENELOR".

arun-
___________ ___a se

un caracter Simbolic pentru

Aci, se cuvine o disociere : prisma 
rezultatelor, capabile să ofere spe
ranțe pentru locuri fruntașe și pris
ma unor Ultime confirmări care să 
risipească dubiile asupra unor can
didați pentru Duisburg. Oricare la
tură am lua-o, însă, în considerare, 
disputele de pe stadionul Republicii 
n-au reușit să ofere specialiștilor 
puncte de reper. Foarte puține au fost 
rezultatele de suprafață ihternațio- 
rtală la categoria de vîrstă respectivă 
(52,5 la 400 mg -— Iosif Korodi, 
5:47,4 la 2 000 m obstacole — Nico
la? Onescu, 72,12 m la suliță — Gh. 
Megelea, 54,9 la 400 m —- Niculina 
Lungu), recordurile naționale dobo- 
rîte pot/fi numărate pe degete, ne- 
incluzîndu-le pe cele ale juniorilor 
II (I. Korodi și Gabriela Tărăngoi la 
400 mg). Nu ne rămîne ca etalon 
pentru ceilalți învestiți cu speranțe 
pentru Duisburg — Gheorghe Ghipu. 
Corel Cristudor, Viorica Neagu — 
decît siguranța cu care au devenit 
dubli campioni naționali și perfor
mantele anterioare ale acestui sezon, 
încadrate în standardurile cerute 
pentru participare. Urmează o 
rioadă de refacere a forțelor pentru 
toți aceștia, timp în care colectivul 
de antrenori care se ocupă de pre
gătirea lor trebuie să manifeste cea 
mai mare grijă pentru ca potențialul 
tinerilor noștri reprezentanți să fie 
intact intre 24 și 26 august, pofta

Festivitatea de premiere Ia 
carea discului a avut — fără 
voi 
sărăcia valorică a probelor de arun
cări : pe podium se aflau campionul 
sulitașilor Gh. Megelea, campionul și 
vicecahipionul la aruncarea greutății, 
Paul Neagu și, respectiv Vasile Mo- 
canu, toți cu aruncări de 42 m, ul
timul fiind campion la disc, cu 42,44 
m. Mediocritatea și trei campioni pe 
podium ! In fond, in afara lui Mege
lea la suliță și a IUI Lenghel la cio
can (juniori II), pe cine se poate 
miza pentru viitor în privința arun
cărilor ? Raportînd la cei 18—19 m, 
(băieți) și 16—17 m (fete), cu care 
poți. discuta într-un concurs 
național la greutate, 
15,72 m sau 13,33 m, cifre cu care s-au 
dobindit titlurile republicane ? Iar 
discobolele Florența Ionescu și Maria
na " 
te 
se 
m,

exista în cit mai multe unități ale 
atletismului nostru. Pentru că sîn- 
tem convinși că numai astfel vom 
putea depăși penuria de performeri, 
existentă în unele probe.

Un bilanț al titlurilor de campioni 
ai actualei ediții, înfățișează pe pri
mul loc — firesc, am zice — Liceul 
central experimental de atletism din 
Câmpulung Muscel (6 la băieți, 3 la 
fete). La polul opus — un singur ti
tlu ! — o altă unitate specializată,
S.S.A., față de care pretențiile ar 
trebui să fie mult mai mari. Unde 
sînt acum juniorii mici de acum doi- 
trei ani, elevi ai Școlii bucureștene ? 
Metalul și Rovine Craiova au dobîn- 

două obținind 
sportive din 

C. A. Roman,
titluri,

ir.ter-
ce semnifică

dit cîte trei 
reprezentanții Școlilor 
Caransebeș și Oradea, 
Viitorului.

Și, în final, o men 
pentru prima asociație 
teascâ care urca pe podiumul Cam
pionatului național o atletă (Ionica 
Tudorancea, la 4C0 mș) „Recclta** 
Movila Miresii (jud. Brăila). Sâ-i u- 

ca în curînd să aibă nu o floa- 
i un buchet !

Paul SLAVESCU

ițiune special; 
sportivă să

La ștrandul Tineretului au 
tinuat campionatele naționale 
tinerilor înotători. lata primii 
clasați în finalele celei de a treia 
reuniuni :

COPII A — 200 m liber (î) :
MIHAELA COSTEA (C.S.Ș) 2:30,3, 
Angela Vamosi (Cr.) 2:31,5, Ana
Georgiu (Reș.) 2:37,4 ; 200 m liber 
(b) : I. SVETZ (Șc. sp. 2) 2:19,3, 
A. Vidiean (Cr.) 2:22,8, H. Habetler 
(Tim.) 2:23.5 : 4 X 100 m liber (b) ; 
ȘC, SP. 2 4:24,0, Crisul 4:28,3, C.S.M. 
Cluj 4:32.5: 4 X 189 in liber (f) : 
CRIȘUL 5:03,2, Steaua 5:07,5, Șc, 
sp. Ploieșit 5:11,2 ; 290 ni bras (b) : 
L. ENE (Rapid) 2:56,1, T.
(Br.) 2:56,2, M. Simion
2:57,1 : 200 m bras (f) :
BOBOHALMA (Sib.) 
Roșu 
Nonu 
(b) :A. 
cui an u 
Al. Noapte? 
m mixt (1 
(Petr.) 6:09, 
Cluj) 
6:34,7

COPII B — 200
SZABO (CS.M. Cluj) 3:01,3, D. Moi- 
san (Petr.) 3:12.2, D. Sandru (Sib.) 
3:12.7 : 280 m bras (f) : LIGIA A- 
NASTASESCU (C.S.Ș.) 3:04.7, Car- 
nien Berna: j (C.S.S.) 3:06.0, Mi-
hie.a Georgescu (Petr.) 3:06,5; 400 
m liber b) : H. NEAGRAU (Cr.) 

— record, I. Kovacs (C5.M. 
Cluj) 5:16,6, L. Orei (Reș.) 5:18,5 ;

409 m liber (f) : VALERIA VLÂS- 
CfiANU (Petr.) 5:26,7, Anca Geor
gescu (Petr.) 5:27,1, Carmen Ni- 
sulescu (Șc. sp. 2) 5:40.5 ; 4 X 100 m 
liber (b) : C.S.M. CLUJ 4:46,7, Cri- 
șul 4:50,8, 
4 X 100 m 
5:03,6, Șc.
șița 5:11,8. Dan GARLEȘTEANU

Balcaniada baschetbaliștilor juniori

(Șc. sp. PI.) 
(Tim.) 3:11.2; 
BIKINI (Cr.) 
(Prah.) 5:34,4, 

(Șc. sp.

5, Ana 
6:27,4, Rene

Smeu 
(Rap.) 

ANCA 
Cecilia
Lucia

3:05,3,
3:06,5,
400 m mixt 

5:32,8, M. Se- 
M. Oncescu și 
2) 5:44,5 - 400 

CARMEN CĂLIN 
Kibedi (Șc. sp.
Damian (Din.)

m bras (b) : A.

DUPĂ UN MECI DISPUTAT
BULGARIA 56-54ROMANIA

BOTEVGRAD, 10 (prin telefon), 
în 
doua 
de 
de 
mâniei 
succes, 
tidă deosebit de disputâtă și de e- 
chilibrată. selecționata Bulgariei cu 
scorul de 56—54 (36—22). întîlnirea 
a oferit numerosului public care a 
susținut aprig formația gazdă, uti 
spectacol palpitant, cu dese răstur
nări de scor și cu rezultatul final 
decis în ultimele secunde. în mi
nutul 39, baschetbaliștii bulgari 
conduceau, dar introducerea în te
ren, de către antrenorul Teodor

meciul vedetă al 
a campionatului 

baschet 
juniori, 

a 
întrecînd,

rezervat 
reprezentativa 

obținut uit 
după

zilei a 
balcanic 

echipelor
Ro- 

fruntos 
o par-

ta- 
fa- 
A- 
în- 

nici
cel

RUGBY La Constanța s-a disputat 
partida internațională de rugby dintre 
formațiile Chimia Năvodari — proaspătă 
promovată in divizia A — șl Rhu (Ita
lia). Superiori îii toate compartimentele, 
rugbyștii din Năvodari au învins cu 
2G—6’ (8—0). Punctele au fost îrtscrlse de 
Agavriloaie (3), Oprea, Lovin și Constan
tin — încercări, zaml'irescu . transfor
mare, iar pentru oaspeți Carnovalll 
(două lovituri dă pedeapsă). Duminică, 
la ora 17, formația italiană vă primi re
plica echipei Farul.

VOLEI. Echipa feminină de volei 
I. T. București, recent promovată în pti- 
ma divizie a țării, a susținut două par
tide amicale cu formația maghiară vo
lan Debrețin. Voleibalistele bucureștene 
âu terminat victorioase cti 3—0 ambele 
întilniri. La invitația echipei Volan. 
I.T.B. va lua parte la un turneu ce va 
avea loc la Debrețih, lâ sfîrșitul lunii 
august.

CANOTAJ. tncepînd de ieri di
mineață, cei mai buni tineri schifiști din 
țară s-au aliniat la stattul campionatelor 
republicane de canotaj academic, rezer
vate copiilor și juniorilor. Printre ei, 
reprezentanți ai secțiilor din Arad, Timi
șoara» Piatra Neamț, Bacău, Tg. Mureș 
și București. în prima zi a întrecerilor, 
găzduite de lacul Shagov, cursele au 
fost foarte disputate, cu toate că progra
mul a prevăzut numai serii și recalifi
cări. Astăzi, începînd de la ora 9. se 
desfășoară ultimele recalificări, iar după 
amiază, de la ora 17,15, sînt programate 
finalele, după care vor fi cunoscuți noii 
campioni ai țării.

ECHIPELE SAIVAMONT-SIBIU

Prin grija Consiliului popular al jude
țului Sibiu care a înțeles acțiunea de 
prevenire a accidentelor în munți, con
form H.C.M. 140/1969. echipele Salvamont 
— Sibiu, sub conducerea cunoscutului 
antrenor de alpinism Toma Boerescu. 
formate din cîte 8—10 membri. începînd 
de la data de 26 iulie și pînă la 6 sep
tembrie, patrulează pe creasta Făgărași- 
lor pe traseul situat între punctele : po- 
dragu — Bîlea Lac — Lacul Călțun — 
Vîrful Negoiu — Lacul Avrig — Guru 
(aproximativ 60 km). In punctele prin
cipale ale crestei, echipele sînt formate 
din cîte 2—3 membri avînd și puncte de 
sprijin, cu corturi, la lacurile Călțun și 
Avrigi care supraveghează punctele difi
cile că : „Strunga Dracului" și trecerea 
de la Lacul Avrig în „Șaua GîrboVâ“.

Echipele amintite au la dispoziție în
tregul echipament necesar în caz de aju
tor ca : truse medicale, aparate de ra
dio emisie-recepție, tărgi. corzi și altele. 
După cum ne informează conducătorul 
echipei Salvămont, T. Boerescu, Creasta 
Făgârașilor, trăiește în acest sezon o 
mare afluență de turiști din țară și de 
peste hotare. Deși pînă în prezent, din 
fericire* nu s-a înregistrat niei un acci
dent, totuși se constată că majoritatea 
turiștilor se aventurează pe creastă în 
echipament necorespunzător (ghete de 
baschet, pantofi de stradă, pantofi de 
tenis, etc.) care, în.cai de vreme ploioasă 
sau lapoviță, destul de caracteristice în 
această lună pe creastă, poate da naș
tere lă accidente grave de hipotermie.

Pe această cale echipa Salvamont face 
un apel la toți turiștii care doresc să 
traverseze creasta, ca să se echipeze 
cu îmbrăcăminte călduroasă (și bocafici 
de muhte) adecvată condlțiuiiilor de 
mare altitudine.

Ilie IONESCU-coresp. județean

pe-

Grecia — 
— Bulga- 
în urtnă- 
joacă cu

Răspunsuri Ia sesizările redacției

Nan, care „sperie" la antrenamen- 
cu aruncări în jur de 50 m, dar 
chinuie în timpul brobei Ia 46—4" 
ce moral de concurs au ?

CIFRE ȘI tNCA CEVA

siRiriron simt datori
SA REALIZEZE PERFORMANT!

(Urmare din pag. 1)

E D

a-

□
I cc

ȘI EDUCAȚIA COMUNISTASPORTULse

T.CI.H
(Urmare din pag. 1)

poate

de

arate 
între

t?

pe pri- 
viațâ și 
comunei 
de greu

fost,

apreciabilă măsură) unui 
trăgător — Dan Irimiciuc. 
nostru sabrer a mai avut 
capitala Uniunii Sovietice,

4 s.

O NOUĂ BAZA SPORTIVĂ IN 
CAPITALĂ

„CUPA TINERETULUI DE 
SATE" IN JUD. CARAȘ 

SEVERIN

• Com Balotești 
în adresa oficială, 
privire la îmbuna 
asociației sportive 
rativa agricolă de pre 
munâ va sprijini asociația în pre

Interesantă, ierarhi 
teva probe ! De pildă, 
gimea, ambele la băieți, 
prima a fost domihată de 
tanții Metalului (Gh. Ghips, X 
cu. C. Beberecheh secunda a ji 
podium elevii Viitorului (T. 
B. Bedrosian și M. Scoarță). J 
relevă, însă, ȘCOALA, cea a 
fondului la Metalul, cea a sări 
de lungime la Viitorul. Ar fi bta* 
dacă asemenea nuclee formalise a

JN COMUNĂ. SPORTUL A FOST REPUS IN DREPTURI
i). Mai reținem

trece lâ ăinena-
trea terenurilor
se procura, din
;i sportive, echi-

practicării dife-

— jud. Iați. Din
un moment dat,
a comunei Ciu-
1970) din divizia

curarea de material sportiv, de a- 
semenea comitetul județean U.T.C. 
(este vorba de tricouri, mingi, plase 
ș.a.). Este preconizată angrenarea 
în activitatea sportivă a profesorilor 
de educație fizică de la cele două 
școli generale din comună — iar 
a tinerilor localnici la practicarea 
fotbalului, tenisului de cimp, 

și atletismului.

Giurculescu, a conducătorului de 
joc Sever Osacenco a răsturnat ra
portul de forțe în favoarea Româ
niei. Deși se resimțea după acci
dentul sufefit în ajun (entorsă), 
Ofeacerico i-â pasat ideal lui Uglai 
(care a marcat în urma unui con
traatac) și a mai înscris trei co
șuri de la distanță (din cinci în
cercări), determinînd ca, la fluie
rul final al arbitrilor Szbcs (Un
garia) și Musakîotis (Grecia), 
belâ electronică să indice scor 
vorabil selecționatei tofhâne. 
ceasta a luptat cu deosebită 
suflețire, fără a se descuraja 
atunci cind Stratulat (2,02 m,
mai. înalt component al lotului) și 
Vidiean (excepțional apărător, l-a 
anihilat pe Iliev, autor a 20 de 
puncte în partida cu Iugoslavia) au 
trebuit să părăsească terenul, fiind 
accidentați.

îmbucurător a fost și faptul că 
sportivii români și-au îmbunătățit 
simțitor procentajele aruncărilor la 
coș ' (față de cele înregistrate în a- 
jun) : 47°/j (23 din 48) la aruncări 
din acțiune, 55% (10 din 18) la ă- 
runcări libere. Bulgaria a realizat 
36°/« (22 din 60) și respectiv 71% 
(10 din 14). Punctele formației ro
mâne au fost realizate de Uglai 17, 
Flutura? 12, Dragnea 11, Caraion 7, 
Osacenco 6, Stratulat 3.

în celelalte meciuri, 
Turcia 88—51, Iugoslavia 
ria R (neoficial) 63—37. 
toarea partidă, România 
Iugoslavia.

Pentru sabreri, Moscova repune 
în discuție posibilitățile (confirmate 
într-o 
mare 
Primul 
tot în 
chiar în acest an, marea satisfac
ție de a cuceri o medalie de aur, 
întrecînd întreaga pleiadă a sabre- 
rilor țării gazdă. Iată de ce vrem 
să credem că Irimiciuc nu va scăpa 
prilejul ce s-a ivit, de a arăta că 
rămîne un sabrer de elită. Pregă
tirea sa morală și de voință din 
ultima vreme atestă preocuparea 
lui Irimiciuc pentru sporirea rezis
tenței nervoase. Echipa de sabie a 
României, foarte tînără și ea, alcă
tuită din Pop, reintrat în lot după 
susținerea concursului de admitere 
în învățămîntul superior, Marin, 
Mustață, Vlad și Popescu, și, 
înțelege, avînd în componența să 
și pe Irimiciuc, -x --- --
veleități reale 
primele patru

Iată un adevăr pe care îl inti 
la această oră toți scrimerii 
tri fruntași, domidi, după prop 
lor mărturisiri, să reimprospâte 
virtuțiile scrimei noastre, sâ-i sp 
rească faima și numărul de trofe 
Antrenorii care i-au pregătit pe tr 
gătorii noștri Vasil- Chelam. An
drei Vilcea, Gheorghe Matei. Con
stantin Stelian, Dumitru Mustață 
etc. manifestă și ei un optimism 
firesc, scontînd pe o comportare o- 
norabilâ a elevilor lor. Relația an- 
trenof-sportiv, asociată cu medicul 
se impune să se afle in prim plan, 
în toate zilele competiției de scri
mă, și mai mult decît în trecutul 
apropiat — să fie cit mai rodnică, 
mai eficientă.

ACTM1ATII SPORTIVE DE MASA

rămîne să 
pentru un loc 
clasate.

★ 
de la Moscova

însemne mult mai
Universiada 

și trebuie să 
mult decît „mondialele" de la Go- 
teborg. să contribuie prin rezultate, 
prin performanțe de hotorietate in
ternațională, la definirea într-un 
mod și mai pregnant a personali
tății școlii de scrimă din România.

crea adevărate mutații, capabile să 
realizeze un om nou. Orice manual 
de pedagogie înscrie printre mate
riile cu eficiență imediată în dome
niul educațional și această discipli
nă. E drept într-o astfel de situație, 
trebuie să beneficiezi șl de spriji
nul colegului de specialitate. Pen-

ÎN ATENȚIA PROFESORILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ

în curînd va apărea nr. 8/1973 
al revistei „EDUCAȚIE FIZICA Șl 
SPORT", dedicat In exclusivitate 
problemelor educației fizice și 
sportului școlar.

De un deosebit ajutor pentru 
profesorii de educație fizică care 
se pregătesc pentru susținerea 
examenului de definitivat, revista 
„EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT" 
nr. 8/1973 publică articole izvorîte 
din nevoile practicii curente ale 
educației fizice școlare șl indica
ții prețioase privind interpretarea 
noilor programe de educație fi
zică.

„EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT” 
nr. 8/1973 acordă o deosebită aten
ție planificării anuale și trimes
triale la educație fizică, in concor
danță cu cerințele noilor progra
me de educație fizică.

★
în curînd, revista ^.EDUCAȚIE 

FIZICA ȘI SPORT" nr. 8/1973 !
Rețineți din timp la chioșcarul 

dv. revista „EDUCAȚIE FIZICA 
St SPORT" nr. 8/1973. un impor
tant sprijin în pregătirea exame
nelor de definitivat și de grad 
pentru profesorii de educație fi
zică.

NU UITAȚI ! Peste cîteva zile 
va apărea’ revista „EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT" nr. B/1973.

tru că, totuși, numai cel ce cunoaș
te in profunzime tainele materiei 
și meseriei sale, se poate folosi de 
ea în așa fel, incit să crească oa
meni bunL drepți, cinstiți, cu dra
goste de viață. Or. mi se pare — 
vorbesc ca observator neutru — nu 
toți colegii mei de la catedrele de 
educație fizic-â 
eeasta. Și este

★
„Comitetele executive ole consiliilor

fac totul pentru a- 
păcat !“

★
populare, sindicatele,

organizațiile de tineret și cele sportive vor intensifica acțiunea
de amenajare a bazelor sportive’ .

Din Hotaritea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c.

Pe birou se afla o scrisoare, sosi
tă de pe meleagurile Argeșului, ju
deț cunoscut prin realizările sale 
în domeniul mișcării sportive. Un 
grup de tineri 8-a hotărît să se 
adreseze ziarului pentru că la ei 
în comună nu găsesc înțelegere, 
pentru că la ei acasă mai sînt 
cîțiva oameni care — preferind și 
brutalitățile Și pe acel „vino, azi. 
vino mîirie" — se opuri dorinței, de 
atîtea ori deschis exprimate, de a 
face sport, de â petrece și în acest 
mod timpul liber. Este, credent, sti-

* *
„în mediul rural, organizațiile U.T.C.

mâți tovarăși din comuna Purcă- 
reni — MicBști, poate rrlai folositor 
un teren destinat fotbalului sau al
tor discipline, decît ca acel spațiu 
să fie utilizat (ca în prezent) pentru 
amenajarea utlui depozit (dacă o 
baracă se poate numi astfel) — că
ruia ar fi putut să i se găsească 
și un alt loc — pentru băuturile 
alcoolice! Acțiunea de realizare a 
unei baze sportive cuprinde în 
și un element educațional, de im
portanță majoră, ce nu trebuie ne
glijat.

*
.........._. . . „ . cu sprijinul condu

cerilor unităților agricole și consiliilor populare vor extinde și 
permanentiza pe sate, comune, grupe de comune, întreceri care 
sâ desemneze pe cel mai bun sportiv la diferite ramuri și pro
be, festivaluri, serbări și duminici cultural-sportive".

Din Hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c.

Călătoi pe drumurile din nordul 
țării, într-o zonă în care hărnicia 
oamenilor își pune amprenta pe

orice lucru, am ajuns și într-o co
mună a județului Bistrița. în zona 
Birgăului. Am cunoscut acolo tineri

entuziaști, care mi-au povestit des
pre întrecerile lor sportive, min- 
drindu-se fiecare cu succesele re
purtate. L-am cunoscut și 
mar, om cu experiență de 
dornic de a ridica faima 
și care mi-a mărturisit cît
s-a lăsat convins — de aceea, trec 
sub tăcere humele interlocutorului 
și al localității — de tineretul acela 
neastâmpărat, pînă cînd a acceptat 
organizarea primelor întreceri spor
tive. Se aștepta la un eșec. Dar nu 
s-a întîmplat așa. Dimpotrivă. Dar. 
ceea ce hi s-a părut mai semnifi
cativ din spusele primarului, a fost 
faptul că, de atunci el se numără 
printre cei mai frecvenți animatori 
ai mișcării ■ sportive din comună, 
contribuind nu numai cu autorita
tea sa, dat și Cu exemplul perso
nal, la realizarea unor acțiuni mult 
apreciate.

Trei fapte, din trei colțuri de ța
ră. dar. unite prlntt-b trăsătură co
mună: mișcarea de educație fizică 
și sport poate avea o contribuție 
importantă la educarea tinerei ge
nerații, la dezvoltarea personalită
ții, la pregătirea pentru viâță.

Iată și motivul pentru care, Ple
nara C.C. al P.C.R. a subliniat încă 
o clată că „educația fizică și spor
tul, activități 
reprezintă o 
procesului de 
tinereti’ini, a 
meni ai muticii’

Populara competiție de masă 
tineretului sătesc a cunoscut în 
ceasta vară o afluență deosebită 
participant! în județul Caraș-Seve- 
rin. Peste 1 500 de sportivi s-au 
aliniat la startul etapelor pe cen
tre de comună (7 la număr). Inte
resante și atractive au fost întîlni- 
rile de volei și de oină, de fotbal 
și de handbal, la care s-au întrecut 
peste 100 de formații sătești. Cu 
această ocazie, s-au făcut remarcate 
comunele Ezeris, 
Berzovia, 
sfîrșitul 
Caransebeș are loc etapa județeană 
a competiției. Interesant de reținut 
că, cu această ocazie, se va des
fășura — în premieră — și un 
concurs de tenis de cîmp, comu
nele fiind reprezentate de cite doi 
sportivi.
Dorii Gl.AVAN — coresp. județean

Biniș. Văluigeni.
Sacu și Glimboca. La 
acestei sâptâmîni. la

CINE ȘTIE CÎȘTIGĂ

La Ștrandul Tineretului continuă fără întrerupere 
instruiesc noi 

Foto: Theo
■fi". !n bazinele complexului se

disputat în două etape, prin fața 
juriilor trecind peste 200 de tineri 
și tinere. Cele mai bune răspun
suri le-au dat Niculina Barbu, Ni
culina Iordache, Emilia Paraschiv, 
Florin Filipaș ș.a. Cîștigătorllor 
le-au fost oferite frumoase premii.

Cu prilejul „fazei finale" a con
cursului au avut loc întreceri de 
fotbal, volei, handbal, popice, te
nis, ping-pong și cros.
Ilie FEȚEANU — coresp. județean

DUMINICĂ CULTURAL 
SPORTIVĂ LA SIMBRIA

acțiunea „Înotul 
noi prieteni ai 
MACARSCHI

Si
pen- 
apei.

C.F.R. Simeria 
lurgistul Cugir 
nit localnicilor ____ _ ...
întrecerile de șah și tenis de masă 
au avut loc la clubul sindicatelor. 
Programul sportiv a fost plăcut 
completat cu numeroase manifestări 
cultural-artistice. 1

Nicu SBUCHEA — coresp.

(divizia C) și Meta- 
(divizla B) a reve- 
cu scorul de 3—1.

„CUPA TULCEA” LA FOTBAL 
Șl VOLEI

de interes național, 
parte componentă a 
educare Comunistă a 
maselor largi de oa-

Asociația sportivă Voință Pitești 
a organizat, recent, un instructiv 
concurs „Cine Știe ciștigă", avînd 
drept temă sarcinile și obiectivele 
trasate mișcării sportive de către 
Hotărârea plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie. Bine
înțeles că întrebările au vizat, în 
principal, modul cum se desfășoară 
activitățile sportive de masă în ju
dețul Argeș, evocîndu-se marile în
treceri populare desfășurate în a- 
ceastă primăvară. Concursul s-a

Asociația sportivă C.F.H. Sirtlefiâ, 
în colaborare cu Consiliul orășenesc 
al sindicatelor a otganizat o reușită 
duminică cultural-Sportivă dedicată 
muncitorilor feroviari și familiilor 
lor. Cu acest prilej S-âu desfășu
rat întreceri db fotbal, tenis de 
masă și cîmp, șah. La tenis de 
cîmp gazdele i-au avut drept mu-, 
safiri pe jucătorii de la Jiul Pe
troșani. O impresie deosebită a lă
sat evoluția lui Codin Dumitrescu 
care a cîștigat toate partidele sus
ținute. Meciul de fotbal dintre

Din inițiativa Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport 
Tulcea, în urmă cu două luni a 
început o interesantă competiție de 
masă la fotbal și volei, dotată cu 
„CURA TULCEA". De atunci, pe 
complexul sportiv Deltă s-au între
cut 20 de echipe la fotbal și iot 
atîtea la volei. Acum, competiția a 
ajuns în faza ei finală, se cunosc 
capii de serii, care își vor disputa 
duminică ultimele jocuri pentru cu
cerirea trofeului. La fotbal se vor 
întrece formațiile asociațiilor t.I.L. 
și Marina, iar la volei fabrica Du
nărea și Marina,
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CIFRE STATISTICE
DIN ISTORIA DIVIZIEI A

întrec în actuala

fapt istoria acestei pasionante com-

ETAPA Nr LA BUCUREȘTI $1 PETROȘANI,A DIVIZIEI

Ca de obicei înaintea începerii unui nou campionat, iubitorii fotbalului 
se gîndesc la edițiile trecute, cu eroii și întîmplările lor.

Prin intermediul statisticii, iată, încercăm să completăm aceste amin
tiri, cu date concrete, care scriu de 
petiții.

CELE MAI ATRACTIVE MECIURI ALE DEBUTULUI DE SEZON
în arenă, în
1973 a formațiilor 
ne propune întîlrtirl

sezoIniîia apariție 
nul de toamnă 
de prima divizie, 
dintre cele mai diverse. Judecind ra
portul de forțe in comparație cu locu
rile ocupate in ediția 1972,1973 dor 
și cu actuala situație a loturilor, so
cotim că parlidele cele moi ecb.if- 
brațe se vor desfășura la București. 
In nocturnă, pe stadionul ,,23 August”, 
și la Petroșdni. Dinamo București tre
buie să se aștepte la o puternică re
plică din partea unui unsprezece core 
o căpătat fortificări importante în li
niile de mijloc ți atac. Iar 
că totdeauna a avut mori 
tăți în jocurile, chior pe teren 
cu Universitatea Craieva, 
care ou reolizot de multe ori recor
duri de spectatori pe stadionul din 
Petroșani.

lașul și 
venirea in 
studențesc 
reș. Sintem siguri că frumoasele arene 
din Dealul Copoului și din orașul de 
pe Bega vor fi asaltate de suporterii 
formațiilor locale, redevenite echipe 
de Divizia A.

Și-acum, avancronicile nr. 1 ale se
zonului 1973/1974...

Jiul știe 
dificul- 

propriu, 
partide

Timișoara primesc, la re
prima divizie, pe Sportul 

și, respectiv, A.S.A. Tg. Mu-

DINAMO - F. C
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 

0—0 și o—l ; 1972—73 : 2—0 Și 1—0.
Miercuri, Dinamo a jucat la Slo

bozia cu Azotul, și a cîștigat la scor 
8—0 (0—0). Joi în șos. Ștefan cel Mare , 
a avut loc ultima verificare la două 
porți, adversară fiind ' echipa Amro- ( 
kan Phenian, pe care a învins-o cu < 
2—0 (2—0). Autorul golurilor, Duirii- 
trache. Ieri și astăzi, antrenamente 
Ușoare. F. C. Constanța a jucat tot 
joi cu echipa de tineret. S-a urma- * 1 
rit omogenizarea formației din care ; 
mîine hu vor lipsi cele trei noutăți, 
Vigu. Jurcă, și Lică. ultimii doi trans
ferați în cursul acestei săptămîni. 1

2—1 ; 1972—73 : 2—1 și 1—3. 
echipă a susținut cite

i înscris Mul__
formația nftghia- 

unde a 
mia din 
na dată in ac 
norul Gh. Ola

C.F.R. CLUJ - PETROLUL
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—1971 : 3—2 și 1—2; 1971— 

1972 ; 1—0 și 1—0 : 1972—1973 : 0—1
Ambele combatante au susținut joi 

partide de verificare, ultimele înainte 
de începerea campionatului. Ferovia- 
rii au jucat în familie, cu formația 
de tineret-rezerve. Nu a interesat 
scorul, ci modul în care s-a mișcat, 
în ansamblu, 11-le care va intra du
minică în teren. Aprecierile au fost 
pozitive dar nu se știe dacâ_ Petrescu, 
accidentat la genunchiul sting. va fi 
Sau nu apt de joc. Echipa din Plo
iești a întîlnit Petrolul Videle, din 
Divizia C. Scor : 5—0 (3—0), prin go
lurile marcate de Pîrvu — 2, Dobre,

STEAUA - C. S. M. REȘIȚA
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 

lalle ediții C S.M. Reșița a activat in E
Steaua a insistat pe corectarea gre

șelilor comise în meciurile de pre
gătire. Iordânescu, restabilit, a reluat ■ 
antrenamentele și e posibil ca el să I< 
fie utilizat mîine. Fotbaliștii rețițeti t< 
s-ati aflat de la mijlocul sâptăthfcii S 
pe malul Begăi, unde au jucat 
miercuri un amical cu echipa l:a.ă G 
C.F.R. Timișoara și au efectuat si B 
ahttenamente. Astăzi, echipa lui C 
Reiiihart va, sosi în Capitală cu avio
nul de Timișoara. n

STEAGUL ROȘU-U.T.A.
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1976—71 : *—« - 1—î : 1771—Ti 

0_l șj 0—2 ; 1972—73 : 3—0 și 0—1.
După succesul repurtat în „Cupa 

Municipiului” București, stegarii au 
revenit luni la Brașov efectuînd an
trenamente zilnice. Joi au susținut 
uii joc-școală cu Nitramonia Făgăraș 
încheiat cu scorul de 3—0 (1—0). Au 
marcat: Șerbănoiu, Pescaru și Gjorfi. 
Arădenii au jucat miercuri cu C.F.R. 
Arad. Scor 0—0. Antrenorul Jurcă 
este mai puțin mulțumit de randa
mentul atacului. J_. și vineri au a- 
vut loc ultimele ședințe de pregătire. 
Azi ditnineațâ textiliștii au plecat cu 
trenul Spre Brașov.

JIUL PETROȘANI-UNIVERSITATEA CRAIOVA
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 1—0 și 0—1 ; 1971— 

1972 : 3—0 și 0—4 ; 1972—1973 : 1—1 și 1—I.
.Jucătorii Jiului vor să presteze un Pentru aceasta, ei au efectuat ar.trc-

fotbal de calitate, spetind in victotie. namente asidue, iar joi au susținut

AVlNTUL REGHiN-TATABANYA
(R.P. Ungară) 0-4 (0-2)

Dinamo — Sport
notă

in 
că

caracterizat 
deplin și

Capitală in 
această

Un aspect din meciul 
printr-o deplină sportivitate în apărarea 
întregul campionat al cărui start se

trecut și 
td caracteriza pe

Foto; Aurel Neagil

Club Bacău disputat 
șanselor. Sa sperăm 

dă niîitie.

Mîine, înaintea partidei Dinamo — 
F. C. Constanța, pe stadionul „23 
August'1 din Capitală va avea loc 
festivitatea luminării tricourilor și

:>

CONSTANȚA
1970—71 : 4—1 și 1—2 ; 1971—72 :

FORMAȚII PROBABILE :
DINAMO : Constantinescu — G. 

Sandu, Dobrău. Dinu, Deleami (Lu- 
cuță) — Moldovan, Sătmăreanu II, 
Radu Nunweiller — Dudu Georgescu, 
Durnitrache, Fl. Dumitrescu.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu — 
Jurcă, Bălosu, Antonescu, Nistor — 
Vigil, Oprea — Tănase, Caraman (Ne- 
goescu), Mărculescu, Lică.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
Rainea (Bîrlad).

și 0—0.
Țaporea și Cuperman. Indisponibili ! 
Pisâu, Culda.

FORMAȚIILE PROBABILE :
C.F.R. : Gadja — Lupu, Dragomir, 

Vișan, Catona — M. Bretan, Cojoca
rii — Bucur, Adam, Țegean, Petrescu.

PETROLUL : Rămureanu — Gru
ber, Tudorie, Cringașu, Ciupitu — 
Dincuță, Cozarec — Cuperman. Pîrvu, 
Dobre, Zamfir.

ARBITRUL PARTIDEI : Mircea 
Bicâ (București).

FORMAȚII PROBABILE :

STEAGUL ROȘU : Adamacbe — 
Anghelint Jenei. Otteaau Auki. 
Rusu — Ca dar, ȘerWaaia. Gkerxkefi 
— Anghel (Zotincii. Pescar», Gyărfi.

U.T.A.: Vidae — Birt a. Srtf». 
Pojoni. Popovici — Dosiide- Ghiță. 
Broșovschi — Aseale, K«n_ «ca
te an u.

ARBITRUL PARTIDEI : Io» Ci 
peana (Cluj).

Axeate.

compania 
de care au

uri meci de verificare, în 
echipei Minerul Anina, 
dispus cu scorul de 4—2. Vor debuta 
duminică Nițu și Selimeși. De partea 
cealaltă Universitatea Craiova, aureo
lată de cele trei victorii internațio
nale, consecutive, obținute în mai 
puțin de o săptâminâ. pleacă la Pe
troșani cu glndul obținerii Unui re
zultat bun. In formație, o indisponi
bilitate : Marcu. care a suferit recent 
o ruptură de ligamente.

POLITEHNICA TIMIȘOARA-A.S.A. TG. MUREȘ
Nu s-au întîlnit în ultimele trei campionate.
La Timișoara, reîntilnirea cu Divi

zia A a fost pregătită cu multă a- 
tenție. Politehnica a susținut in pe
rioada precompetiționalâ numeroase 
partide amicale. Ultimile verificări 
Ie-a efectuat joi : dimineața a întîl
nit divizionara C Electromotor, iar 
după amiază a jucat cU Șoimii, din 
campionatul județean, tn orașul flo
rilor, cuvîntul de ordine este : „pri
mul pas — cu dreptul”. Noua condu
cere tehnică a militarilor tîrgumure- 
șeni a planificat, în această săptă- 
mînă, In afara antrenamentelor de o 
intensitate sporită, 90 de minute de

SPORT CLUB BACĂU - RAPID
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 

1—0 și
Fiecare

un amical, miercuri. S. C. Bacău, 1—1 
cU Știința Bacău (a înscris &țțintea- 
nu). Rapid, 0—1 cu 
ră Videoton. Pană este in continu
are accidentat, Margasoiu și Florea 
Ai satisfac serviciul militar. Dem- 

h: e «©iper.zi: i lă MpC. M- 
dacanu o etapă. Boc a reînceput an
trenamentele eu echipa de tineret. 
Rapidul pleacă astăzi cu_ rapidui la 
Bariu.

PARTICIPAT! CU TOTII
F. C. ARGEȘ U“ CLUJS»

■

ionul rotund, acum $1
Administrația de

nosoQrt

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE FOTBAL

PRIMA TRAGERE EXTRAORDINARA
A VACANTEI LA PRONOEXPRES

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR

9 Cîștiguri de Cite 100.000 lei sau la alegere un autoturism DACIA 1 300 
plus diferența in numerar;

• Cîștiguri în numerar de valoare fixă și variabilă.

POLITEHNICA IAȘI : Cosiaș (Pa© 
BamiU 1 «Aatoaj, Sieieesc». Lanal. 

Mklai I iobetar» — BcmiU II. Toa
tă — Incre IV. Marita (Dănjiă. Si- 
■îoBas. Dinili (Ailoaiet.

SPORTUL STUDENȚESC : Suda 
— Tănăsescu. Kraus. M. Sanda. Ma- 
■M (Ciecitlaa) — Cbihaia. Măndoia. 
O. Ienescu — Leseanu (Lucacii, I. 
Constantin. Rădulesca.

.ARBITRUL PARTIDEI : Ioan Ros 
(Tg. Mureș).

FORMAȚII PROBABILE :
JIUL : Ion Gabriel — Nițu, Tonca, 
Stocker, Dodu — Naghi, Libardi — 
Selimeși, Mulțescu, Roznai, Stoiah.

UNIVERSITATEA : Manta — Nicu- 
lescu. Bădiți, Deselnicu, Velea — 
Strîmbeanu, Niță, Bălăci — Țarălungă 
Cblemenco, Bălan (Pană).

ARBITRUL PARTIDEI : Gheorghe 
Limona (București).

joc cu Foresta Bistrița (Scor 4—0) 
și 45 de minute cu Gloria Bistrița 
(rezultat 2—1). O indisponibilitate : 
Unchias.

FORMAȚII PROBABILE ;
POLITEHNICA: Catona (Gaboraș)

— Popa, Mehedințu, Arnăutu, Maier
— Surdan, Șchiopu, Bungău — Floa- 
reș, Dascu, Bojin.

A. S.‘ ARMATA : Solyom — Sziil- 
losi, Ispir, Boloni, Czako — Varodi, 
Hajnal — Caniaro, Naghi, Mureșan, 
Fazekas.

ARBITRUL PARTIDEI i Gheorghe 
Popovici (București).

1970—71 : 1—0 și 1—0 ; 1971—72 ;

FORMAȚII PROBABILE :
S. C. BACÂU : Ghiță — Volmer, 

Catargiu, Velicu, Comănescu — Vă- 
tafu, Hrițcu, Duțan — Munteanu (E- 
nescu), Sinăuceanu, Băluță.

RAPID : Ioniță — Pop, Boc. Savu, 
Codrea — Bișniță. Marin Stelian — 
Năsturescu. Dumitriu n, Neagu, An- 
gelescu (Straț).

ARBITRUL PARTIDEI : Constantin 
Ghiță (Brașov).

• GAZDELE TITLURILOR. Cele 
35 de ediții ale campionatului nostru, 
în formă divizionară, începînd cu cea 
din 1932—1933, au fost ciștigate de 10 
echipe din 6 orașe. Situația pe orașe 
este următoarea : București 20 de ti
tluri (Dinamo și Steaua, cîte 7, Ve
nus 4, Unirea Tricolor 1, Rapid 1) ; 
Arad 6 (I.T.A. 2, Flamura roșie 2, 
U.T.A. 2) ; Timișoara 4 (Ripensia 4) ; 
Floiești 3 (Petrolul 3) ; Oradea 1 
(I. C. Oradea 1) ; Pitești 1 (F. C. 
Argeș 1).

© FORMULE. De-a lungul celor 
35 de ediții, numărul echipelor par
ticipante a fost diferit, de ia o ediție 
la alta. De 12 ori au fost cîte 12 e- 
chipe, de 3 ori cîte 13, de 11 ori 
cîte 14, o dată 15, de 7 ori 16, si o 
dătâ 20. In edițiile 1932—1933, 1933— 
1934 și 1937—1938 participantele au 
fost împărțite în două serii.

MÎINE SEARĂ DINAMO VA PRIMI 
MEDALIILE Șl TRICOURILE DE CAMPIOANĂ

Echipa maghiară Tâtabanya și-a 
încheiat turneul în țara noastră, în- 
tîlnlnd la Reghin pe divizionara C 
din localitate, Avîniul. Cei 2 500 de 
spectatori au asistat la o partidă de 
nivel mediocru, în care victoria a 
revenit oaspeților, cu scorul de 4—0 
(2—0), prin golurile înscrise de Ko- 
miiiits (2), Gorocs ți Takacs.

Liviu MAlOR-coresp.

SELECȚIE PENTRU COPII 
LA PROGRESUL

Clubul Progresul ofganizează, în 
peribăda 11—31 august, o selecție 
pentru copiii rtăscuți între anii 
1961—1965. Selecția va avea loc la 
baza sportivă din str. Dr. Staico- 
vici, în zilele de toațțl, miercuri, 
joi și vineri, între oteie 8—12. Co
piii trebuie să se prezinte cu pan
tofi de tenis și childți sport.

ÎNCEPE Șl DIVIZIA C
în noul 
data a-

jucă- 
carâ 

de a 
spec-

Mîine vor lua startul 
campionat — organizat de 
ceasta pe o arie mai întinsă ■— și 
echipele divizionare C. Această a 
treia categorie a campionatului re
publican de fotbal, o adevărată în
trecere de masă la care participă 
un număr impresionant de forma
ții (192, cu 24 mai multe decît în 
ediția precedentă), constituie pehtru 
zeci și zeci de localități singura ac
tivitate competițională oficială și, 
ca atare, aici meciurile de „C“ se 
află în centrul atenției numeroșilor 
iubitori de sport. De aceea, 
torii, asociațiile sportive de 
aparțin echipele, au bbligația 
oferi inimoșilor lor suporteri 
tacole fotbalistice agreabile în care 
să predomine sportivitatea.

Mărirea numărului divizionarelor 
C — noul catnpionat cuprinde 12 
serii, alcătuite după criterii geo
grafice, a cîte 16 ,. echipe — a in
clus în circuitul fotbalistic oficial' 
numeroase noi localități, care pină 
acum nu ati atut formații într-un 
campionat cu caracter republican. 
Privind seriile — alcătuite de că
tre F.R.F., după părerea noastră, în- 
tr-un mod destul de echitabil — 
avem în față o serie de orășele, de

LA CONCURSURILE PRONOSPORT
O veste bună pentru iubitorii fot

balului și Pronosportului. Mîine în
cepe noul campionat de fotbal din 
țara noastră ediția 1973/74.

Duminică ne vom afia din nou în 
febra veritabilei competiții fotbalis
tice. înainte de prima etapă, curge 
șirul pronosticurilor... Cine va fi cam
pioană ? Va rezista Dinamo asaltul 
Învinselor ei ? Cum vor rezista pro
movatele șocului de luare a contac
tului cu prima categorie ? Și cite și 
mai cite nu sînt discutate de zecile 
ce mii de iubitor! ai sportului cu ba- 

:înd apropierea 
ii Ii prinde și pe ei In emoții.

Stat Loto-Pro- 
acest eveniment 
-ii „Campionatul 
74*. Broșura cu- 

campionatuiui divi- 
și un bogat și 
ientar constîr.d 
1 Pronosport, 

prezentări ale unor 
fdoare etc. Lucrarea 

pagini ți costă 1 
tios ghid 
Pmnospor 

:baL B

NUMERELE EtTBASE LA TRAGEBE.A 
LOIO DEN 1» AUGUST 1973

Fond general de cîștiguri ; M7 1*1 țel.
Extragerea I:5îS705*C*74e73«73 
Extragerea a 11-4 : tl S3 M M 65 M 

M IT M
Plata cișUgurUor de la această tragere 

9e ra face as.'el : în Capitală de la 18 
august pină ia 19 octombrie 1978 inclu
siv ; In tară, de la tl august, pină la 
19 ' '

; in țară. . _
octombrie 1JTJ inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

• MECIURI — GOLURI. Pină in 
prezent, s-au disputat 5 855 de me
ciuri, mareîndu-se 18 461 de goluri, 
deci o medie de 3,15 goluri de par
tidă. Cea mai mare medie a fost în
registrată în ediția 1932—1933 
iar cea mai mică, în 1971—1972

© GOLGETERI. Vă prezentăm cla
samentul celor mai eficace jucători :
1. OZON (perioada 1948—1964) 157 de 
goluri, 2. Constantin (1955—1969) 149, 
3. Dridea (1956—1971) 142, 4. Dobay 
(1933—1948) 130, 5. Vaczi (1947—1958) 
125, 6. Adam (1963—1973) 124, 7. Oble- 
menco (1964—1973) 120, 8. Ene II 
(1956—1968) 116, 9. Voinea (1962 —
1973) 109, 10. I. lonescu (1961—1968) 
107, 11. Ene I (1949—1960) 103, 12. Ba- 
ratky (1934—1948) 100 etc.

© CLASAMENTUL CLASAMEN
TELOR. Iată un clasament al celor 

medaliilor de campioană echipei 
antrenate de Ioh Nunweiller.

O DUBLA INTILNIRE
F.C. ARGEȘ -AC. NAPOLI 

-ÎN PROIECT
Clubul italian A. C. Napoli a pro

pus lui F. C. Argeș o dublă intilriire. 
Primul meci ar urma să aibă loc in 
ziua de 26 septembrie, zi în care e- 
chipa noastră națională 
la Leipzig jocul decisiv 
floarea la turneul final 
Napoli.

Partida retur va âvea 
ttiai a atiului viitor, la

va susține 
pentru caii- 
al C.M., la
loc în luna

Fitești,

UN NOU ANTRENOR
AL C. S. M. SIBIU

Noul antrenor al divizionarei B, C.S.M. 
Sibiu, a fost desemnat în persoana lui 
Viorel Mureșan, care îl înlocuiește pe 
Liviu Coman, înapoiat, după numai trei 
luni de activitate la C.S.M., la Ârâd. Vib- 
rel Mureșan va fi ajutat de Horst 

ce fipr
J. IONESCU — coresp. județean

comune ale căror echipe joacă a- 
cum pentru prima oară în campio
nat. Acum, la început de drum 
mai ales, aceste fdrmații vor fi han
dicapate în fața acelora care au 
o mai veche experiență competi- 
țională. De aceea, consiliile jude
țene pentru educație fizică și sport, 
comisiile locale, au obligația de a 
sprijini, în limita posibilităților, pe 
aceste noi divizionare. Tehnicienii 
acestor orgahe trebuie sa le dea 
tot concursul, să le ajute în pro
cesul de instruire, în alcătuirea 
programului de antrenament. Au 
nevoie de acest ajutor, în special 
acele formații care nu au în frun
tea lor antrenori calificați, ci doar 
instructori. In noul campionat vor 
fi prezente localități ale căror e- 
chipe debutează în „C“, ca de pildă, 
Gugești (jud.
(jud. 
fov), 
cuius 
(jud.
re.ș),
Iar alte localități cum sînt Ră
dăuți, Cîmpulung Muscel, M. Ciuc, 
Strehaia, Rodna, Balș. Caransebeș, 
Săcele etc., au revenit în compe
tiție după o absență mai mult sau 
mai puțin îhdelungată.

Vrancea), Mîneciu 
Prahova), Mihăilești (jud. II- 
Fetețti (jud. Ialomița), Șun- 
(jud. Bihor), Sînnicoiaul Mare 
Timiș), Băița (jud. Maramu- 
Mîrșa (jud. Sibiu) și altele.

18 echipe care se 
ediție a campionatului, pe baza nu
mărului de meciuri susținute pină 
acum în divizia A : 1. DINAMO
(642 de meciuri — 790 de puncte),
2. Steaua (642—752), 3. U.T.A. (668 — 
738), 4. Rapid (622—694), 5. „U“ Cluj 
(624—599), 6. Petrolul (521—548), 7.
Jiul (537—494), 8. Steagul roșu (395— 
410), 9. F. C. Constanța (377—360), 10, 
Politehnica Timișoara (366—354), 11.
S. C. Bacău (323—323), 12. F. C. Ar
geș (306—310), 13. Unîv. Craiova
(254—266), 14. Politehnica Iași (277—, 
W), 15. C.F.R. Cluj (176—162). 16.
A.S.A. Tg. Mureș (146—128), 17. Spor
tul studențesc (112—Ui), 18. C.S.M, 
Reșița (108—84).

• ARMELE CAMPIOANELOR. Ci
frele dovedesc că în cele 35 de edi
ții titlul de campioană a revenit de 
11 ori acelei echipe a cărei înaintare 
a marcat cele mai multe goluri și 
de 10 ori echipelor cu apărarea care 
a primit cele mai puține goluri. Nu
mai în 5 ediții echipa campioană a 
avut atit înaintarea cea mai eficace, 
cit și apărarea cea mai bună. In ce
lelalte 9 ediții (din care face parte 
și cea din 1972—1973) nici atacul, și 
nici compartimentul defensiv ale cam
pionilor nu s-au situat pe primul loc. 
In 4 ediții echipa campioană a fost 
decisă la golaveraj : U.T.A. îri 1950, 
C.C.A. în 1951, Petrolul în 1958 și Di
namo în 1973.
• RECORDURILE PREZENTELOR. 

Iată și lista primilor clasați pe baza 
numărului de prezențe în Divizia A: 
327 de meciuri : LERETER, 326 : Re- 
mus Cîmpeănu, 298 : Pahonțu, 294 i 
Greavu, 287 : Capas. 283 : Jenei (Stea
gul roșu), 279 : Nunweiller III, 275 : 
Tr. Georgescu, 274 : Petschowschi și 
E. Jenei, 273 : Dridea, 272 : Bone, 270: 
Ozon, 269 : Apolzan, 267 : Badea, 265 1 
Adam. 264 : Constantin, 263 : Metroe, 
261 : Popa, 259 : NăsturescU, 258 : Co- 
dreahU, 257 : Cojereanu și Raksi, 
256 : M. lonescu, 252 : Koszka etc. De 
remarcat că în ultima ediție, 16 ju
cători au trecut granița celor 200 de 
prezențe în primul eșalon al țării i 
FI. Voinea și Sătmăreanu (Steaua), 
M. Constantinescu, Deleanu și Nun
weiller VI (Dinamo), Birău, Pojoni și 
Axente (U.T.A.). Durriitriu II (Rapid), 
Anca („U“ Cluj), Ologu (F. C. Con
stanța), Barbu și Dobrin (F. C. Ar
geș), Ghiță (S. C. Bacău), Adamache 
și Ivăncescu (Steagul roșu).

FREDERIC MOISES

SIMBATÂ

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, de Ia ora 17.30: .Cupa 23 
August", pentru juniori 11 și co
pii.

BOX. Stadionul Ciulești, de la 
ora 18; reuniune de verificare a 
boxerilor seniori sl juniori din 
Capitală.

CANOTAJ. Lacul Snagov, de la 
orele 9 și 17.15: finalele campio
natelor republicane de junibri.

TIU. Poligonul Tunari, de la 
ora 8.30 ; întreceri în cadrul com
petiției „Cupa Școlarul" — probe 
de armă standard, pușcă cu aer 
comprimat, pistol sport și pistol 
liber.

DUMINICA <5
ATLETISM. Stadionul Tineretu

lui, de la ora 8.45: „Cupa 23 Au
gust”. pentru juniori II și copii.

FOTBAL. Stadion „23 August", 
in cuplaj, de la ora 17 : Steaua
— C.S.M. Reșița și Dinamo — F.C. 
Constanța (Divizia A); stallion Di
namo; de la ora 9: Dinamo — F.C. 
Constanța (tiheret-rezerve), Dina
mo Obor — Azotul Slobozia (Divi
zia C): stadion Gheneea, de la 
ota lo: Steaua — C.S.M. Reșița 
(tineret-rezerve); stadion Autobu
zul, de la ora 11: Autobuzul — 
Metrom Brașov (Divizia B) ; sta
dion Laromet, de la ora 11: La- 
romet — Unirea Tricolor Buc. 
(Divizia C); stadibh voința, <lc 
la ora 11: Voința — Sportul Cio- 
rogîrla (Divizia C); stadion Fla
căra roșie, de la ora 11: Flacăra 
roșie — T.M.B. (Divizia C): sta
dion F.R.B.: de la ora 11: I.O.R.
— Tehnometal (Divizia C):

tir. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : Întreceri iii cadrul compe
tiției „Cupa Școlarul-' — probe de 
armă standard, pistol viteză si 
pistol tu aer cbinprihiat



ÎN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE ÎNOT

3 VICTORII Șl 5 RECORDURI NAȚIONALE
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI MARTIN (Cehoslovacia)

siv/jii lume La Leeds au început campionatele euro
pene de natație rezervate juniorilor, tn 
prima zi de concurs s-au evidențiat 
înotătorii sovietici, care au terminat în
vingători în trei probe : 100 m bras fete: 
O. Luskatova — 1:17,1; 200 m bras băieți: 
V. Tarasov — 2:28,4 și 400 m liber băieți: 
V. Barinov — 4:08,7. In proba masculină 
de 100 m spate, pe primul loc s-a situat 
M. Tauber (R.D. Germană) — 1:03,4, iar 
In cea feminină de 200 m spate victoria 
a revenit sportivei vest-germane 
Crieser. cu timpul de 2:25,4. Proba

DUBROVNIK 10 (prin telefon), 
înotătorii români au debutat cu 
succes în prima zi a Balcaniadei. 
Ei au cîștigat trei titluri, au sta
bilit 5 noi recorduri naționale și 
conduc în clasamentul 
cu un avans de 5 p în 
zentativei iugoslave.

Anca Groza, cu 67.1 
delfin (cifră superioară 
recordului național» a 
rul victoriilor noastre,
probă, tînăra Minola Vasiliade

pe echipe 
fața repre-

Anca Groza 67,1 —100 m delfin, Zeno Oprițescu
54,3-100 m liber și \1. Slavic 1:59.1 — 200

cei mai buni performeri ai echipei
clasament

i 4>
pe 100 m 
cu 0.4 sec. 
deschis și- 
în aceeași

care conduc

Zeno Opmescu. c.

Anca Groza a debutat la actuala Balcaniadă cucerind două
a ocupat decît locul V, fiind 
trecută de N. Konstantinidou, 
care o învinsese la Balcaniada 
niorilor. Celelalte două titluri bal
canice le-au obținut ștafetele noa’-

în-
P- 

ju-

cui secund la 100 m liber a co
rectat recordul lui M. Slavic (54,-5), 
fiind cronometrat în 54.3. Slavic s-a 
revanșat însă în primul schimb al 
ștafetei de 4 x 200 m liber, termi-

LA TRAMBULINA
ZAGREB, 10 (prin telefon). Prima 

probă a campionatului balcanic de 
sărituri în apă a fost net dominată 
de reprezentantele României. Intr-a- 
devăr, evoluînd în fața unui 
număr de spectatori, care îe-au 
aplaudat deseori pentru dificultatea 
și acuratețea salturilor lor, Sorana 
Prelipceanu și Melania Decuseară 
s-au distanțat încă după primele 
execuții la trambulina de 3 m, în
trecerea pentru medalia de aur de
venind, pe parcurs, un duel între 
aceste sportive.

Pînă la urmă, victoria a revenit 
Soranei Prelipceanu care reeditează,

mare 
le-au

astfel, succesul 
cut, la aceeași 
de la Sofia.

Clasamentul
PRELIPCEANU
— campioană
Decuseară (Romania) 4J4.az p, x 
Konstantina Tasova (Bulgaria) 367-20 
p, 4. Antonia Mitkova (Bulgaria) 
334,61 p, 5. Boja Grlici (Iugoslavia) 
292,29 p, 6. Miroslava Popovici (Iugo
slavia) 259,53 p.

După această probă, In clasamentul 
pe echipe România conduce detașat 
cu 12 p, urmată de Bulgaria cu 5 o 
și Iugoslavia cu 1 p.

lnregistrat anul tre- 
probă, la Balcaniada
final : 1. SORANA
(România) 43836 p 

balcanică, 2. Melanin 
(România) 434,82 p,

m liber
noastre,

imbul în 1:59.1, nou 
rii. Comportări meri- 
avut O. Resler (100 tn

Wetterneck (200 m 
osibilitâti au concurat 

Daniela Georgescu. Cătălina Pănu- 
lescu. E. Hempel. L. Șoptereanu ș< 
L Miclăuș.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
1. ANCA GROZA (R) 

I — campioană balca- 
(B) 67.5 
(I) 68,3, 

71,3. 5, 
Kapralo 
Stoiceva

delfin (f) : 1 
(record)

2. Janet Slavceva 
, 3. Eva Majnarici 
N. Konstantinid (G)

Vasiliade (R) 72,6. A. 
74,7, Bjelici (I) 74.7. 
74,4; 100 m liber (b) : 1. ȘT.

GHEORGHIEV (B) 54.1 (rec. bal
canic) — campion balcanic. 2. Z. O- 
prițescu (R) 5423 — record. 3. R. 
Lustig (I) 54.4 — record. 4. L Mi- 
clăuș (R> 55,7. 5. L. Stoev (B) 56,0,
6. Koskinas <G) 56.0, 7. S. Rudan 
(I) 56.5. 8. Teodoropoulos (G) 57.3 ; 
100 m bras (f) : 1. TTSNJA PET- 
KOVICI (I) 1:19 A — campioană 
balcanică, 2. Marie Vlantousis (G) 
Î^IT 3. Anca Georgescu <R) 1^14, 
4. Fajntar (I) 1:21^, 5. C. Hoțescu 
(R) 1:22.9. 6. Lanaras (G) 1:22,0,
7. Demendjieva (B) 1:23.6. 8. Niko- 
lova IB) 154.5; 100 m bras (b) : 
1. Z. Divjak fi) 6923 (rec. balcanic 
egalat) campion balcanic. X O. 
Resler (R) 69.7 (r. p.). 3. Prok-y- 
pakis (G) 715. 4. A. Ceâkarov (B)

6. 5. T. Lanaras (G) 71.6. 6. P. 
ukov (B) 72.1. 7. ParuK (1) <2.8.
E Hempel (R) 72.8 : 100 m liber 
: 1. J.ASMENKA EFENDICI (b 

0 — campioană balcanică. X 
Hrișcă Peiceva (B) 63A. X 
Slavceva (B) 63.9. 4. H. Avlonitou 
(G) 64.5. 5. Pavletici (D 65 0, 6. D. 
Georgescu (R) 65A. 7. Damiaz 
66.8. 8. C. Pănulescu (R) 67.1 
m mixt (b) : L K. KOSKIN AS (G) 
2:153 (rec. balcanic) — campion 
balcanic. X D. Wetterneck (R) 2:163, 
X N. Miloș (D 2:18.6. 4.
karo’

67 1 
nicâ.

Jar.»

(G)
2OJ

Miloș (I) 2:18.6. A A. Cea- 
(B) 2:18.6. 5. E_ Koskinas (G)
6. Petrov (B) 252.1. 7. P.

253.4. 8. L. Șoprereana
4 X IM m mixt (fi :

251,0,
Miloș
(R) 23t2:
1. ROMANIA (L Denia 1:1X3 r-P- 
A.
D.

(D
I-

Georgescu 1—1-1. A. Groza 66,7. 
Georgescu 663) 4:45.4 (record) 
campioană balcanică. 2. Iugo

slavia 4.•47.'). X Grecia 4-571, 4. 
Bulgaria 4:52.4 : 4 X 2M m liber : 
1. ROMANȚA IM. Slavic 159J — 
record. Z. Oprițescu 243A. L Mi- 
clâuș 2.MX E. Aimer 2^L2) 
(rec. balcanic, rec. național) — cam
pioană balcanică. X 
(rec.). 3. Iugoslavia 
Grecia 836.0.

Clasament general 
91 p, X Iugoslavia 
garia 77 
cia 2 p.

„ TROFEUL TOMIS" LA VOLEI MASCULIN

• Reprezentativa
CONSTANȚA, 10 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru jude
țean) Un public numeros a ținut 
să asiste la ultimele partide din 
cadrul competiției voleibalistice 
internaționale, detată cu „Trofeul 
Tomis", la care au participat echi
pele masculine ale U.R.S.S., Ceho
slovaciei, Japoniei, Bulgariei, Me
xicului și, bineînțeles, României.

• în partida de deschidere au e- 
voluat formațiile României și Ja
poniei. Voleibaliștii noștri au ob
ținut, . după aproape două ’ ore de 
(joc, victoria cu 3—1 (15—6, 11-15, 
16—6, 17—15). Meciul a început 
în nota de superioritate a jucăte
rilor noștri, care se impun prin 
atacuri în forță și combinații mai 
bine organizate, derutînd apărarea 
Sa fileu adversă- Astfel, ei se dis
tanțează ușor, cPnducînd la un mo
ment dat cu II—1 și 14—2. Dar, 
pentru a treia oară în decursul 
celor 5 zile de întreceri, asistăm 
la repetarea aceluiași fenomen, 
care tinde să devină o neplăcută 
„obișnuință": încetinirea ritmului 
de joc, subestimarea adversarului 
atunci 
tașat.
poni au realizat puncte spre fina
lul setului I, reușind chiar să Ș’-l 
adjudece pe cel de-al doilea. Se
tul al III-lea se desfășoară tot 
în nota de dominare a jucătorilor 
români, atunci cînd vor, cînd se

cînd echipa conduce de- 
lată de ce voleibaliștii ni-

HANDBALISTII ROMÂNI LA STARTUL 
UNUI ALT TURNEU INTERNATIONAL
• Din echipa care a făcut deplasarea rn Cehoslovacia

lipsesc Gațu, Orban,
Continuindu-și pregătirile în v ve

derea campionatului mondial, care 
va avea loc anul viitor în luna 
februarie în R. D. Germană, hand- 
ba.:- români iau parte începînd 
de miine la un mare și tradițional 
turneu internațional, organizat în 
localitatea Martin (R. S. Ceho
slovacă) cu participarea unora 
dintre cele mai puternice selecțio
nate din lume : R. D. Germană. 
Uniunea Sovietică, reprezentativa 
țării gazdă, medaliată cu argint la 
ultima ediție a J.O., Ungaria, Bul
garia și. după cum am spus, echipa 
României.

După frumoasa lor comportare la 
„Trofeul Iugoslavia" unde au ocu
pat primul loc, jucătorii români 
și-au continuat antrenamentele, ur
mări nd u-se omogenizarea unei for
mule de echipă, precum și ridica
rea capacității tehnice și tactice a 
tinerilor promovați anuj acesta în 
Iotul reprezentativ. în acest sens, 
semnificativ ni se pare faptul că 
la acest mare turneu, antrenorii 
N. Nedef si O. Vlase au hotărît să

Dan Marin și Cosma
verifice câțiva 

handbaliști mai 
live. Datorită acestui fapt 
care a părăsit ieri seara 
lipsesc Cristian Gațu, Ștefan Orban. 
Dan Marin și Adrian Cosma, care 
vor beneficia de o perioadă de re
facere, interval de timp în care 
unii dintre ei (Dan Marin, Cosma) 
vor urma și tratamente medicale. 
In locul lor au făcut deplasarea 
Willisch, Grabovschi și Tase, ulti
mii doi componenți ai Iotului de 
tineret care anul acesta a cucerit 
„Cupa Țărilor Latine". De aseme-

proaspeți 
tineri, cu

titulari, 
perspec- 
din lotul 
Capitala

nea, „secundul" lui Penu va fi de 
această dată tînărul Munteanu, re
marcat și el ca portar în cadrul 
lotului de tineret.

Dar iată pe cei 14 handbaliști 
care vor evolua în cadrul acestui 
turneu, dotat cu „Cupa Răscoalei 
Slovace": Penu, Munteanu (portari), 
Voina, Ștef, Tudosie, Willisch, Gu- 
neseh, Birtalan, Stockl, Licu, Gra
bovschi, Capră, Kicsid, Tase.

Echipa României va întîlni în or
dine următoarele formații : în ziua 
de 12 august — Ungaria ; 13 au
gust — Bulgaria ; 11 august — Ce
hoslovacia ; în 15 august este zi li
beră ; 16 august — Uniunea Sovie
tică ; 17 august — R.D. Germană.

A. 
____ ______ ____ ,__ ___ ______________ de 
100 m liber feminin a fost cîștigată de 
olandeza H. Bunschoten, cronometrată în 
1:01,3■
Cu prilejul unul concurs atletic desfășu
rat in localitatea suedeză Karlstad, spor
tivul american Steve Smith a stabilit cea 
mal bună performanță mondială a anului 
în proba de săritură cu prăjina, cu 5,45 
m. Compatriotul său Dwight Stones a 
cîștigat proba de săritură în înălțime cu 
rezultatul de 2,22 m, iar Rod Dixon (Noua 
Zeelandă) a terminat învingător în cursa 
de 3 000 m, în care a fost cronometrat cu 
timpul de 8:00,6.

Turul ciclist al Portugaliei a continuat 
cu etapa a 4-a, desfășurată pe traseul 
Beja-Envendos (237 km). Victoria a re
venit rutierului portughez Fernando 
Mendes, cronometrat în 6 h 57:12. urinat 
la două secunde de spaniolul Juan Zu- 
rano. Joaquim Agostinho (Portugalia) 
s-a clasat pe locul 4. la cinci secunde 
de învingător. în clasamentul general, 
continuă să conducă portughezul Alvaro 
Roque, urmat de compatrioții săi Jorge 
Fernandes — la o secundă. Fernando 
Mendes — la 11 sec. șl Joaquim Agos
tinho — la 17 sec.

Numeroși spectatori au urmărit la Lisa
bona meciul internațional de fotbal din
tre echipa locală Benfica și formația 
braziliană America Rio de Janeiro. Fot
baliștii portughezi au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0). prin golurile reali
zate de Eusebio și Nene.

ILIE NASTASE
VICTORIOS LA

NEW YORK, 10 (Agerpres). — 
Tenismanul român Ilie Năstase 
a debutat victorios în turneul

FLORIN GHEORGHIU ÎNVINS
MONDIAL SMÎSLOVDE FOSTUL CAMPION

RIO DE JANEIRO. 10 (Agerpres;. 
— Turneul interzonal de șah de la 
PetropoLs (Brazilia) a continuat cu 
disputarea unor partide întrerupte 
în rundele anterioare.

Bort a la Reshevski, Ka-

TURUL CICLIST
AL APENINILOR
ROMA. 16 ( Agerpres). — Compe

tiția mtemațzcnală ciclistă „Turul 
Apen.*. :— a fost cîștigată la ac
tuala eărtie de rutierei italian Italo 

croMnetrat pe distanța de 
„>4 k_.. cu timpul ae 6*39:48. L-au 
urmat compatrioții săi Gianni 
Mort a. Mic.neîe Dancelli si Felice 

la 1:04 de învin-

gan la Bronstein, Smîslov la Florin 
Gheorghiu, iar Savon l-a învins pe 
Kagan. A fost consemnată remiza 
în partidele Tan — Hort, Mecking — 
Keres și Tan — Byasas.

După 12 runde, în clasament con
tinuă să conducă marele maestru 
iugoslav Lubomir Liubojevici cu 8 
puncte, urmat de Mecking (Brazi
lia), Portisch (Ungaria) și Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) — .7’^ puncte (1), 
Gheller (U.R.S.S.) — 7 puncte (1), 
Smîslov (U.R.S.S.), Hort (Ceho
slovacia) — 7 puncte, Bronstein 
(U.R.S.S.) — 6’/i puncte (1). Ivkov 
(Iugoslavia) — 6 puncte (1) etc. 
Florin Gheorghiu (România) se află 
pe locul 15 cu 4>/î puncte.

In runda a 13-a, Liubojevici îl 
va întîlni pe Keres, Polugaevski pe 
Ivkov, Portisch pe Byasas, iar Flo
rin Gheorghiu va juca cu marele 
maestru brazilian Mecking.

A DEBUTAT
CINCINNATI

internațional de 
(Ohio), cîștigînd cu 
partida susținută cu jucătorul 
francez Patrice Dominguez. Din 

cauza timpului nefavorabil (ploaie), 
această partidă s-a disputat pe te
ren acoperit. într-un alt meci, ame
ricanul Jimmy Connors, a dispus cu 
6—2, 6—1 de australianul Dick 
Crealy.

Alte rezultate: 
Chris Evert (S.U.A.) 
nandez (Columbia) 
Evonne Goolagong 
Pat Pretorius (R.S.A.) 6—0, 6—0 ; 
Jeanne Evert (S.U.A.) — Sharon 
Walsh (S.U.A.) 7—6, 6—2; dublu
bărbați : Alexander, Dent (Austra
lia) — Froehling, Faulk (S.U.A.) 
6—2, 6—3 ; Pilici (Iugoslavia), Stone 
(Australia) — Dibley (Australia). 
Austin (S.U.A.) 7—6, 6—4.

Ia Cincinnati
6—2, 6—1

simplu femei:
— Isabel Fer- 

6—2, 6—1 ; 
(Australia) —

După cum s-a mai anunțat, cunoscutul 
internațional de fotbal, celebrul portar 
englez Gordon Banks a fost operat la 
un ochi ca urmare a unui accident de 
automobil. Restabilit în parte, _ Banks, 
care este în vîrstă de 34 de ani, a evo
luat în cîteva jocuri demonstrative și 
amicale. Medicii i-au recomandat lui 
Banks să renunțe la activitatea competi- 
țională pentru a nu risca o serie de 
complicații. Fostul internațional, care a 
apărat de 73 de ori poarta echipei An
gliei. și-a anunțat retragerea. El urmea
ză să fie angajat ca antrenor la echipa 
de juniori a clubului în care a jucat 
pînă acum : Stoke City.

în ziua a doua a turneului masculin de 
baschet de la Varșovia, selecționata stu- 
dențească a Canadei a obținut o surprin
zătoare victorie, cu scorul de 72—69 
(44—39), în fata reprezentativei poloniei, 
într-un alt joc, echipa studențească a 
Poloniei a întrecut cu scorul de 81—52 
(42—28) formația similară a Franței.

La Budapesta s-a desfășurat un turneu 
de lupte libere, la care au participat 
sportivi din U.R.S.S., Suedia, R.p. Mon
golă, Ungaria și alte țări. Iată cîștigătorii 
competiției (in ordinea categoriilor de 
greutate : Enktavljon (R. P. Mongolă); 
Molnar (Ungaria): Bogatîrev (U.R.S.S.); 
Idey (Ungaria); Ojdov (R.P. Mongolă) ; 
Karlsson (Suedia); Alashonov (U.R.S.S.): 
Bajko (Ungaria) ; Kaposkin (U.R.S.S.) și 
Maroti (Ungaria).

Selecționata de tenis de masă a Japoniei 
și-a început turneul In Noua zeelandă 
întilnind la Auckland echipa țării gazdă. 
Victoria a revenit sportivilor japonezi 
cu scorul de 10—o.

FIȘIER

DAVE BEDFORD (Anglia)
S-a născut la 30 decembrie 1949: 

1,83 m înălțime, 65 kg. greutate; deși 
a obținut diploma de profesor de 
educație fizică, a preferat să ocupe 
diverse posturi la unele firme comer
ciale ! ; necăsătorit ; evoluția rezulta
telor : 1968 (19 ani) — 5 000 m: 14:15,2; 
10 000 m: —; 1969 — 5 ooa m: 13:42,8 ; 
10 000 rn: 28:24,4; 1970 — 5 000 m: 
13:54,8; 10 000 m: 28:06,2; 1971 — 5 000 
m: 13:22,2; 10 000 m: 27:47,0 
european); 1972 — 5 000 m: 
(record european); 10 000 ni 
1973 — 5 000 m: 13:47,4; 10 000 
27:31,0 (record mondial).

La 21 de ani, în ziua de 11 iulie
1971, pe o pistă de zgură de la 
Portsmouth. Dave Bedford reușea 
27:47,0 — record european, cel mai 
bun timp înregistrat vreodată pe 
această distanță, după recordul mon
dial al australianului Ron Clarke. 
Senzație în lumea specialiștilor. Bed
ford, eu personalitatea sa Ieșită din 
comun, a fost imediat „lansat”. Zia
riștii nu au economisit crlticile la 
adresa lui, în special din cauza per
manentelor sale declarații extrava
gante, dar acest lucru nu a făcut, în 
cele din urmă, decît să-i mărească și 
mai mult „cota publicitară".

La 22 de ani. în ziua de 15 iulie
1972, Bedford aleargă 27:52,8 pe 10 000 
de metri, performanță inferioară celei 
obținute cu un an in urmă, dar — 
ceea ce era de reținut — doar la 24 
de ore după ce devenise campion al 
Angliei pe 5 000 m, cu un nou record 
european I

La 23 de ani. în ziua de 13 iulie (din 
nou iulie !) 1973, Dave Bedford reu
șește uimitoarea performanță de a 
întrece cu 7,4 secunde recordul mon
dial pe 10 000 m, obținind pe pista 
stadionului1 Crystal Palace, din Lon
dra, timpul de 27:31,0.

Bedford realiza astfel visul său din- 
totdeauna, un vis care, la un mo
ment dat, amenința chiar să devină... 
un coșmar ! Mare favorit la campio
natele europene de la Helsinki, în 
1971, Bedford s-a văzut nevoit să-și 
amine visurile pentru obținerea unei 
medalii pînă Ia J.O. de la Munchen. 
Anul 1972 a însemnat însă pentru

L ROMANȚA
86 p. X Ba

p, 4. Grecia 74 p. 5. Tu

înma Cupei

Telvfoto: A.P. — AGERPRES
te. I

rrr

obținînd un suc
ii aduce locul al

Serghei Boico
— Mile Ristiei (Iugosla- 
fi. credem, unul dinire 
frumoase meciuri ale fi- 
Ristici practică un box

U. R. S. S. ciștigătoarea competiției
mobilizează, cînd 
loare cunoștințele 
reușesc să-și impună 
tea. Ultimul set, cel de-al 1 
a oferit o pasionantă dispt 
numeroase răsturnări de s. 
după 9 egalități (1—1. 4—• 
6—6. 10—10, 11—11, 12—1 
15—15) echipa României

CLASAMENT FINAL
1. U.R.S.S. 5 5 • 15: 2 14
2. România 5 4 1 13: 6 1
3. Cehoslovacia 5 3 2 11: 8 8
4. Japonia 5 2 3 9:11 7
5. Bulgaria 5 1 4 S:13 5
5. Mexic 5 0 5 1:15 5

punctele victoriei, 
ces meritat, care 
doilea în ierarhia acestei compe
tiții. Arbitrii R. Demarsin (Belgia) 
și J. Almanza (Mexic) au condus 
bine următoarele formații:

ROMÂNIA: Arbuzov, Dudu- 
ciue (Penciulescu), Udișteanu, 
Bartha (Stancu), Oros (Chiș), Du- 
mănoiu (Tîrlici)

JAPONIA: Kobayashi (Irisawa), 
Okamoto (Nishimura), Maruyama, 
Yoshida (Senba), Suzuki (Nonoya- 
ma), Yoshimatu.

In cel de-al doilea joc s-au In- 
tîlnit reprezentativele Cehoslovaciei 
și Mexicului. Partida s-a desfășu
rat în nota de evidentă superiori
tate a voleibaliștilor cehoslovaci.

CAMPIOVATIL

Europei, de la 
iao. Kieolae Perța (in stingă) ter- 
i-iă pe locul 3 in proba de 110 
7 ri;: toată de francezul Guy Drut

EUROPEA\
DE YACHTI\G

ASTĂZI, FINALELE TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE BOX „PRIETENIA

(record 
13:17,2 

27:52,8; 
m:

atletul englez — în afara recordu
lui european obținut pe 5 000 m — 
un sezon foarte amar. Atlet din 
„rasa” lui Ron Clarke, Bedford este 
parcă condamnat, ca și marele său 
predecesor la recordul mondial pe 
10 000 ni, să nu cîștige niciodată un 
concurs dintr-o mare întrecere inter
națională. Fiind nevoit să lupte — 
pe rînd — cu toți ceilalți atleți din 
pluton. Bedford sfîrșea. de flecare 
dată, epuizat, aproape de coadă.

Decepționat pînă în adincul sufle
tului după înfrfngerea dublă de la 
Munchen, Bedford anunță câ aban
donează atletismul ! Intr-adevăr, timp 
de cîteva luni nu se mai antrenează, 
și este văzut foarte des în compania... 
halbelor de bere, la a căror consu
mare arăta, de asemenea, veleități de 
adevărat „campion". în iarna trecută 
supărarea îi mal trece, și astfel pri
măvara îl găsește antrenîndu-se din 
nou sîrguincios, parcurgînd cele 
de mile (320 km), obișnuite pentru 
pe săptămlnă.

Apoi, a venit recordul mondial 
10 000 m, în cadrul campionatelor 
atletism ale Angliei.

200
el,

pe 
de

RESPECT-IMNULUI ȘI STEAGULUI
Sâptăminalu! „Pogled", din Sofia, 
t»n al Lniunii ziariștilor bulgari, 

a paMicat intr-unu) din ultimele sale 
■aaaere nn articol pe marginea păre
rilor exprimate de unele personalități 
prv. iod eliminarea din cadrul cere- 
maaâalatai de premiere a invingâto- 
riler la Jocurile Olimpice a intonării 

•aționale si înălțării dra-
oe!

. . se 
artic*<. J:

GALAȚI, 10 (prin telefon). Așa 
cum aminteam 
vineri, cea de 
programată joi seara a fost mai 
puțin favorabilă boxerilor români. 
Din cei 6 tineri reprezentanți ai 
țării noastre, care au urcat trep
tele ringului la această reuniune, 
numai doi au coborît învingători : 
Damian Cimpoeșu și Costică Dafi- 
noiu. Ceilalți patru (Gh. Bîclea, 
C. Hajnal, N. Nichitov și I. Truță). 
cu toate eforturile depuse n-au 
putut triumfa asupra unor adver
sari mai buni.

După patru înfrîngeri consecu
tive. victoria lui Damian Cimpoeșu 
în fața lui Uwe Frantz (R.D.G.) a 
venit ca un balsam pentru inimile 
spectatorilor gălățeni. cunoscuti 
pentru pasiunea lor fată de pugi- 
listică. Cimpoeșu și-a surprins de 
nenumărate ori adversarul cu stingi 
repetate silindu-1 să adopte o tac
tică defensivă. Succesul său a fost 
categoric și consemnat pe foile de 
punctaj de către toți 
bitri.

In ultimul meci al 
prezentantul nostru 
grea, Costică Dafinoiu, l-a avut ca 
adversar pe Uwe Roiter, boxer cu 
garda inversă și bun tehnician. La 
jumătatea primei reprize, la un 

S.----------------------------------------------

în ziarul nostru de 
a doua semifinală

cei cinci ar-

reuniunii, re
ia categoria

atac rapid, Dafinoiu a terminat se
ria de lovituri cu un năpraznic 
croșeu de stînga, la bărbie, ce l-a 
trimis la podea pe adversar. La re
luare, după numai cîteva secunde, 
un nou croșeu și-a atins ținta a- 
dueîndu-i pugilistului român vic
toria prin k.o. în cealaltă partidă 
semifinală a categoriei, arbitrul 
bulgar a greșit grav, descalificîn- 
du-1 pe campionul european de ju
niori Mihail Subotin (U.R.S.S.) pen
tru niște imaginare lovituri inco
recte. Și astfel A. Million (Cuba) 
s-a calificat în finala competiției.

La mijlocie, în meciurile semi
finale, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : W. Zawadski (Po
lonia) b.p. M. Bruhus (R.D.G.), V. 
Fisiuc (U.R.S.S.) b.p. Al. Ianakiev 
(Bulgaria).

Șl ACUM CEI 22 FAȚĂ ÎN FAȚA

La semimuscă, finală româ
nească : craioveanul Paul Dragu și 
conctănțeanul Turan Rușit. Dacă 
Dragu va reuși și de dala aceasta 
să-și „păcălească" adversarul cu 
subtilități tactice, are toate șansele 
să cîștige partida.

Categoria muscă: Niță Robii 
(România) — Marcelino Gusman 
(Cuba). Cubanezul este foarte înalt

pentru această categorie și folosește 
cu succes loviturile directe. Pentru 
a obține decizia, românul care lo
vește destul de tare, va trebui să 
evite alonja adversarului și să-și 
pună în valoare forța loviturilor 
în lupta de aproape.

Categoria cocoș : Zan Sang Zo 
(R.P.D. Coreeană) — Ramiro Ra
mos (Cuba). Ambii pugiliști sint 
mici de statură și foarte comba
tivi, dar de partea lui Zan Sang Zo 
stă un plus de experiență.

Categoria pană :
(U.R.S.S.) 
via). Va 
cele mai 
nalelor. 
spectaculos, bazat pe o apreciere 
exactă a distanței, eschive deru
tante și lovituri surprinzătoare. 
Boico boxează simplu, dar eficace.

Categoria semiușoară : Zvetan
Zvetkov (Bulgaria) — lanos Berecz 
(Ungaria). O partidă între doi bo
xeri înalți, tehnici, care au 
în semifinale victorii clare.

Categoria nșoară : Simion 
sov (U.R.S.S.) — Rene

obfinut

Arrna- 
Miiller

(R.D.G.). Anticipăm un meci echi
librat, deschis oricărui rezultat, în
tre doi parteneri de întrecere cu 
stiluri total diferite. Armasov mai 
scund și combativ, destul de rapid

în execuția 
cu garda ii 
la distanță.

Categoria semimijlocie : 
Cimpoeșu (Români; 
Juravlev (U-R-S-S.) 
țării noastre 
în fața unui 
tehnic și posesor a 
temut. Cimpoeșu p 
mai dacă va reuși 
tactul cu dreapta i

Categoria mijloci Pavel
Istrate (România) — Vitali Guleaev 
(U.R.S.S.). O întrecere în care torța 
loviturilor va decide

Categoria mijlocie 
vvadski (Polonia) *— 
(U.RKS.). 
cere cu !

Categoria semigrea : 
mon (România) 
(U.R^.S.1. 
punct de 
ficient de 
de partea 
loviturii de dreapta.

Categoria grea : Costică Dafinoiu 
(România) — Angel Million (Cuba). 
După ultimele sale evoluții, repre
zentantul nostru poate realiza vic
toria.

aproape 80 de ani de exis- 
spune. printre altele, în 

curile Olimpice moderne au 
deaăsesscă limitele unui 

sportiv obișnuit Princi- 
:_mpice se afirmă tot mai mult 

11 lor uman și democra- 
au un pronunțat carae- 
nal» servesc la apropie- 

popoare și. deci, cauzei

tura spirituală dintre concurent si
patrie-

în ceea ce privește afirmația că 
Jocurile au un pronunțat caracter 
individual, nu trebuie uitat faptul câ 
ele posedă o ordine reglementată, 
care se bazează pe principiul natio
nal i fiecare țară — mare sau mică, 
puternică sau slabă — are dreptul de 
a înscrie la sporturile individuale a- 
celași număr de participanți, iar la 
cele colective — numai cîte o singură 
echipă ; înscrierea la iocuri nu se 
face personal, ci prin intermediul 
Comitetului Olimpic Național, care 
suportă si toate cheltuielile legate de 
pregătirea și participarea concuren-

tilor; tricourile pot purta numai în
semnul național și nicidecum unul 
personal, al concurentului : ocrotirea 
drepturilor nu se face individual, ci 
colectiv, prin comitetul olimpic na
țional. Deci, personalitatea, în orice 
moment, este subordonată comunității 
pe care o reprezintă.

Jocurile Olimpice, se arată în în
cheierea articolului, se manifestă ca 
un element suplimentar al noțiunii 
de unitate, spre care tinde omenirea. 
Prin caracterul lor popular, ele se 
transformă intr-un adevărat direcțio- 
nar de idei, ușor accesibil tuturor 
oamenilor. Iar acordarea respectului 
cuvenit imnului și steagului național 
constituie, înainte de toate, o expre
sie exterioară a stimei reciproce care 
trebuie să existe între toți partici- 
panții la mișcarea olimpică".

20 de ani, se aud 
istente din partea 
curi pentru elimi- 
si imnurilor națio- 

or Olimpice, 
si la cere- 
ingă lorilor

SPORTUL SUPORT PUBLICITAR?

Wiitold Za- 
Vadim Fisiac 

. Doi parteneri de intre- 
stil asemănător de lup’Â. 

Mircea Si- 
N ic®lai Erofeev 

Simon este superioi 
vedere tehnic, dar 
activ în ring. Erofee 
sa combativitatea și tăria

Mihoi TRANCA 
Telemoc SIR10P0L

.ta-

situează 
prin eli- 

imnurilor. 
■ar pierde 

id totodată 
ituie int.-e- 
și no fn:re 

personal a! in- 
reliefat mai

Trecină la combaterea acestor idei, 
in articol se descrie pe larg modul 
in care avea loc premierea învingăto
rilor la Jocurile Olimpice din vechea 
Eladâ.

„în contrast cu ritualul religios. In 
strlnsă dependență de caracterul laic 
șl internațional al Jocurilor contem
porane, Coubertin fnaițâ steagul si 
imnul ca un element esențial al pro
tocolului olimpic si al ceremonialul^) 
de oremiere. Deci, ca si la Jocuril" 
din antichitate, dar cu alte miiloace 
si simboluri. Coubertin menține legă-

Revista „SPORT-PLEIN AIR", pa 
care o editează organizația sportivă 
muncitorească din Franța (F.S.G.T.), 
analizează în cadrul unui articol 
amplu cauzele crizei în care se 
află sportul din această țară. „La 
nivelul elitei — scrie revista — 
contăm pe un miracol pentru a ne 
ridica la înălțimea celor mai buni. 
La bază, fiecare se descurcă cum 
poate și aceasta într-un ciclu infer
nal: din ce in ce mai puține mij
loace pentru a face față la exigen
țe din ce în ce mai mari"

De ce s-a ajuns la această si
tuație? Iată ce răspunde revista. 
„Avem de-a face cu tendința de a 
transforma sportul în suport publi
citar. în marfă, într-o sursă de 
profituri pentru interesul firme
lor comerciale. Așadar, toate pro
blemele se deplasează in jurul ba
nilor care devin limbajul esențial 
al lumii sportului".

Articolul arată, în continuare, că 
din momentul în care anumite ra
muri de sport au fost subordonate 
intereselor unor afaceriști, conse
cințele nefaste n-au întîrzit să 
apară: calitatea jocului o decide 
acum rețeta încasărilor: se modi
fică unele reguli pentru ca sportul 
să devină, in mod artificial, mai 
spectaculos".

Se citează, de exemplu, cazul 
boxului, ciclismului și fotbalului 
care de zeci de ani se practică. în 
Franța, șl de către sportivi 
cluburi cu statut profesionist 
această perioadă s-au adunat 
liarde de franci de care au profitat 
organizatorii „business-tilui spor
tiv". Respectivele sporturi se men
țin în general la un nivel mo
dest, iar promovarea lor în rîndul 
maselor de tineret n-a atins cotele 
dorite.

sau
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mi-
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