
.NOROC BUN,"
DRAGI

MINERI!
Ca in fiecare an, sărbătoa

rea „Zilei minerului'* 
prilejuiește exprimarea 
stimei și prețuirii între

gului popor pentru acest harnic 
detașament al clasei munci
toare, continuator al unor glo
rioase tradiții revoluționare și 
participant de nădejde la opera 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate în pa
tria noastră. Cinstirea mineri
lor, a oamenilor care, scriind 
fapte de mare eroism în muncă, 
scot din adîncuri bogățiile ță
rii, are loc în condițiile în care 
întregul popor se află angajat 
cu însuflețire •— sub conduce
rea partidului — în înfăptuirea 
mărețului program elaborat de 
Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale P.C.R., în 
îndeplinirea obiectivului națio
nal — cincinalul înainte de ter
men, în întîmpinarea lui 23 
August cu mari și importante 
succese în toate domeniile vie
ții economice și sociale.

Răspunzînd cu înflăcărare la 
toate chemările și îndemnurile 
partidului, muncitorii, tehnici
enii și inginerii care lucrează 
în industria minieră aduc per
manent o însemnată contribu
ție la marile progrese realizate 
de economia națională. Tre- 
cînd în revistă numeroasele 
victorii obținute, pe care mi
nerii le raportează astăzi — 
de ziua lor — cu mîndrie par
tidului, ne amintim caldele cu
vinte rostite de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu 
prilejul vizitei de lucru făcută 
în septembrie anul trecut, în 
Valea Jiului, cînd secretarul 
general al partidului spunea. ' 
printre altele : „Știu că minerii 
sînt oameni de cuvînt ; întot
deauna ei au constituit un de
tașament puternic al clasei 
noastre muncitoare, un detașa
ment de încredere al parti
dului. Partidul s-a putut bizui 
in trecut și se bizuie și astăzi 
pe minerii din Valea Jiului" 

înalta apreciere a încălzit 
inimile, a declanșat noi energii 
și a făcut să crească împlinirile 
muncii creatc_re. Este poate 
suficient să amintim faptul că 
în ultima perioadă de timp, 
pentru rezultatele deosebite 
obținute în marea întrecere so
cialistă, care a cuprins toate 
unitățile miniere, numeroase 
colective — din Bocșa, Anina, 
Vilcea, Ploștina — au fost de
corate cu Ordinul Muncii, Di
ploma și Steagul Roșu de în» 
treprinderi fruntașe și eviden
țiate pe țară și pe ramură. Ra- 
portînd aceste succese, zecile de 
mii de mineri, toți lucrătorii 
din această importantă ramură 
a industriei noastre, cercetăto
rii și geologii reafirmă, cu o 
profundă recunoștință față de 
partid, angajarea lor fermă în 
înfăptuirea sarcinilor de răs
pundere ce le revin în cadrul 
amplului și luminosului ,__
gram de ridicare a României 
socialiste pe noi culmi ale ci
vilizației și progresului.

De „ZIUA MINERULUI", cin
stită și de tineretul sportiv prin 
numeroase acțiuni și competiții 
omagiale, adresăm o dată cu 
dragostea și prețuirea noastră, 
tradiționala urare : «NOROC 
BUN !“

pri
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Petreceți o duminica plăcută, în mijlocul

LA CICLOTURISM
• La ora 8-adunarea participanților,în fața stadionului DINAMOt

la ora 9 - startul spre pădurea MOGOȘOAIA

loc 
cu

acțiunea ciclotu- 
„CUPA ZIARU- 
programată pe 

— pădurea Mo-

Astăzi are 
ristică dotată 
LUI SPORTUL", 
distanța București 
goșoaia (tur-retur : 24 de kilometri). 
Reamintim că adunarea participan
ților a fost fixată pentru ora 8, 
la stadionul Dinamo, iar startul, 
pentru ora 9. Caravana excursioniș
tilor va fi organizată în ordinea 
celor opt sectoare ale Capitalei, iar 
deplasarea va fi supravegheată de 
către membrii Comisiei de ciclotu
rism a C.M.B.E.F.S. 
cicloturiști avansați.
este prevăzută pentru aceeași zi, 
jurul orei 17, cînd se va rula 
aceleași condiții ca la plecare.

Așteptăm o

suport pentru bunaun puternic

PROGRAMUL COMPLET AL PRIMEI ETAPE

DINAMO

<1

a echipei naționale. prezentare

întrecere de calitate

vorba

dian 
tletieă

ncipal. 
Capitalei :
. bd. Mă- 
tefân cel 
1 Griviței

TURUL CICLIST AL JUDEȚULUI 
VRANCEAPE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR

POLITEHNICA IAȘI 
(port 

„POLI" TIMIȘOARA 
STEAGUL ROȘU 
C.F.R. CLUJ 
JIUL 
SC. BACAU 
F.C. ARGEȘ 
STEAUA

Toate partidele i 
tilnirii Dinamc — F.C. C 
în nocturnă, de

Astăzi, prima eta 
tul atjt de aștepta 
a celui de al 56-li 
țării începe cu atîtea 
finite gînduri și neUț 
țe. Astăzi cînd nu e 
clasament cu treapta 
nici cu ultimele locur. 
care din . compet.tos 
viitorul cu optimi: 
cel puțin pînă seara 
noaște și prim 
început de stag 
taculos și ang< 
ciurilor ridicau 
dar, în primul 
începe existent 
ve. Poate și da 
rului echipelor 
cial, datorită marilor 
fotbalului românesc 
toamnă.

Astăzi, suporter 
cu favoriții lor si 
atîtea speranțe, 
ment de sta 
că cele mai 
creat, nt 
căror et

rupă fara nici 
sezon, vor 

ă pînă acum, 
ts ; și nu am 
il roșu, C.F.R. 
Bacău nu au 
moașe vise de 
rimă etapă in 

-nune că există 
■esant. dar care 
uncte de sprijin

— F. C. Con- 
C.S.M. Reșița, 

i jocurile 
•t început 
încă, să 

un campio- 
disputat, mai 
os decif toate

EMIL LA MARS5

și de către 
întoarcerea 

în 
în

cu 
la 

Or
ca

„Cupa ziarului Sportul“ o 
importantă întrecere sportivă de 
masă, o formă simplă de practi
care a sportului, un bun prilej pen
tru toți cetățenii, 
vîrstă sau de 
trece în mod 
odihnă de la 
tămîni, în 
pădurii Mogoșoaia ! Așteptăm, deci, 
o participare sporită la acțiunea în
treprinsă de ziarul nostru.

• Premiile își așteaptă ciștigă- 
torii ! Organizatorii oferă cupe și 
premii atît sectorului și asociației 
sportive sindicale sau școlare cit 
cea mai bună mobilizare, cit 
celui mai tînăr și celui mai

indiferent de 
ocupație, de a-și pe- 
util și plăcut ziua de 
sfîrșitul acestei săp- 

cadrul natural al

și 
în 

vîrstă dintre participanți. în plus, 
cei care se vor remarca cu pri-

lejul excursiei cicloturistice de as-» 
tăzi vor primi drept premii abo* 
namente la ziarul „Sportul".

• Participanții la „Cupa ziarului 
Sportul" vor avea ocazia ca, pe 
lîngă multiplele posibilități ce le 
vor avea de a se recrea și odihni la 
iarbă verde și umbra copacilor, să 
practice diferite discipline sportive 
ca înotul (în rîul Mogoșoaia), ciclis
mul (pe asfaltul șoselei ce brăz
dează pădurea) sau jocurile 
mingea (materialele sînt puse 
dispoziția amatorilor de către 
ganizatori) și să se întreacă în
drul activitățiilor distractive (ini-4 
țiate la liberă alegere).

• Asigurăm pe toți amatorii de 
drumeție pe bicicletă că vor avea 
ocazia să petreacă o duminică ex
trem de plăcută (pot participa și 
membrii de familie care nu au bi
ciclete, dar care pot apela la mij
loacele de transport în comun ale 
I.T.B.). „Cupa ziarului Sportul" va 
constitui un îndemn convingător 
pentru ca asemenea acțiuni să fie 
repetate cît mai des de cît mai 
mulți dintre cetățeni.

• Nu uitați, așadar: astăzi, la 
ora 9, din fața stadionului Dinamo^ 
se dă plecarea excursiei cicloturis»^ 
tice organizată de ziarui nostru șu 
care are drept punct finaîs,pădureai 
Mogoșoaia. O ocazie excelentă, o-Ș 
norată — nu ne îndoim ■—\de; cît 
mai mulți tineri și vîrstniei' dintrrf 
locuitorii Capitalei 1

UN CALENDAR COMPETIȚIONAL
DENS SI ATRACTIV

IN ÎNTREAGA TARA

llliid:» 
de responsabilitate vpTîl». de bm 
că imensă și continuă.

...Astăzi, la Timișoara, această 
chipă cu tradiții care se numește 
..Poli", reapare după o absență de 
șase ani pe prima scenă.» La Iași,

MARELE
AL ZIARULUI MUNCA

de 
incepăto- 

□ jumâta- 
senio- 

esfășoară 
3x10 km,

O NOUĂ BAZĂ DE 
AGREMENT IN CAPITALĂ
Ieri a fost inaugurată baza nautică 

și de agrement de la Străulești. La 
festjvitate au fost prezenți tovarășii 
Constantin Petre si Nicolae Constan
tin. secretari ai. Comitetului munici
pal București al P.C.R., Dumitru 
Joița, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
municipal, reprezentanți ai organiza
țiilor de masă, numeroși sportivi.

Amenajată intr-un timp scurt prin 
munca patriotică a tineretului, fru
moasa bază sportivă oferă largi po
sibilități de practicare a diferitelor 
discipline — canotaj, înot, tenis, fot
bal, volei, handbal, atletism.

ror tinerilor care depășesc vîrstă de 
16 ani. Acțiunea se va desfășura în 
zilele de 16, 17, 18 și 19 august1 pe 
traseul Focșani—Panciu—Soveja— 
Vidra — Focșani. Sosirea este prevă
zută să aibă loc în jurul orei 11,45, 
pe stadionul Unirea. Cei mai meri
tuoși dintre participanți vor primi 
premii, oferite de C.J.E.F.S.. ziarul 
Milcovul, Comitetul județean al 
U.T.C. și Consiliul județean al sin
dicatelor.

vor desfășura în zilele de 23 și 24 
august, la următoarele discipline zj 
atletism, handbal, fotbal, volei și 
popice. Printre formațiile partici
pante se numără cele din unitățile 
industriale Solidaritatea, Arta, Cri- 
șul, Azbociment, Blănuri, 1 Mai, 
I.C.O. Drum nou. Miorița, Înfră
țirea, Crișana, Uzina electrică, Bi
horeana și altele.

Viorel MANOLIU—coresp.

NUMEROASE ÎNTRECERI 
ORADEA

LA

V. SERE—coresp. județean

„FESTIVALUL SPORTULUI
CALAFETEAN..."

PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR HOTARÎRII PLENAREI CC. AL P.CR.
DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE AC. irse ale

ia

SIGHETUL
MARMAȚIEI SPORTUL DE MASA

In cinstea zilei de 23 August, fo
rurile sportive județene din Vran- 
cea vor organiza cea de a patra 
ediție a unei competiții de amploa
re. Este vorba despre Turul ciclist 
al județului, întrecere deschisă tutu-

Consiliul municipal al sindicate
lor Oradea. Comitetul municipal 
U.T.C. și C.J.E.F.S. Bihor au or
ganizat o mare competiție sportivă 
de masă, dotată cu „Cupa 23 Au
gust" și rezervată amatorilor de 
sport nelegitimați din întreprinderi 
și instituții. întrecerile au început 
pe data de 25 iulie, iar finalele se

...este competiția dedicată Zilei 
de 23 August de către amatorii de 
sport din orașul Calafat. în întrece
rile disputate la atletism, tenis, vo- . 
lei, handbal și fotbal s-au remar
cat, pînă acum, Nicolae Rădescu, 
Dan Petriu, Marcel Vameșu, Gheor- 
ghe Nenetu, Ion Murgilă, și echipa 
de fotbal a Filaturii Calafat.
Ștefan GURGUI—coresp. județean

• Inițiative valoroase, participare bogată • Elen ■ -.--.ea

sportive • De aici a p'ecat Dembrovsdii, oteapora—* Preapațâaevvim
După un popas reconfortant la 

Baia Mare, principalul centru urban 
al județului Maramureș, un drt-j j 
Sighetul Marmației, pitoreasca si ' : 
chea capitală a Țării Mararr. -re-- 
apare drept o obligație firească pe-, 
tru reporterul sportiv dornic de a-ș 
forma o imagine mai completă asu
pra activităților sportive de pe aces
te meleaguri.

Pentru a ajunge la Sighet — pie
rind de la Baia Mare —, cale de 
aproape 70 de kilometri, după ce de
pășește Baia Sprie, un puternic cen
tru minier, șoseaua străbate lanțul 
munților Gutii (12 km urcuș și tot 
atîția la coborîre) pină în satul ce 
poartă numele unui riu cu rezonanțe 
de legendă — Mara. De aid, spre Si
ghet, drumul șerpuiește de-a lur.g 
unor așezări de munte (Desești. Fe
rești, Giulești, Berbești, Ocna $ Aga
ta, Vadul Izei), toate autentice mu
zee de artă populară. Meșteri iscusi;: 
de prin părțile locului s-au întrecut 
în a ciopli în lemn porti de aprecia
bilă valoare artistică. Casele, și ele 
din lemn în marea lor majoritate, au 
un farmec aparte. întîlr.it numai In 
această regiune. Deosebi; -.= atrăgă
toare apare și îmbrăcămintea oame-

de trei zile, joi, vineri
— pistele de apă de 

au găzduit întrecerile edi- 
I ale campionatului republi

can de canotaj academic rezervate 
juniorilor și copiilor.

* Așteptate cu deosebit interes, 
întrecerile s-au bucurat de o par-

Timp 
sîmbătă 
Snagov : 
ț;ei 1973

TINERELE HANDBALISTE 
ROMÂNCE DIN NOU

ÎNVINGĂTOARE
DEVA, 11 (prin telefon). în cea 

de a doua etapă a «Cupei Priete
nia" la handbal, reprezentativa fe
minină de tineret a României a 
reușit să depășească formația Un
gariei cu 8—7 (6—4), în timp ce 
echipa noastră masculină a pier
dut în ”------
(4—12).
(azi —

SPORTIVII ROMÂNI LA UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA

DEBUTUL GIMNASTILOR NOȘTRI
9 9

POATE FI ÎNCUNUNAT DE SUCCES
• O echipa omogenă, cu certe posibilități © Favoriții întrecerii -

sportivii sovietici si japonezi • Se va concura 
nu ~ai cu exerciții liber alese

fața Ungariei cu 13—20 
Turneul continuă mîine 

n.r.).
Ion VLAD — coresp.

1973:
sp. 1 : 4—1 rame fete II — C 
București; simplu fete II 
inia lînKȘOGra
4—1 visle fete II — 4 
șoara; 2 visle fete II 
Buc.; simplu băieți < 
Școlar Cor 
t îsle băieți copii 
44-1 rame fete I 
băieți II — 
rame băieți 
Simplu fele 
rica Hegyi) ; 
pia Bucureș!
CFR Timiș» 
UTA (Mariana Lucaciu) ; 4-yl visle 
— Olimpia; simplu băieți II — CS 
Șcclar (Matei Alexandru); 8—1

CF
II
copii — L TA
8-rl fete II — 

i; 4 f.c. băieți 
ira: simplu fete

Olim- 
II —
I —

sp. 1 Bucurefii, camp ublican pe 1973
te categoria a Il-a (Elena Mihai fi Elena Stanică)

— Șc. sp. 1 Buc.: 4 — 1 rame 
I — Șc. sp. 1 Buc.; 2 f.c
— Rapid: 2. visle fete I —
Buc.; 2 tc. băieți I — Ra-

fete I 
băieți 
fete I
Voința
pid; simplu băieți I — Rapid Buc.

(Ion Nedelcu); 2. Lc. 
Șc. sp. Timișoara; 2 — 
Rapid Buc.; 2 visle 
Steaua; 8—1 băieți I

Universiada de la Moscova mar
chează. de fapt, prima participare 
a gimnasticii noastre masculine în 
această tradițională întrecere a 
sportului mondial universitar cu o 
echipă completă, după ce, acum 12 
ani. la Sofia. Frederic Orendi și 
Gheorghe To'năneanu evoluau în 
competiția individuală. Acest fapt 
constituie un motiv în plus că do
ri—. ca prezența solilor gimnasticii 
noastre masculine să fie la înălți
mea evoluțiilor anterioare din acest 
an. an în care gimnaștii români 
i intre ei și cei ce fac parte din 
echipa selecționată pentru Univer
siada din capitala sovietică) au ob- 
;inu: rezultate remarcabile, unanim 
apreciate de presa de 
și de antrenori reputați 
lume.

Să-i numim, așadar, 
vor apăra culorile țării în 
ta întrecere de la Moscova, în care 
vor fi angajați gimnaști studenti 
din 33 de țări ale lumii : Dan Gre- 
cu. campion absolut al țării pe anul 
1972 și medaliat cu argint la inele 
la campionatele europene de la 
Grenoble din 1973, Mihai Borș, cla
sat pe locul IV la inele Ia cam
pionatele europene, Mircea Gheor
ghiu. cu multe selecționări în lotul 
A al țării, Constantin Petrescu, cam
pion național Ia bară fixă în 1972, 
Nicolae Oprescu, de mai multe ori 
campion de juniori al țării și cam
pion de seniori la sol în 1972. Așa
dar, o echipă puternică, ce și-a dove-

Mircea Gheor
ghiu a fost selec
ționat in 
ca urmare 
venirii de 
manifestată 

timul timp.

echipă 
a re
formă 
în ul-

01|

specialitate 
din întreaga

Pe cei care 
apropia-

dit in atîtea rinduri posibilitățile și a 
obținut rezultate meritorii în arena 
internațională, care va evolua, de 
data aceasta. într-o competiție stu
dențească despre a cărei valoare 
vorbește elocvent faptul că în multe 
reprezentative naționale participante 
la Jocurile Olimpice și în alte în
treceri de anvergură figurează gim
naști studenți.

Neîndoios, este foarte dificil de 
anticipat locul pe care se poate cla
sa echipa noastră, de vreme ce nu 
cunoaștem cu precizie componența 
celorlalte formații ce vor evolua în 
cadrul Universiadei. Oricum, este 
mai mult decît sigur că selecționa
tele studențești ale Uniunii Sovie
tice și Japoniei vor lupta pentru 
primul loc si că R.D. Germană va 
deplasa o garnitură puternică, ca-

pabilă și ea să aspire Ia o treaptă 
a podiumului. Pentru celelalte locuri 
de frunte, lupta este deschisă și 
ne-ar bucura foarte mult dacă gim- 
naștii români se vor angaja și ei

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. a 4-a)

HOCHEIȘTII ROMANI

LA „CUPA ZIARULUI

SOVETSKI SPORT"

ECHIPA ITALIEI 
PENTRU „TURUL ROMÂNIEI

A a

Din Roma ni se comunică for
mația italiană care va participa 
intre 2 și 9 septembrie la cea de 
a XlX-a ediție a „Turului ciclist 
al României". Echipa este alcătuită 
din Renato Cangini, Rinaldo Cami- 
letti, Mario Faustini, Luciano

Frezza
Vittore
Cei 7 rutieri din care va fi alcă
tuită formația ce va lua startul 
în „Turul României" efectuează 
pregătiri speciale, participă la com
petiții interne și internaționale. ,

și Diego Cedroni. Rezerve : 
Fagioni și Massmo di Luca.

între 15—21 august, Ia Kiev și 
Minsk, se- va desfășura tradiționa
lul turneu de vară la hochei, do
tat cu „Cupa ziarului Sovetski 
Sport". Echipa României participă 
în grupa de la Kiev, alături de 
parteneri foarte puternici : Tesla 
Pardubice, Dinamo Moscova, Tor
pedo Gorki și Zenit Kiev. La Minsk 
vor juca selecționatele R. 
mane, Poloniei, Ț.S.K.A. 
Traktor Celeabinsk și 
Minsk. Pentru conducerea 
în această grupă a fost solicitat un 
arbitru român. Federația l-a de
semnat pe arbitrul internațional 
GlWSfee Mureșgn,

D. Ger- 
Moscova,
Torpedo 
jocurilor

%25c3%25aent%25c3%25aelr.it
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1962—1964.

kilograme de cer- 
consumat pentru ca 
întregul mapamond

Sjpw
/ r* A k

ÎTI MULȚUMIM, LIA!
S 9 y

Ctțe sute de 
neală se vor fi 
Ziariștii de pe 
să descrie isprăvile Liei în acest 
sfert de veac ? Cite mii de metri 
de peliculă vor fi fost necesari 
pentru a imortaliza evoluțiile Liei 
in cele patru zări ? Neputind să-mi 
răspund, mi-am dat seama că a- 
ceste rinduri, puține și sărace, nu 
se vor putea adăuga niciodată epo
peii scrise pe meridiane diferite și 
in limbi diferite despre ceea ce a 
fast și este Lia Manoliu pentru 
atletismul mondial. Am convenit, 
făcindu-mi evident o concesie, că 
ele pot fi, totuși, un omagiu la 
ddrpsa omului, aproape desăvirșit, 
pe cgre-l cunosc de la prima sa 
apropiere de cercul de aruncări, 
pe care avea să-l facă celebru în 
lumea atît de mare, atît de com
plexă și atît de multilaterală 
atletismului.

• 25 de ani de activitate atletică
® Campioană a (ării în anii 1952—1956, 

1968—1970
O
e

Roma,
4ijr la „ _
Ia Roma și Tokio

® Recordmană olimpică la Ciudad de Mexico: 58.28 m
© A fost căpitanul echipei Europei la meciul susținut cu re

prezentativa Americii în anul 1969

Campioanâ balcanică în anii 1958—1960. 1962—1963, 1968—1919 
Participantă la Jocurile Olimpice de la Helsinki, Melbourne, 
Tokio, Ciudad de Mexico și Miinchen; a cucerit medalia de 
J.O. de la Ciudad de Mexico și medalii de bronz U J.O. de

zi, pe același stadion care consent 
nașe ani de-a rîndul, și el, o ascen
siune devenită uimitoare, avea s.l 
se producă despărțirea definitivă 
de cercul de aruncări. Lia trăia 
din toate fibrele ei emoțiile aces
tea noi, nevisate și — poate — ne 
dorite. Nedorite, pentru că de-o 
viață se obișnuise să fie acolo, iu 
viitoarea luptei, să încerce și sâ

se în- 
ise să 
rult*te 
tatfozr

ales, prin pasiunea nemărginită 
pentru sportul sporturilor — vice
președintă a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
răminea cu toate fibrele ființei ei 
in interiorul atletismului.

Sigur va fi așa. Pentru liniștea 
ei și a noastră. Pentru că ne-am 
obișnuit de-o viață s-o știm acolo. 
Sint aproape 25 de ani de cind — 
fără să obosim — ți urmărim cu 
emoție și satisfacție — periplui, 
de cind — agitați — răsfoim tele
gramele telex ale agențiilor de pre
să pentru a-i afla rezultatele, de 
cind adunăm — cu bucuria colec
ționarului — performanțe și titluri, 
izbinzi și medalii. Va rămine, si
gur, pe stadion pentru a împărtăși 
tuturor din experiența ei, un ve
ritabil tezaur, pentru a insufla ce
lor tineri din pasiunea (sau patima) 
ei pentru atletism.

Lia Manoliu este un 
monument — sau. dacă 
monument sacru (pentru
place expresia „monstru sacru*) — 
al atletismului. Prin ceea ce a fă
cut, ea a demonstrat că sirguința 
și cumpătarea, seriozitatea și mun
ca fără preget pot asigura longevi
tatea intr-una din cele mai grele 
probe; prin ceea ce a făcut, ea 
ne-a demonstrat că intre sport și 
inrățături nu există disensiuni, 
dimpotrivă, pasiunea, dublată 
conștiinciozitate, devine un liant 
disolubil ; prin ceea ce a făcut, 
ne-a demonstrat că sportul estt 
fa fi un ambasador minunat ăl 
ințelegeni, prieteniei. De aceea, iți 
mulțumim Lia !

veritabil 
vreți, un 
câ nu-mi

că, 
de 
ia
ca
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CU 10 ANI
începe un nou campionat : 1973— 

1974. Vă aduceți aminte lotul cam
pioanei noastre, Dinamo, din 1963 ? 
Iată-I : Datcu. Uju. Popa, Ștefan. 
Nunweiller III, Ivan, Țîrcovnicu, 
Nunweiller Pîrcălab, Varga,

FOTBALIȘTII DIN TARA OAȘULUI

Cine n-a auzit de Țara Oașului, 
de frumoasele datini și activități 
ale oșenilor. Un plic, cu o fotogra
fie și cîteva rînduri, sosit zilele tre
cute la redacție, ne-a informat că 
oamenii de pe aceste meleaguri 
mai au o pasiune : fotbalul. Cei

IN URMA...
Ene II, Frățilă, Unguroiu, Gher- 
gheli, Selymesi II, Nunweiller VI, 
Halagian, Vulpeanu, Constantinescu, 
David. Singurul care mai joacă și 
azi : Nunweiller VI.

peste 3 000 de locuitori ai capitalei 
Oașului, Negrești-Oaș, sînt nespus 
de fedeiți că echipa de fotbal „Oa
șul", neînvinsă în campionatul ju, 
dețean, a reușit să aducă urbei lor, 
după 35 de ani, un loc in divi
zia C.

îndeplinind rugămintea instruc- 
torului-animator, Gheorghe Preda, 
(primul din stingă, în picioare) de 
a publica fotografia formației pe 
care o pregătește, alcătuită numai 
din jucători originari din partea 
locului, nu ne rămîne decît să 
urăm echipei un start bun în noul 
campionat, realizînd — de ce nu? 
— aspirațiile numeroșilor ei 
porteri, de a promova, cit mai cu- 
rînd, într-un eșalon superior 
soccerului nostru.

$U-

CUNOAȘTEȚI
REGULAMENTUL1

DE FOTBAL?
care ar putea apare fâ.-5 
iubitor al fotbalului con- - ----al

O întrebare 
sens, fiecare 
siderîndu-se un perfect cunoscător 
regulamentului de joc. Ne-am gîndit, țo- 
tuși, acum cînd începe un nou campio
nat. să facem cîteva... teste în ringurile 
celor care vor lua loc astăzi în tribune. 
Cel care pune întrebări, este arbitrul 
divizionar Chiriac Manusaride. Cunoaș
teți răspunsurile la aceste întrebări ?
Dacă nu, ...întoarceți ziarul.

1. Se vorbeșta atît de mult despre 
faulturile ta careu, acordate sau... nea
cordate de arbitri. Cunoașteți dimensiu
nile careului f

•(nțuȘumdajp un 
aua șsdBăPăd Sp BțBpsjdns 'babo 
bm puysptaau 'mina.iBA airunțsuaui 
-:p ardsap iqjoa a»Bod as nN)

2. Un Jucător, depășit de minge, întin
de mina, intenționat, pentru a opri ba- 
lonuL El nu ajunge mingea, dar intenția 
sa a fost evidentă. Care este decizia ar
bitrului ?

(aitesdapad as nu ‘țwnspewwsu 
*auțiu na țaSuțui jAoț e ap 
-uaiui ‘ațsasdap^d as ‘putui no ‘n8 
-unu a ‘șțBuoțjuațuț țaja^urțv)

tdeea de a scrie acest nndun am 
‘U-o inaiiite de despărțirea ei de 
mi. Amlriflind-o'pe Lia la fede- 
ie. Se frămisui, iți fringe a miim- 

era intr-d stare de agitație cum 
:eori o văzusem. N-am întrebat-o

«
c 
r
L
r
care sint motivele. Le intuiam. A 
doua zi, echipa feminină a țărit 
voastre avea să susțină marea în
cercare : calificarea in finala Cu
pei Europei, in dauna formațiilor 
ungariei, Italiei, Elveției și Norve
giei. fncercare temerară. Tot a doua

izbutească si intingă 
vingă. De-o viață 
se importă intre 
tapai, dună ce a 
electronist — serviciu 
Și-acum i se răpea o o trei
me din viața ei aderă TtmpuL 
ireversibil, neînduplecat. irnpur.ea 
această despărțire... Nu. nu se 
poate ca această despărțire să se 
petreacă și in realitate. Ea rămîne 
doar formală. Lia — devenită prin 
calitățile și priceperea ei, dar. mai

Hnstocfc» NAUM

I

DLNAJIO BUCUREȘTI PETROLUL
țeapă I)

UNIVERSITATEA CRAIOVA A.S.A. TlRGjU BțUREȘ

Sper să nu găsim petrolul,
Cind vom prospectai, '„subsolul?**

Titlul vreți să-l luați (E-o 
Tot in— ultima etapă ’

3. In timp ce mingea este în joc, în 
terenul advers, un jucător de rezervă 
intră în terenul de joc, in propria-i su
prafață de pedeapsă, și lovește intențio
nat cu piciorul un Înaintaș din echipa 
adversă. Ce măsuri ia arbitrul ?

Sînteți studenp republicani.
Da-n fotbal, să fiți... decani.

F.C. ARGEȘ

In 7X 
Oare i

SPORT CLUB BACAU
v

C-FJL CLUJ

vagon uL

—

STEAUA
Străluci-va-n clasament, 
Steaua, ca pe firmament ?

STEAGUL ROȘU
Să mergi
Dar nu...

ca pe roate, 
desumflate.

F.C. CONSTANȚA
Și în campionat și-n 
Fiți la provă, nu la

cupă, 
pupă !

U.T.A.
„Bătrinel doamne" — 
Spre a doua tinerețe.

binețe

JIUL
Ca și-n mină, azi vă spun : 
La orice șut : „noroc bun 1*.

Vă dorim succese brave 
„Pe Mureș și pe TIrnave".

RAPID

Ce loc în clasament, de seamă,
V-ați rezervat pe... diagramă 2

C.S.M. REȘIȚA
Teamul nu
Menținind...

SPORTUL

va fi învins, 
focul nestins !

STUDENȚESC
tur și în retur :Oricînd, în 

„Gaudeatnus Igitur".

UNIVERSITATEA CLUJ

Bazațl-vă de-acum pe voi
Și n-așteptați... formule noi !

POLITEHNICA TIMIȘOARA
„Banatu-1 fruncea", dar ca loc,
V-ați mulțumi și la... mijloc 1

•(B-iggiuitps 
fieniug.ia o sț oof uj ițiuj.id 
i; teul «a nu ‘pzuazăl puițj Bisao 
-B — țBAOuțft injoțșonf Buțraija țâ 
Upui II Bl ap pjnilAOi VP4OOV)

4. Unul din arbitrii de linie șemnali- 
zează cu fanionul ca mingea a depSșit 
linia de margine a terenului, dar arbi
trul de centru nu-1 vede și nu oprește 
jocul. Atacantul continuă să conducă 
mingea, remtroducind-o In teren și apoi 
lnarcind gol. In acest moment, arbitrul 
de linie îl cheamă pe arbitrul conducă
tor și li explică faza. Deznodărnintul ?

•(BSjbapb Bdțqoa uțp JOipanț 
un ap smmaaxp bui8.ibui Bl ap 
pijmunJ? o no BțW as jnaoj ‘imoS 
țprooB nu njtuao ap inaițqiv)

5. Lovitură de la 11 metri. Jucătorul 
însărcinat cu executarea penalty-ulul, 
pasează mingea înapoi la un coechipier, 
și acesta înscrie. Este gol valabil ?

•(tJtaui n Bt ap țumjAci 
BaJB»adp.i Bțotp ba ps ță msauoui 
-pe tj BA itiaiS B atBO injoiponr 
•atutBuj țjoap țtBinoaxa w atwod 
nu toțeut ȚȚ Bt ap BjntțAOt ițonj; 
-uj ‘oof uj tsoj B-u BBSuțw 'nul

par-

„Pentru 
de rom-

TIBERJU SZAKACS, 
ți țj dacă va apare o ca

în sep-

TIBERBJ SZAKACS, LLGQJ 
știți dacă va apare o carte despre Jocu- 
r e Qllmpice de la Miinchen Cum să 
nu știu ? Cartea, scrișă (ie Victor Băn- 
ciulescu și Ilie Goga, se află sub tipar. 
S-ar putea s-o găsiți în librării. încă în 
cursul acestei luni. Dacă nu, 
tembrie.

TACHE NIIiriAE, BRAȘOV, 
a-ijti alina suferința provocată _ _ 
portaiea echipei mele favopțe, Rapid, vă 
trimit niște epigtame“. Poate că. intr-a
devăr, în f.elul acesta, vă ajunați sufe
rința. Dar produceți suferințe altora ! 
Cel mai buh lucru este să uitați întâm
plările neplăcute din vecinul campionat

PETRE IZGHIREANU, LUGOJ. Ml 
trebați ce părere am ? Ar pu.tea e: 
altă părere — decît aceea pe care o a 
șl dv. — față de un fapt de genul ace ra? 
Să se anunțe un meci amical VuUurii 
Textila Lugoj — Jiul Petroșani, să se 
fixeze „intrarea generală- 10 lei. și Jiul 
să se prezinte pe teren cu echipa de 
rezerve, fără Mulțescu. Rosznai. Stocker 
etc. ? Nu știm cine este vino va - : J:ui 
sau Vulturii, dar știm. în schimb, cine 
a fost păcălitul : publicul ! Acesta s-ar 
mulțumi măcar cu explicații. din 
tea uneia sau alteia dintre echipe.

• Nava „Tim isoara a ciștigat întrecerea disputată in compania altor

21 de use • Comei Idu, Ion Dobre, Ion Vlaescu, Nicu Perideri și Ivan Seric

— printre „vedetele ' concursului de atletism • Victorii in serie la foțbal...

POLIȚEHNICA IAȘI
Acum, ieșenii-s. optimiști :
„Nasc și-n Moldova... fotbaliști".

Tifi GHEORGHIU-VASLUI

— Bine
tindem 
după o

că-ncepe; așa ne mai des- 
și ne mai odihnim un pic, 

săptămină de muncă !!!

Desen : S. NOVAC

RECORDURI ÎN FAȚA FILEULUI

bune 
în a- 

fotbal. 
Da. 2.

și să așteptați performanțe mai 
din partea1 echipei dv. preferate, 
ceasta nouă ediție a Diviziei A la

V. ȚEPELUȘ, PUCUREȘTI. 1. 
„Acestea fiind spuse, trec Ia vechea mea 
patimă, de a vă înșirui produsele orelor 
mele de plictiseală... reciprocă : eu, scri- 
indu-le, dv., citindu-le”. Este destul, 
după părerea mea. Să nu-i mai ames
tecăm în treaba asta și pe cititori ! Dar, 
de dragul poantei, să nu eludez adevă
rul : unele cațrenp au fost reușite și au 
văzut, de altfel, lumina tiparului.

N^ELU QUINTUS, PLOIEȘTI. V-a inspi
rat golul victoriei. înscris de... Adamache, 
în meciul Steagul roșu — Steaua :

E. GHEORGHE. GALAȚI. „Ai fost 
odată mare campion", poezia pe care v-o 
trimit, nu este o poezie veritabilă*. 
Ne-am dat și noi seama de $cest lucru, 
citind-o. Sîntem în așteptarea uneia ve
ritabile, cu un conținut și o exprimare 
poetică. Dacă vă plac poeziile, nu este, 
însă neapărat nevoie, să le scrieți 
Lăsați să le scrie alții. Dv., citiți-le. 
fac și eu !

VASILE IARAMA. REȘIȚA. „Vă 
să-mi răspundeți dacă se poate contesta 
decernarea „Trofeului Petschowschi" ? Eu 
am zis că nu, dar cineva m-a contrazis. 
Iiicolo, sîntem de aceeași părere : că 
trofeul l-ar fi meritat Reșița". Decerna
rea „Trofeului Petschovschi" se face pe 
baza notelor acordate de cronicarii noș
tri, de-a lungul campionatului. Și. din 
moment ce, la sfîrșit. operațiile aritme
tice au fost bine făcute, nu poate fi vor
ba de contestații. De altfel, cel puțin 
pină acum, a fost singurul domeniu din 
fotbal în care n-au existat contestații. 
Acum, s-a ivit una. Evident. publicul 
Resiței merită toate felicitările pentru 
pasiunea lui pentru fotbal, pentru căl
dura cu care își susține echipa favorită. 
In nici un caz, însă, în campionatul tre
cut, n-ar fi putut fi vorba de o distinc-

COtXXi 
ce put 
și ini irsun
care pur pecetea pnper șl a lip-
se: de < tr<cindu-se. încet-în
cet. la < create după... toate
regulile atâ de ce nu ne-am
prea mirat _ j cind poștașul ne-a
înrrjnat o scrisoare din care — deschi- 
zird-o — a căzut o foaie de hîrtie cu 
următorul conținut, pe c^re îl repro
ducem integral :

In plic am dat peste un mănunchi de 
»i capsate — aflate șutț titlul de *1973 

International Spans Week for Seamen 
in Liverpool — Finale results* — care nu 
erau altceva decît pachuie oficiale 
omologare a rezultatelor. De aici 
a: a: su: c.er.xe date care ne-au certifi
cat dificila car :n ace.ași timp foarte 
frumoasa performanță a marinarilor ro
mâni. La competiție a- .ua: parte 403 
mateloți-sportivi. de pe *1 de vase, pro
venind din 12 țări. Clasamentul final, pe 
totalul de puncte, dar — mai ales — in 
funcție de media de puncte pentru fie
care vas. raportată la numărul care for
ma echipajul său, a fost următorul :

de 
am

Stimate tov. redactor,

dv 
Așa

ro$

Aflîndu-se în portul britanic Liverp°°L 
echipajul navei „Timișoara- a fost invitat 
de către Serviciul norvegian guvernamen
tal pentru marinari — organizat<>rul com
petiției — să participe la Săptămâna spor
tivă internațională. împreună cu cele
lalte nave aflate in port, competiție care 
se organizează anual.

Echipajul navei noastre, răspunzînd la 
această chemare si animat de dorința de 
a ridica prestigiul sportului românesc 
peste hotare, a participat la această com
petiție reușind să ocupe primul loc. 
Deoarece nava părăsește portul Liverpool 
chiar in ziua terminării concursului și 
neavind timpul necesar pentru a vă fla 
mai multe amănunte despre el. vă tri
mitem alăturat rezultatele finale, cu do
rința de a informa larga masă a citito
rilor ziarului „Sportul4* de succesul re
purtat de marinarii români.

Cu mulțumiri tovărăseșil, 
Echipajul navei.

1. Timișoara (România) 2S 435 p (€19,24 
medie pe fiecare om ai echipajului); 2. 
Ica.’ kales (U.R.S.S.) U 341 n (Sl€.7n me
le); 3 Mokhni (U.R.S.S.) 13 859 p (554.00). 

4. Vinland (Danemarca) 11 107 p 
(292.29): 5. Maria Gorthon (Suedia) 7 015 
p 1269.21); 6. Spartan (Grecia) 2 517 p 
(133.62); 7 Salah El D:n (R. A. E«ipt) 
5 722 p (156.27): 8. Annie Jchnsson (Sue
dia) 4 302 p (140.34) : 9. Benha (H. A.

4101 p (138.26): 18. Porto (Portu
galia) 2 762 p (57.54): 11. Amaralina (Bra
zilia) 904 p (25.11).

Acesia a fost concursul navelor cu 16 
sau mai mulți oameni la echipaj (Timi
șoara are 33. dintre care numai 3 nu au 
luat parte ia întreceri !). Alte 9 nave au 
luat narte la concursul pentru vasele cu 
r*ai puțin de 15 oameni Ia bord. întrece
rile s-au desfășurat sub formă de tețra- 
tlon (100 și 60 m plat, sărituri în lungime 
și înălțime și aruncarea greutății), pe 
patru categorii de virstâ. lată rezultatele 
marinarilor romani in probele indivi
duale.

Cat. I (30 de ani sau mai tineri) : 100 
m piat: Cornel Idu (Timișoara) — 12,8;

înscriind supei b. 
Schimbă, un proverb : 
, re lui nu ii place, 
, 'tuia... ii face !

FRANCISC SZABO, COMUNA ODOR- 
.1 Ef. Vred să-i scrieți Virgipiei Euzici ?

acordată spectatorilor reșițeni.
ce s-a dat și un avertisment 

‘ ” mai

AL 30-lea TITLU DE CAMPION!

aruncarea greutății : 
săritura în lungime 
Pe totalul celor 4 
mișoara) — 1467 
(Mokhni) — 1418 
(Porto) — 1 405 p.

Cat. II (31—40 de ani) : 100 m : 1. Ion 
Vlaescu (Timișoara) — 13.5; 2. Ion Dobre 
(Timișoara) — 13,8; aruncarea greutății: 
David Ștefan (Timișoara) — 9,80 m; să
ritura in lungime : 1. I. Dobre — 4,52 m. ,
2. I. Vlaescu — 4,47 m.

Cat. III (41—50 de ani) : aruncarea 
greutății : 1. Valentin Șatkov (Igarkaleș)
— 7.42 m. 2. Dumitru Harnu (Timișoara)
— 7.35 m; săritură în lungime... 3. Ion 
Dumitrescu (Timișoara) — 3,64 m.

Cat. IV (peste 50 de ani) : .60 m plat: 
1. O. krivbnogov (Igarkaleș) —- 9,6. 2. 
Ivan Seric (Timișoara) — 10,2, 3. Nicu 
Perideri (Timișoara) — 10,|; aruncarea 
greutății : 1. Aurel Cobzaru (Timișoara)
— 6.62 m, 2. 6. Krlvonogov — 6.53 m. 3. 
N. Perideri — 6,51 m; săritura în înălți
me : ...3. N. Perideri — 1.00 m; săritura 
în lungime : 1,. Andrei Enșcfye (Timișoa
ra) — 4.32 m; 2. N. Perideri — 3.76 m ;
3. I. Seric — 3.11 m. Clasamentul c.elor 4 
probe : 1. Nicu Perideri (Timișoara) — 
1219 p, 2. O. Krivono'gov (Igșrkales) — 
1119 p, 3. Ivan Seric (Timișoara) — 890-p.

Și în probele disputate pe echipe, ma
rinarii noștri s-au comportat remarcabil. 
Iată rezultatele în cele trei dispute des
fășurate : Ștafetă' 3x60 ni : 1. Timișoara
— 32,3 sec.; ștafeta 4x100 m: 1. Timi
șoara — 56.0 sec., 2. Salah El Din — 57,3
sec., 3. Igarkaleș — 57,6 sec.; fotbal (e- 
chipe de cîțp 7 jucători) : Timișoara — 
Salah EI Din 12—0. Timișoara — Igar- 
kales 4—0, Timișoara — Âramalina 4—1, 
Timișoara — Salah El Din (întărită pu 
cîțiva jucători de pe nava... Timișoara) 
3—1.

Un asemenea detașat sucpes — ca să 
fim sinceri — ne-ar place să-1 putem 
consemna și la alte întâlniri internațio
nale. Din inimă, deci, un cald BRAVO 
marinarilor de pe nava „Timișoara" !

C. Idu — 10.27 m; 
c. Idu — 5.23 m. 

probe : 1. C. Idu (Ti- 
p, 2. Yaan Kuulmets 
p, 3. Reinaldo Nilson

SETURILE LUNGI • ••

tie v moment 
grupării reșițene pentru lucrurile 
puțin în regulă întâmplate la meciul cu 
Universitatea Craiqva. Dar „Trofeul 
PetschowschV* este transmisibil. Poate 
că cei din Reșița îr cîștigă în noul cam
pionat. Cu cît va fi lupta mai aprigă 
pentru trofeu, cu atât mai bine 1 Măcar 
de-ar fi nevoie să se recurgg la baraj 
sau la lovituri de la 11 metri, pentru 
desemnarea învingătorului !

MARIN POPA, GIURGIU, căderea la 
podea a unui boxer, nu aduce un punct 
adversarului. Cu alte cuvinte, boxerul 
numărat în ring, nu este... numărat și 
pe foaia de punctaj. Dar, indiscutabil, 
Knock-down-ul impresionează publicul șl, 
uneori, și pe.... judecători l

Pasionat con
structor, maestrul 
sportului George 
Craioveanu a ob
ținut în acest an 
al 30-lea titlu de 
campion național 
hfqdelțil. cțț care 
a ciștigat proba 
de acrobație în 
cadrul campiona
tului național de 
aeromodele capti
ve, a participat 
la întreceri pur- 
tind numărul 13. 
număr socotit de 
mulți drept ghi
nionist. In cazul 
de față, dimpotri
vă. ..

Viitorii noștri adversari din „Cu
pa Davis“, tenismanii americani, se 
prezintă cu o performanță inedită, 
cu totul aparte, înscrisă pe cartea 
lor de vizită. Chișr în precedenta 
lor înțîlnire, finala zonei celor două 
Americi. susținută în compania ,e- 
chipei Chile, ei stabileau un adevă
rat „record“ al competiției. Mai e- 
xact, erau obligați să-l stabilească, 
pentru a putea trece de rezistența 
tenacilor lor adversari. în partida 
de dublu, pe terenul de la Little 
Rock (Arkansas), decizia a surve
nit după nu mai puțin de 122 ghe- 
mW-i ! Iar șeful al doilea — alt re
cord — a durat 76 ghemuri... Să 
reamintim numele „recordmanilor" 
și cifrele exacte înscrise în palma
resul întîlnirii: Stan Smith, Erik 
Van Dillen (Ș.U.A.) — Patricio Cor
nejo, Jaime Fillol (Chile) 7—9, 
37—39, 8—6, 6—1, 6—3! Data: 6 
august 1973.

în știrea transmisă de agențiile 
internaționale de presă nu s-a men
ționat atunci care era precedentul 
record. Iată-1 : W. Bungert, Chr. 
Kuhnke (R.F.G.) — M. Cox, P. Curtis 
(Anglia) 10—8, 17—19, 13—11, 3—6.
6— 2 (meci de zonă, Birmingham 
1969). Deci, total 95 ghemuri. Cu un 
ghem mai puțin jucaseră austra
lienii Emerson și SfoJJe împotriva 
mexicanilor Osuna și Palafox, In 
Ciudad de Mexico în 1964; 18—16,
7— 9, 7—9, 6—4, 10—Ș.

Dar, recordul de la Little Rock

este 
nu.

și unul absglut ? Se pșre pă 
în statistica noastră figurează 

un dublu de 135 ghemuri, jucat în 
1949 la Los Angeles, de uri „quar
tet" celebru: Schroeder, Jalken- 
burg — Gonzales, Stewart 36—34, 
3—6, 4—6, 6—4, 19—17!

Pentru meciurile de simplu, re
cordul de durată în ,.Cupa Davis" 
aparține lui Arthur Ashe și Cris
tian Kuhnke: 86 ghemuri (6—3, 

®—7> 13—11, 6—4). El este 
insă inferior celui al Wimbledonu- 
lui, unde Jaroslav JJrobijy și Budge 
Patty au jucat în 1953 nu mai pu
țin de 93 ghemuri (8—6, ifj- p
3-6, 8—6, 12—10).

Așadar, la Little Roclp, s-a stabi
lit un record numai pentru du
rata unui singur set. Nu numai ca 
cifră de scor (76). ci și ca durată in 
timp: 3 ore 45 minute!

O luptă acerbă, aducind pe jucă
tori la limitele epuizării. Așa cum 
numai tenisul tradițional și „Cupa 
P.ȘV*S“, în special, ne mai pot oferi. 
Fiindcă — facem mențiunea nece
sară — în marea majoritate a tur
neelor din zilele noastre long-setu- 

mă'i 
de

rile au fost înlocuite cu mult 
expeditiva soluție a sistemului 
„tie-break".

Scurtând numai lupta în fața 
leului, seu și sărăcind-o? Asupra 
cestui punct, părerile continuă 
fie împărțitp.

<i- 
a- 
să

Cea mal 
mănft de 
Ducurești,

sigură adresă : Federația fo- 
tenis, strada Vasile Conta 16, 
sectorul 1,

ISTVAN BANDAR, TG. MUREȘ. „M-ar 
interesa adresa F.I.F.A.-ci“. De ce ? Vreți 
să propuneți să se dubleze numărul ar
bitrilor ? S-ar dubla și numărul greșeli
lor ! Iată, orjeum, adresa : „F.I.F.A. — 
House" Hitzigweg, 8032 Ziirich, Elveția.

Ilustrații ; N. CLAUDIU

Tieui,
La primele ediții ale Jocurilor 

Olimpice moderne, cea mai popu
lară întrecere era ceq a trăgăto
rilor la țintă. în programul Olim
piadei din 1900, numărul probelor

Rd. V.D. Gr.

ACADEMIA OLIMPICA INTERNAȚIONALĂ

LA J.O
de tir ș-a ridicat la 27- Nu este 
de mirare, deci, că delegația fran
ceză cuprindea nu mai puțin de 
173 de șporțiyi, aceasta disci
plină !

Ca un teatru antic, situată într-un 
amfiteatru natural, înconjurat de coline, 
chiparoși și oleandri, Academia, creată 
în 1960, este vegheată de vechea Olimpia 
și de ?eul Soarelui.

Undeva sus est.e decanatul, biblioteca 
și sala de curs, apoi coborînd pe trepte 
albe de marmură, ajungi la dormitoare 
și la aleile cu palmieri liliputani din fața 
acestora.

Se duce o viață spartană aici. Nu lux, 
nu conf.ort. Cite patru paturi suprapuse 
în fiecare caijîeră. Bineînțeles, dușurile 
sint moderne și exercițiile și sporturile, 
dar ambianța e de acum trei mii de ani, 
căci aici, aproape, la un pas, este nemu
ritoarea Olimpie.

Participanții la Academie sint din toate 
continentele. Ei practică toate sporturile, 
vorbesc toate limbile. Dar au un crez 
comun, spiritul olimpic, olimpismul. Ce 
este olimpismul t Spprtul pentru toate 
popoarele lumii, i.deea că mișcarea în
seamnă sănătate, forță, frumusețe, bucu
rie.

Terenurile de sport și recreație ale 
Academiei nu sîrit nurperoase : 6 pistă 
de atletism cj.e 330 m cu un t,eren £e 
fptbal gazpnat, 4 terenuri cu bitum peh- 
try volei și baschet, o piscină de 25 m 
cu apă albastră, ca marea. E puțin 7 Nu,

pepțru că aici oamenii știu să respecte 
timpul și spațiul celuilalt.

Dimineața, pe iarba udă de rouă, tine
relul lumii salută soarele vieții, la prînz 
se înoată în bazinul cu apa albastră, 
ca marea Egee. Seara, la briza marină 
care vine de departe, de la 30 de kilo
metri, se jogcă volei și baschet, se cîntă 
in toate limbile șt se dansează.

Din zori, de la salutul soarelui, in 
noapte, la lumina reflectoarelor, cele trei 
steaguri — steagul olimpic, steagul gre
cesc și steagul ’ Aeademipi — flutură 
blind și seriiii. Olimpia de acum trei mi
lenii este la Cile»a sute de metri. Aici, 
■sint toate cpntinenlele, tineretul lumii 
contemporane. Dar peste toate, ca niște 
zei atotputernici, ca Zeus, Apolo și Her
mes — tronează spiritul olimpic.

Tentele celor 13 sesiuni ale Academiei 
au fost interesante și utile, iar tema din 
acest an „Contribuția lumii intelectuale 
a mișcarea olimpică" — generoasă in 
anticipări.

Au fost vjzitate cele trei muzee cu care 
Olimpia se mindrește : Muzeul de arheo
logic. Muzeul Jocurilor (țlimpicp antipc 
și nopi ftfuzeu al Jocurilor Qiimpice mp- 
d.erne.

Serile am vizionat cu plăcere și multă 
răbdare, filmele plimpipe ; Atena 18.96, 
P^ris 1Ș08. Sțockhqlm 1912, Anvgrș 1920, 
Los Angeles 1932,

Am revăzut cu emoție pe eroii Jocuri
lor : Jesse Owens, fanny Blank(ers-Kpen, 
Zatopek, Bikila Abebe. Și o surpriză : 
filmul J.O. de iarnă din 1960 de la Squaw 
Miley. Apoi Roma 1960. Tokio 19,64 și 
filmul color, de înaltă artă, copleșitor, Sapporo 1972 !

Dar să revenim la Academie... Peisajul 
pșnpramic șj aleilp Academiei invită, 
ca-n plasica șcqală peripatetică în care 
se discuta plimbîndu-te, la reflecții și 
acțiupe. în fopd, ce este viața, trecătoa
re^, dar roefnipa noastră existență, dacă 
nu gindire și acțiune. Ău spus-o filozofii 
greci, spune Goetbp în Faust și a crezut 
lotdeauna Pigrre de Coubertin.

De aceea desigur, ca să rămină pentru 
totdeauna legat de concepția lui, duoă 
c.e ani îndelungați călătorise in întreaga 
lume șl își îimplinisp visul de a re'nas'-’ 
tpcurile Olimpice, Pierre de Coubr-îm 
i lasat în testament ca Inima Mi ia .<> 
odihnească la Olimpia, în prutul Ac - lemipi.

4ici, în cercu! acesta de chiparoși si 
ple.andri alb) și roșii, sub acest Rust de 
frumusețe elină, inima lui Cdîibtrfln 
bate mai deparlg pentru jdeea Qlimni' ă 
și Jocurile Pjipjpicp.

VIR6H. LUD’j 
Olimpia, august 1973
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întrecerile unui campionat na
țional presupun, în primul rînd, un , 
cadru organizatoric corespunzător 
Este și firesc, dacă ne gîndim că 
cerîndu-le competitorilor o com
portare la cel mai înalt nivel al 
posibilităților lor, trebuie să le o- 
ferim condiții optime de concurs. 
La atletism, unde programul tre
buie să se desfășoare „șnur", unde 
orice defecțiune organizatorică se 
poate repercuta imediat asupra stă
rii de concurs a sportivilor, nici un 
amănunt nu trebuie neglijat. Iată 
de ce ne și permitem să scoatem 
în evidență acum, la puțin timp 
după încheierea campionatelor re
publicane ale juniorilor I, cîteva 
defecțiuni manifeste pe parcursul 
celor două zile de întreceri.

Aruncarea ciocanului a avut 
pe terenul 
lîngă turnul de parașutism de 
Complexul „23 August". După cum 
ne-a relatat antrenorul federal Ni- 
colae Mărășescu, în 40 de minute 
de la începerea probei, cei 12 a- 
runcători înscriși pe foaig de con
curs efectuaseră doar cîte două 
aruncări. Ce se intîmplase, cine era 
vinovatul ? Nimeni altcineva decît... 
ruleta de 100 m care, Uzată de ani, 
nu mai lăsa să se observe cifrele 
inițiale. Minute în șir arbitrii erau 
obligați să șteargă și să lustruiască 
ruleta de măsurat pentru ca, în 
cele din urmă, să... deducă rezul
tatul fiecărei aruncări. Este chiar 
atît de greu ca un campionat na
țional să beneficieze de o ruletă 
în stare de funcționare ?

Că Telesidul de pe stadionul Re
publicii nu „este în formă", am 
constatat nu de mult, cu prilejul 
Jocurilor Balcanice pentru juniori. 
Nu ne închipuiam, însă, că la re
centa ediție a campionatelor na
ționale de juniori I, Telesidul va fi 
inapt... De aci, și o mai mare doză 
de relativitate la sosiri, cronome- 
trele de mînă fiind obligate să 
suporte și mai mult ironiile celor 
din tribune.

loc 
special amenajat de 

la

Mare economie de cartușe, la 
startul probelor de alergări ! O a- 
semenea strictețe îneît am putut 
asista la starturi cu... fluierul ! Nu 
credem că aceasta este sfera în 
care cei ce se ocupă de organiza
rea marilor c.ompețjții atletice 
printre care, în primul rînd, 
numără campionatele naționale 
trebuie să-și aplice inițiativa, 
devărata inițiativă ar fi însemnat 
în cazul de 
ștarterilor cu 
diferent de 
doar acestea nu pot fi planifi
cate...

Atunci cînd ai măsurat rapid pas 
cu pas pista, cîpd te-ai desprins 
energic de pragul de bătaie sau 
te-ai înălțat mult deasupra șta
chetei, cînd urmărești cu ochii pro- 
pria-ți aruncare peste depărtări și, 
în final arbitrii de concurs con
semnează în dreptpl numelui tău 
unul din primele locuri, urcarea pe 
podiumul de premiere și încununa
rea eforturilor de luni și luni de 
zile cu tricoul de campion sau me
daliile binemeritate, trebuie să aibă 
un caracter sărbătoresc. Iată de ce 
n-am putut înțelege rutina și' ba
nalitatea care au alungat orice 
undă festivă, de emoție, la pre
mierile efectuate la aceste campio
nate. Nimeni din biroul federației 
de atletism n-a onorat cu prezența 
asemenea momente, deși se aflau, 
unii dintre ei, în tribună. Să nu se 
uite că tinerii atleți trebuie să fie 
educați in respeptul fată de con
curs și prin aceste festivități.

Nu pot fi neglijate unele as
pecte așa-zișe minore din desfășu
rarea unui întreg concurs, care ip- 
cepe cu programul, trece prin cro
nometru și ruletă și se încheie cu 
festivitatea de premiere. Pentru că 
un concurs atletic înseamnă și o 
performanță organizatorică.

se

A-

față aprovizionarea 
cartușele necesare, in- 
starturile furate. Că

Paul SLĂVESCU

O SURPRIZĂ
Șl O SPERANȚĂ

ATLETICA
MARIA MUSTEAȚĂ

Foarte puțini 
înaintea probei 
acordau vreo șansă Măriei Mustea- 
ță. După ce eleva Școlii sportive 
din Caransebeș a trecut prima li
nia de sosire, înaintea favoritelor 
Adriana Surdu și Greta Măgirescu, 
componente ale echipei naționale, 
spectatorii se întrebau cine este 
firava alergătoare.

Maria Musteață, născută la 2 
ianuarie 1958 (este deci abia în 
primul an de junioară 11) practică 
atletismul de puțin timp (din 
toamna anului 1971) sub suprave
gherea.. profesorului Toma Guță. 
Micuța alergătoare (1,60 m și 48 
kg) a dovedit, însă, de la început, 
o remarcabilă dîrzenie și capaci
tate de muncă. Ea a debutat în 
sezonul de primăvară cu 12.6 la 
100 m și 25,7 la 200 m. Se impune 
atenției, selecționerii promovînd-o 
chiar la întrecerile balcanice ale 
juniorilor de la București. Fapt 
are. desigur, a stimulat-o mult pe 
leva din Caransebeș. Și astfel, 

măsurindu-și forțele cu atlete mai

erau aceia care, 
de 100 m fete,

vlrstnice și cu experiență compe- 
tițională mai mare decît ea, Ma
ria Musteață devine dublă campi
oană națională de junioare I, cîș- 
tigînd 100 m cu 12-2 și 200 m în 
24,9 (prin care î.și egalează cea 
mai bună performanță). Tînăra 
șpoptivă din Caranșebeș și-a 
deplinit acum cea de a doua 
dorință, nu cu mult înainte,

în- 
șa 
ea

reâlizîn^u-și-o pe prima, aceea de 
a deveni elevă 1£ Liceul industrial
forestier din localitate.

Fiind doar la început de drum, 
îi urănț noi victorii și, mai presus 
de toate, ambiția de a nu se mul
țumi cu puțin.

Doru DINU GLAyAN

H. NEAGRĂU (Crișul) - PERFORMERUL
CAMPIONATELOR NAȚIONALE
ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI

Au luat sfîrșit campionatele na
ționale ale copiilor (categ. A și B). 
De subliniat evoluția lui H. Nea- 
grău, care a stabilit al 4-lea record 
în această competiție. Rezultate 
tehnice :

COPII A — 200 m spate (f): Ana 
Georgiu (Reș.) 2:48,5. Marta Tavaszi 
(Cr.) 2:51,5, Liana Dumitrescu (Șc. 
sp, PI.) 2:54,1; 200 m spate (,b): II. 
Habetler (Timiș.) 2:30.7, M. Onces- 
cu (Șc. sp. 2) 2:35,4, L. Georgescu 
(Steaua) 2:36,2; 209 m delfin (f): 
Cecilia Roșu (Șc. sp. PI.) 3:06,1, Re
ne Damian (Din.) 3:13,8, 
Bucșe (Șc. sp. PI) 3:14,7; 200 
fin (b); II. Svetz (Șc. sp. 2) 2:35.5, 
A. Birini (Or.) 2:40,6, Șt'

Ileana 
m del-

Mitu
(Gal.) 2:49.6; 800 m libep (f): Miha
ela Costea (CSȘ) 11:03,0, Angela

V

Pag, a 3-a

Vamoși (Cr.) 11:23,7, Ana Kibedi
(Șc. sp. Cluj) 12:31,2; 1500 m liber: 
1. Al. Noapteș (Șc. sp. 2) 19:44,8, 
M. Secuianu (Prahova) 20:09,7, M. 
Mandache (Petr.) 20:11,1;

COPII B — 200 in spate (f): Va
leria Vlășceanu (Petr.) 2:43,4. Car
men Bunaciu (Sib.) 2:49,4, Dorina 
Baranyai (Șc. sp. 2) 2:52,4; 200 m 
spate (b): U. Kamili (Șc. sp. 2) 
2:42,1. L. Szakadati (Cr.) 2:46,4, L. 
Orei (Reș.) 2:49.9; 800 m liber (b): 
Mihaela Georgescu (Petrolul) 10:56,4, 
Anca Georgescu 11:32,7. Mariana 
Marin (Șc. sp. Reș) 11:46,9; 800 m 
liber (b): 1. âforațiu Neagrău (Cri- 
șul) 10:22, 1 — record național, 2. 
I. Meder (Șc. sp. Tg. Mureș) 10:48,0, 
I. Kovacs (C.S.M. Cluj) 10:53,4.

AMBIȚII RENĂSCUTE, 
INTR-UN CADRU NOU 

DE AFIRMARE

EFECTUL HOTARIRILOR DEPINDE
A V V

DE CEI CE AU DA'
SA LE APLICE

• Pe marginea unei scrisori primite la redacție dintr-un sat moldovean

scrisori peDintre numeroasele
care le primim zilnic la redacție 
— adresate direct de cititori sau 
îndrumate spre noi din diferite 
locuri — una din ele ne-a reținut 
în mod deosebit atenția. Expediată 
de pe meleaguri moldovene — din 
satul Scopasenii Noi, comuna Gor
ban. județul Iași — scrisoarea este 
semnată (în numele asociației spor
tive Prutul) de către un vechi ani
mator de sport, Dumitru Grig- Gri- 
goriu.
în sat și crescut la coarnele plu
gului" — după cum singur, cu mîn- 
drie, m.ărtyrișpște 
sorii se dovedește animat 
goste puternică pentru 
natal, pentru consătenii 
monstrează o cunoaștere 
a realității rurale, în < 
drează evident 
perfect necesitatea și utilitatea — 
și fenomenul sportiv.

Apreciind că activitatea de edu
cație fizică și sport de la sate ar 
fi cam neglijată (concluzie care— 
după opinia noastră — nu are te
mei, întrucât nu se poate geneva- 
liza situația particulară existentă 
intr-un loc șau altul, ce depinde 

măsură de rolul 
tovarășul 

a șe lua 
comună șau

„Țăran de origine, născut

autorul șpri- 
; de o dra- 
locul său 

săi, de- 
! profundă 
care înca- 

înțelegîndu-i

în foarte mare 
factorilor locali), 
goriu propune 
suri ca fiecare _____ ___
să aibă teren pentru sport,

Gri
ma
sei 

• . ..... ^ar 
organizațiile U.T.b., conducprije u- . 
nităților agricole și al£ Cbfisiliilor 
populare, precum și sindicatele (a- 
colo unde este cazul) să acorde un. 
sprijin mai larg și eficient mișcă
rii sportive, contribuind la crearea 
condițiilor cerute de practicarea 
exercițiilor fizice și sportului. Fără 
să-l supărăm pe semnatarul scri
sorii, trebuie să precizăm că dînsul 
nu aduce în discuție lucruri noi, 
propunerile sale fiind în spiritul

însemnări de |^ fjnpLa „Cypei speranțelor" la oină
w

SÎNT GREU COPIII DE PORNIT?

unor cerințe pe care atît documen
tele 4e partid CW privire Ia a.cțjvj- 
tatea sportivă, cit și Legea sportu
lui le-au formulat de mji multă 
vreme, iar Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie a.c. le-a dat un caracter și 
luai actual, mai pregnant. Tova
rășul Grigoriu, are, însă, dreptate 
cînd afirmă că hotărîrile sînt bune, 
dar „efectul lor depinde —■ în 
mare măsură — de cei care au 
datoria să le aplice". Și, după cum 
ne confirmă dînsul, 
cei care 
sprijini 
sportului, 
eesare în 
tr-o atitudine desțul de pasivă.

In sprijinul afirmației sale, 
titorul nostru aduce în discuție 
tuația terenului de sport din 
tul în care locuiește. Astfel,

în salul său 
au obligația legală de a 
tineretul in practicarea 
de a-i crea condițiile ne
arest sens, șe mențin

L-am întîlnit. pe un# din străzile 
centrale ale bătrânului Tomis, pe Io
sif Vigu, noul mijlocaș al F. O. Con
stanța. socotit unul din marile trans
feruri ale sezonului de vară.

Ere duminică, lume multă și un 
șqare cald, ispititor, care te îmbia par
că spre plajă și în bătaia valurilor 
mării. Vigu se plimba, ea un verit.ț- 
bil constănțean — împreună cu șoțyi 
sa. medic stomatolog — fără preocu
pări deosebite, intr-o zi de sărbătoa
re, cînd tot omul eyre șe respectă Iși 
dedică timpul liber familiei. Cine'a 
— un cunoscut desigur — l-g invitat 
la o partidă... de Înot. Vigu a refu
zat. fără rezerve, tentanta propunere 
motivîna, și pe bună dreptate, că în 
ajun susținuse un meci greu, și că 
a doua zi, luni, avea de făcut fgță ia 
două antrenamente foarte taci.

în schimb fostul apărător al for
mației Steaua a acceptat cu plăcere 
o discuție — lie Și neplanific#<ă — 
care îi oferea oricum și prilejui unor 
mici confesiuni.

— Cum ți se pare, după așa-zișp 
perioadă de acomodare, transferul la 
F. C. Cojiștanța ?

— Deocamdată procesul integrării 
mele în noul colectiv evoluează nor
mal, cu perspective de reușită depli
nă... Aceasta datorită, pe de o parte, 
atmosferei de înțelegere, care dom
nește în cadrul formației noastre, pre
cum și sprijinului moral oferit 
dărnicie de toți cei care răspund de 
rosturile echipei. Pe de altg .part,e 
trebuie ținut seama și de dorința ’ si 
ambiția mea de a reveni, după 
o oerioadă de relativă absență, in 
prim planul interesului competițional 
și. mai mult chiar, al lotului repre
zentativ.

— Timpul nu este trecut. I.a 27 
de ani ai încă dreptul să privești — 
eg jucător — înainte.

— Desigur. Asta și gîndeșc. Dar 
modelul unei valoroase comportări 
viitoare aș vrea să mi-1 aleg, totuși, 
din trecut. De pe vremea cînd fă
ceam pereche la Steaua cu Naom și 
tq#tă lumea spunea atunci că ,,la 
mijloc" stă unul din marile secrete 
ale frumoaselor performanțe, obținu
te alături de foștii mei coechipieri 
bucureșteni.

INMiNAREA UNOR TROFEE
Astăzi, la Pitești. înaintea me

ciului de fotbal dintre F. C. Argeș 
și „U“ Cluj, reprezentanților pu
blicului piteștean li se va înmîna 
„Trofeul Fetschovschi", trofeu ce 
se acordă de către ziarul „Sportul", 
în fiecare an, celui mai sportiv pu
blic. Reamintim că acest trofeu al 
sportivității a revenit pînă în pre
zent, în ordine, publicului din Cra
iova, Petroșani, Cluj și Pitești.

Tot astăzi, pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, în pauza celor 
două meciuri ale cuplajului, secția 
de fotbal a clubului Dinamo va 
primi „Trofeul revistei Fotbal", o- 
ferit ocupantei locului I în clasa
mentul „Cupa A + T" din ediția 
trecută. (Acest clasament se întoc
mește prin însumarea rezultatelor 
echipelor de seniori și celei de 
tineret-rezerve).

CUPA „23
LA FOTBAL

pe— S-ar părpaL 4pfir că îjieprei, 
litoral, a-ți regăsi urma unui drpm 
promițător, nu de mult întrerupt...

— I)a. Dar la Constanța n-am ve
nit numai să joc fotbal. Aici aș vrea 
să-m; coptinuî și studiile superioare, 
la Facultatea de educație fizică, pen
tru ca mai tîrziu, cînd voi pune ghe
tele în cui. să pot rămine în conti
nuare în sfera sportului de perfor
manță, cu convingerea competenței 
profesionale și a unei datorii pe tre
buie mereu împlinită.

...în seara din ajunul discuției noas
tre, purtată pe una din străzile cen
trale aia bătrânului Tomis, l-am 
urmărit pe Vigu în meciul de debut 
la noua șa echipă F. C. Constanta. 
Prezent pe tot terenul, util ca în zi
lele lui ceie mai bune și dornic de 
a reveni, așa cum însuși o mărturi
sea, în prim planul fotbalului nos
tru.

M. ION
în-

ci- 
si- 
sa- 
în 

scrisoare se spune că, deși în va
tra nouă a satului (cea veche fiind 
distrusă de inundații în anul 1969) 
s-a stabilit amplasamentul unui te
ren de sport, acesta nu poate fi a- 
menajat deoarece — din cauza si
tuării lui în pantă — pentru lu
crările de nivelare nu este sufi
cientă numai munca voluntară a 
tinerilor. în scrisoare se mai arată 
că, deși consiliul popular local și 
conducerea cooperativei agricole de 
producție din sat s-au angajat — 
încă în urmă cu doj ani să asi
gure condiții pentru nivelarea a- 
cestui teren, luprărpe o tlafă în
cepute au fost curind du)»ă aceea 
stagnate, ncmaifiipd rglu^tp 
pînă în ziua de azi.

Desigur, nu ppate fi decît 
gretabilă situația descrisă de 
varășul Grigoriu, dar rezolvarea ci 
depinde exclusiv de factorii locali. 
Sperăm că, în urma publicării a- 
cesțor rînduri organizația U.T.p., 
consiliul popular și conducerea 
C.A.P. din șătul ȘcQpașgnii ÎJ.oj ypr 
lua măsurile ce se impun pentru 
amenajarea terenului de sport și 
reanimarea activității șportive din 
această localitate. Sperăm, totodată, 
că și tineretul din sat va înțelege 
să pună mai mult umărul la ur
nirea lucrurilor din loc, să devină 
mai activ. Este, de fapt, în pro
priul său intereș.

nici

AUGUST"
FEMININ

Giulești, de laAzi, pe stadionul 
ora 10, va avea loc finala „Cupei 
23 August" la fotbal feminin, între 
echipele Rapid și Venus.

în deschidere, de la ora 9, Diana 
—Olimpia, pentru locurile III—IV.

ELECTROPUTERE CRAIOVA
A EVOLUAT IN BULGARIA

Divizionara B 
iova a susținut 
săptămîni două meciuri amicale în 
R.P. Bulgaria. In prima partidă, 
craiovenii au jucat cu eehip.a de 
Divizia B Lokomotiv Stata Zagora 
de care au dispus cu scorul de 4—1 
(2—1). prin golurile marcate de 
Mincioagă, Tacoi și Pițurcă (2).

In cealaltă întâlnire, Electropu- 
tere a foșt întrecută de Bente Ștpra 
Zagora, din prima divizie a campio
natului bulgar, cu scorul de 2—0 
(1-0).

Șt. GURGUI—coresp.' județean

Electropuțere Cra- 
în cursul acestei

CENTRUL DE COPII Șl JUNIORI C. Ș. TiRCOVIȘTE

UN ACTIV NUCLEU DE PERFORMANTĂ
1

Se vorbește că basse-ballul ar fi 
înrudit pu oină, iar americanii — 
după ce i-au văzut pe băipții noștri 
jucînd — au înpegjit să șe întrebe 
dacă nu cumva la noi șe află ori
ginea sportului lor național, și dacă 
nu cumva oină oferă un spectacol 
mai palpitant și mai atrăgător. în 
ceea ce ne privește, nu încercăm 
să stabilim unde a apărut mai întii 
acest frumos joc. în 'mqd cert însă, 
trebuie să fim de acorzi că oină 
oferă momente de mare atractivi- 
t-ate. Ne-au dovedit-o echipele de 
mare 
văzut evoluînd, iar acum ne-au 
convins meciurile acestor „spiri- 
,duși“. copiii care zburdă șici, la 
Iași, la finala ediției a V-a a „Cu
pei speratelor",

Se prea poate ca echipa Școlii 
generale din comuna Țurnu Roșu 
(jud. Sibiu) — cîștigătoare a tro
feului în ediția de anul trecut — 
Să șe întoarcă acșșă după ce va fi 
urcat pe treapta cea mai înaltă a 
podiumului. Eșt,e posibil ca prichin
deii din Gherăieștii Neamțului, ori 
echipa abia de două luni înființată

performanță pe care

DUMINICĂ CULTURAL-SPORTIVĂ
Comuna Mînzulești din județul 

Buzău, a găzduit r.ecppt p dumi
nică cultural-sportivă pu un pro
gram atractiv cape a cuprins par
tide de vojei, fptbaj, o drumeție 
în zona turistică Melpdic și va
riate jocuri disiraciivp. încheiată 
cu un spectacol de varietăți, pre
zentat de un grup de elevi. Au 
participat, alături de locuitorii co
munei organizatoare, săteni din 
I opâtari, Gura Bădicului, Satyl 
Vechi și Beșlii.

— aceea din Mogoșoaia, din preaj- 
m-ș (Capitalei — să devină „proprie
tare" pentru un an. ale Cupei. A- 
ceasta q vom ști abia luni. Știrp, 
însă, de pe acum, că ne aflăm în 
fala unei reale ascensiuni a oinei 
către recîștigarea pozițiilor, pe ne
drept pierdute. în ultimii ani.

Avem argumente pare șă șușțină 
afirmația ? Indiscutabil că da, din 
moment c,e. în realitate și nu în 
scripte, activează acum, in întrea
ga țară, peste 800 de echipe ale 
pionierilor.

Atunci cînd profeșorul Jâie Micu 
(care ni.cj măcar nu predă educația 
fizică pi este dașcăl de istorie) Ie-a 
„răpit" copiilor din Bourenii Dol
jului 12 zile — cu încuviințarea 
părinților —- din vacanța acestei 
veri și, cpt la cot, au lucrat la 
I.AiS. din Afumați pentru a cîștiga 
banii (aproape 18 00!) lei) cu care 
șă poată veni la turneul final — 
gestul său a fost nu numai al unui 
excelent pedagog, dar și al unui om 
care Știe că oină poate renaște cu 
condiția să fie iubită Și să se facă 
eforturi pentru ea. Și iată roadele 
perseverenței profesorului oltean : 
a plecat cu 49 de copii (3 echipe 
de oină plus rezervele) intr-un cir
cuit prin țară, ipeluzînd în itinerar 
și Iașii, pentru a lua parțp la tur- 
npul final.

pasionați ai oinei am întîlnit 
mulți la Iași, și dacă nu ne vom 
referi decît la profesorul de limita 
română Gheorglie Dănescu. direc
torul Școlij generale din șalul Ra- 
dpș (jud. Gorj). care instruiește pa
tru echipe, sau la profesorul Vasile 
Cinste^ clin Qhey|ipșți, pe la care 
am aflat că a selecționat pehipa 
prezentă aici numai după ce a luat 
sfîrșit campionatul școlii, cu parti
ciparea a 16 echipe, ori, în sfîrșit. 
la prpfpșpara Măria Șlanciu din 
comuna Titești (Argeș) a cărei e-

chipă, „Ghiocelul", aș'Țră cu mari 
șanse la un loc fruntaș în clasa
mentul final — și tot am avea o 
oglindă fidelă a „marșului către 
vârf" al oinei.

Istrate Pompiliu — deși are nu
mai 14 ani — este cunoscut, dar 
mai ales respectat, pentru finețea 
jocului său. în calitate de căpitan 
al echipei din Țurpu Roșu, el a ci
tit lq festivitatea dp deschidere 
jurământul pionierilor de a face ca 
jocul de oină să devină — prin ei, 
copiii — un sport al tuturor elevi
lor din școlile patriei noastre. Să 
credem în jurămîntul acesta atît 
de frumos, și șă-i ajutăm pe copiii- 
pionieri șă devină și PIONIERII 
REPUNERII ÎN DREPTURI A 
SPORTULUI NOSTRU NAȚIONAL.

Ion GAVRIEESCU

C. FIRANESCU

DESTINDERE PRJN SPORT, LA 
NOROIENI

Organizațiile de sindicat și U.T.C. 
ale intreprinderilpr sătmărene „23 
August", Mopdiala și Tricpțex au 
oferit celor peste 1 500 de amatori 
de aici o atractivă duminică sporti
vă organizată în pădurea Noroieni 
din apropierea orașului. în program 
au fost cuprinse întreceri sportive 
și jopuri distractive (fuga în saci, 
„mîncatul plăcintelor", tracțiuni la 
frînghie). I.I. „23 August" a eîștigat 
toate partidele de fotbal susținute, 
iar „Mondiala" pe cele de handbal.

Ștefan VIDA — coresp. județean

Ly Țîrgoviște — vpcfrgg cpț^îP de 
scaun a Țării Românești — impetuoa
sa dezvoltare economică a orașului, 
din anii puterii populare s-y împle
tit armonios cu o frumoasă tradiție ■' 
fotbalistică, pe care iubitorii sportu
lui cu balonul rotund din țara noas
tră o prețuiesc și o sjtuează mereu 
la loc de einște. De aipi, din pepini; 
era bogată a unor colpetite mici și 
prin strădania neoboșită Și adeseori 
anonimă a unor dascăli entuziaști în 
munca cu generațiile viitorului, s-au 
ridicat, nu cu mult timp în urmă, 
jucători de valoare ihternaționala. 
cadre de bază ale fotbalului npstru. 
Printre aceștia, Cornel Dinu, N. Io- 
uescu, Andrei, C. Ionescu, Turcu, 
Decebal Neagu șl mai recent, Stăn- 
cescu (Universitatea . Craiova) și Gri- 
gorie (Sportul studențesc), două din
tre speranțele schimlnjlui de nțțirie. 
Acestea ar fi, șa spunem, realizările 
unui trecut, mai mult șau mai puțin 
îndepărtat, ale until proces de instru
ire și educație, mai mult sau mai pu
țin organizat.

Dar prezentul și premisele dezvol
tării în perspectivă ale fotbalului 
tîrgoviștean ? Răspunsul la o aseme
nea întrebare ni-1 oferă, cu nedisi
mulată mîndrie,' antrenorii centrului 
de juniori și copii ai clubului spor
tiv municipal, de la a cărui înființare 
șe împlinesc în toymna aceasta patru 
ani. Și fără să stea prea mult pe gîn- 
duri, ca și cînd lista promisiunilor 
aștepta numai șă fie citită, antrenorii 
Eugen Popescu, Nicglae Tătarji și 
t'oristaniin iacob amintesc, printre al
ții, numele lui (lancea, Pitaru și Ene, 
trei dintre jucătorii în devenire- care 
aspiră aștăzi, cu justificate pretenții, 
la afirmare. Ii urmează,'se pare nu 
la o distanță de timp prea mare, 
„piticii" Ru.s, Ecopomu, Diacpnescu, 
Isaia, Gh. Nițu, I. Ionescu și alții, 
despre care șe spune că mingea ii 
ascultă supusă, în execuții tehnico- 
t3cti.ee de finețe și de mare utilitate 
Pfaftjcă pentru jpc.

în total, în cadrul centrului de fot
bal al Clubului șportiv Tîrgoviște se 
pregăteșp. in ppezent, up numyr de 
aproximativ 100 de jucători, brgani-

zșți în cjouă ecjiipe de juniori .și trei 
de copii, care activează în competiții 
oficiale, începând de la nivelul camr 
pionatului local, pjpă la cel republi
can. Există și o bază materială — 
în primul rînd terenuri de antrena
ment și joc — corespunzătoare ne
voilor unei Instruiri de calitate. Se 
manifestă din plin și sprijinul direct, 
efectiv al conducerii clubului (preșe
dinte, prpf. Nicolae Dinpă). Condiții 
optime, așadar, obținerii unpr rezul
tate viitoare d;nțrp cele

Dar și la Tîrgoviște, pa 
în alte centre de fotbal 
din țară, î.și găsesc Jocul 
dificultăți, egre frîn.eșză 
plinirihir, Hmitînd aria 
Așa bunăoară, antrenorii

mși bune, 
de altfel și 
speejafizate 
o serie de 
ritmul fm- 
succpșelor. 

centrului 
șpujpplează lipsa d.e cplșborare de 
care dau doyydă profesorii d.e educa
ție fizicțș de lâ .școlile din praș, și le 
reproșează acestora că suprasolicită 
pe copiii buni la fotbal, obligîndu-i 
să participe, fără nici 6 raționalizare 
a efortului, la toate competițiile și 
activitățile sportive pe linie de învă-

țămînt. Cam la fel șe petrec lucrurjle 
și eu fotbaliștii juniori, abșolvenți ai 
școlilor profesionale și încadrați în 
producție, care adeseori muncesc în 
schimbul cte Tîoapte, după sau înain
tea unor ședințe- obositoare de antre
nament. Pentru ca, alteori, tot aceștia 
șa fie împărțit) în cele dopă șchim- 
buri ale zilei, fapt care impietează 
asupra omogenității pregătirii .de an
samblu șl are repercușiupi directe 
asupra participării cu succes a echi
pelor la jocurile oficiale.

La drept vorbind, asemenea nea
junsuri nu sînt în esență decît ur- 

. marea unei evidepte . lips^ d.e înțele
gere reciprocă, in șjtugții rezolvabile, 
care se impun totuși rezolvate. Acea
sta, fără îndoială șl cy sprijjpul orga
nelor locale. Pentru ca munca cen
trului de fotbal C.S. Tîrgoviște să 
poată cunoaște, cu adevărat, satisfac
ția deplină a împlinirilor la care 
aspiră.

Ion MIHAESCU

TRASEE PENTRU DRUMEȚII MONTANE

Dumitru SOARE — coresp.

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, de la ora 3.45: „Cupa 23 Au
gust”. pentru juniori II și copii.

FOTBAL. Stadion ^3 August", 
in cuplaj, de la ora 17 : Steaua 
— C.S.M. Reșița și Dinamo — F-C. 
Constanta (Divizia A); starlion Di
namo; de la ora 9: Dinamo — F.c. 
Constanța (tineret-rezerve), Dina
mo Obor — Azotul Slobozia (DW- 
zia C): stadion Glj.encea. de la 
ora 14: Steaua — C.S.M. Reșița 
(tineret-rezerve) ; stadion Autobu
zul, d,e la ora 11: Aut,obuzul - 
Metrom Brașov (Divizia B); sta-

dion Laromet. de la ora 11: La- 
î-omet’ — Unirea Tricolor Buc. 
(Divizia C); stadion Voința, de 
lâ 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.K.B.; de la ora 11: I.O.H. 
- Țehnometșl (Divizia C).

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : Întreceri în cadrul compe
tiției ..Cupa Școlarul" — probe de 
armă standard, piștql viteză și 
pistol cu aer comprimat

SIGHETUL MARMAȚIEI
(Urmare din pag. 1/

de amicale. Tenisul, se vede, a 
prins aripi și în Sigbet. marele sti
mulent fiindu-i victoriile reprezentan
ților noștri în C'upa Davis. Concre
tizarea 7 Aparjjia priipelor două gru
pe de cîțe l'> el.ey) în cadrul cen
trului de ipițiere la tenis, centru 
cpnduș de profesorul de educație fi
zică Ludovjc Navodarșzky.

Am aflat cu sațjșfpcție că asociația 
sportivă C.I.L nu se preocupă nu
mai de organizarea timpului liber 
pe terenul de sport a celor mari, o 
atenție deosebită fiind acordată si 
copiilor salariaților. Astfel, în noul 
carfier de bWcuri din vecinătatea 
combinatului, s-a amenajat o micro- 
bază sportivă cu terenuri de joacă 
(fotbal Și handbal) pe care cîteva 
sute de copii s-au și pornit pe „trea
bă". în aceeași prdipe d.e idgi, )pen- 
țipnăm că în Șighct s-a orgapizat în 
timpul vacanței o „Cupa a străzilor" 
lâ mini-fotbal, cu 14 echipe partici
pante.

Ca pretutindeni, de altfel, și aici, 
elevii constituie elementul motor al 
îptrpcerilor sportive. Există în prșs, 
în cjtdrul Ijceelor efievâ ppcjee de 
performanță : o echipă de volei (fe
te) și o alta de handbal (băieți) 
participante la diviziile școlare și de 
juniori. Școala sportivă, organizată 
pe lingă Liceul Dragoș Vodă, se re
marcă prin secția șa de atletism, cu 
cei 5Q d.e elevi, repartizați în două 
grupe (avapșațj și începători). Un 
certificat de valoare al atletismului 
sigiietean l-au semnat desigur și cele 
două performere, care la campiona
tele naționale școlare de la Focșani 
au cucerit tricourile de capipioane.

Ește vorba de Ecatpripa vi|and (80 
și 300 m) și Eva Bura (1,60 m la înăl
țime). Ambele sjnt el.evele aceluiași 
inimos profesor Ludovic Nayofidr- 
szky.

Atletismul este apreciat la Sighet, 
ceea ce a dus la un original campio
nat municipal, sistem divizie, cu 
participarea celor două școli gene
rale din oraș. întrpeerile, care se 
desfășoară în două etqpe — toipnnă, 
primăvară —, tind a 4ePis,a elemen
tele cele mai talentate, viitoare .com
ponente ale secției de atletism a 
Școlii sportive. Anul acesta întrece
rea a fost cîștigată de Școala gene
rală nr. 2 (profesori — Maria Simion 
și Qheorghe paniian).

Printr-o hotărire a comitetului mu
nicipal de partid, în Sighet s-au pus 
la dispoziția ejeyilor toate bazele 
sportive dîn oraș, cu condiția ca ei 
să particjpe la întreținerea lor. în 
legătură Cu amenajarea și păstrarea 
in bune -condițiuni a terenurilor de 
sport am aflat însă că ni) toat.e șco
lile au răspuns cum se cuvine acestei 
hptărîri. .Așa, de pildă, școlile gen.e- 
rșje nr. 3, 4,. S și 6 nu-.și jpgrijesc 
bazele spqrtjyp cj in punți, cega pe 
constituie un con:.-as1, șupărățpr față 
de preocupările gospodărești care 
există la Liceul pedagogic, unde mi
na harnică a profesorului de educa
ție fizică Ernest Lorincz șe sirnte 
din plin, la Liceul pragoș Vodă, ca 
și la școlile generale 1 și 2.

Hotărirea Plenarei . C.C. ai P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice’ și sportului â copsli- 
tiut fără doar și ptjștp un stimulent 
deosebit pentru sportivii dîn Sigljetul 
iMarmației. în puținele luni care au 
trecut de la apariția acestui însem
nat document, organele sportive lo-

cal.e, în co^bprare cu cqrnitetul mu
nicipal U.T.C., cu conși|i’ul munici
pal "al sindicatelor, cu organizația 
municipală a pionierelor și fnspecțo- 
ratul municipal școlar au organizat 
mai multe acțiupi sportive de masă, 
potrivit indicațiilor șuș-ymintitei h<>- 
tărîri. Astfel, au avut loc duminici 
cultural-sportive în comunele Sara- 
său și Vadul Jzei, cu îpțrp?eri de fot
bal, volei, cu demonstrații de box 
și trasul frînghiei sau fuga în saci. 
Populare s-au dovedit a fi și excursii
le pg biciclete, cp care ocazie s-au 
organizat și întreceri de îndemlnarc 
și' vițeză. Sute de tineri au pgrtici- 
pgt și la crosurile organizate în prșș, 
syu ’la „Grădina Morii", un frumos 
loc de șgremgnt. Muncitoarele de la 
fabrica de tricotaje „Unitatea" în 
dorința de a face cit mai multă miș
care, au răspuns pozitiv la inițiativa 
directorului fabricii, Vașjle Qceapti 
(un fost șportiv, cpmpior) nștipnal Ia 
ra.dioapșatorispD și ipecjipul întreprin
derii dr. lyenycrps, înjbrătișând cu 
căldura gimnastica în producție pe 
care o execută zilnic timp de zece 
minute, sub conducerea instructoarei 
Maria Turda.

Cu toate aceste realizări, lăudabi
le, evidente, considerăm totuși că to
varășul Ion Pop, prjm- vicepreședin
te al țC.JE.F.S. Marapiureș, gy.ea 
dreptate afirmînd că activitatea de 
performanță din Sighet rămîne ne
concludentă șj prea slabă, în cqmpa- 
rațje cu nivelul slrgdaniilpr și inte
resului aryj.yt de organele de partid 
și de sț^i față de ijjișc^re.a spprtivă 
și, orjcujp. îp|r-nn raport nepr.opor- 
țional cu numărul celor 19 profesori 
dg educație fizică din oraș.

Pentru iubitorii de drumeții, 
pentru cei pe admiră și îndrăgesc 
frumusețea de neegalat a munte
lui, pentru cei ce doresc să petrea
că cîteva zile în aerul ozonat al 
pădurilor de brad, întreprinderea 
de turism,' hoteluri și restaurante 
— București organizează o variată 
gamă de excursii și sejururi, în 
ceie mai pitorești zone montane 
din țară. Am selecționat pentru dv. 
spre a vi le prezenta pe cele mai 
semnificative.

* Zona niupjilor Țăgăraș — cu 
semețele șale piscuri ce domină 
Țara Oltului și plaiurile munte
nești, cy pițqreșțjte șȚlg Ișcupi ri- 
ș’ipite la altitudini ce nu rareori 
depășesc 2000 m., ppale fi admirată 
de către bucureșteni în druipgții 
de 10 zUe, cu pjecări în 18 august 
șj 1 septembrie.

Dppă ce vor fi străbătute pote
cile deschise de păstori din vre
muri străvechi, după ce se va ad
mira frumusețea vșjlor împădurite 
și șp va trece pe lingă impresio
nantele pi. -prj golașe gle „Alpiior 
Transilvaniei" se va poposi in ca
banele': Arpașul, Podragul, Bîlea 
Lac și Npgoipi.
• Mițpții Rgfezțțț — caracteri

zați pf-jnțr-p mare varietate de 
eiembnțe naturale ca: Igcpri nu
meroase și îhținsg de origină gla
ciara, crește incite și abrupte, o 
ftjtfnă și o floră specifică, ciucța- 
telp formațiuni calcaroase, pot fi 
străbătuți în drumeții de 1,0 zile, 
cu pțecari în 19 augpșț și 2 șpp- 
tembrie. Iubitorii de inedit vor a- 
vea satisfacții dppsebite, ptțrcurgînd 
traseele din acest masiv, admirînd 
frumusețea pejsajului, a fibrei și 
faunei specifice ocrotită în ca
drul parcplui națiopaj, frumușețen 
șălpaticjț a priveliștilor punctate 
de albastrul lacurilor alpiny.

(• Monțij Btjcegi — vă șțșu la 
dispoziție pentru sejururi de pînă 
la 6 zile, în cabanele : Cuibul Do
rului, Padina, Bolboci și Muntele 
Roșu așezate ’în' zone pjinp de far
mec, în locuri odihnitoare și de
conectante, db unde se deschid 
priveliști pline de frumusețe și 
nțăreție.

La cererea grupurilor de pește 
15 persoane, se pot organiza ex
cursii la cabanele Scărișoara și 
Cheile Turzii, din minunatul ținut 
șl munților Apuseni, în fantastica 
„Țară de Piatră", cu frumusețile 
sale naturale surprinzător de va
riate, cu dimensiunile sale istorice 
de un profund dramatism, cu bo
gatul' sau tezaur etnografic și fol
cloric.

In dorința de a oferi cîteva zile 
de satisfacții de neuitat, de re- 
confortare și odihnă activă amato

rilor de excursii montane, între
prinderea de turism, hoteluri și 
restaurante — București organi
zează cu ocazia zilei de 23 AU
GUST excursii dintre care vă re
comandăm :

— excursie în munții Ceahlău — 
perjoada 21—26 august, cazări la 
cabanele Durău, Dochia. Șe vor 
vizita obiectivele : Lacul- Bicaz 
(plimbare cu vaporașul), Piatr/i 
Lșta, Vf. Panaghia, Vf. Toaca, 
Polița cu Crini, Qcolașul Mic, Qco- 
lașul Mare. Jgheabul lui Vodă, 
Valea Bistriței, Țepeșeni, pitorea
sca și sălbatica Vale a Ricazului, 
•lealul Nțaicilor, Bîica Popii, ca
bana Izvorul Muntelui si Bicaz ;

— pxpurșie la cabana Chgjle Ză- 
noagei, organizată în perioada 
22—26 august. Se vor face excursii 
in împrejurimi la: Scropoas,a> Peș
tera iălomicioarei ;

— tot între 22—26 august, ITI-IR 
— (București, organizează o ex
cursie Ia cabana Padina de unde 
șe vor face plimbări spre Scropoa- 
sa .și Colții Strungii ;

— la complexul turistic C'beile 
Râșnovului între 22—2|5 august se 
organizează p eșcurșip de tinde șe 
vor vizita Poiana Secuilor, Țrei 
Brazi, Cetatea Rî.șqov șj Brașoy ,

— în aceeași perioadă aipatorji 
șe ppt înscrie pentru o excprșie 
la cabana purmătuța din masivul 
Piatra Craiului. Sp vor vizita Po
iana Zănpagei, Vf. Turnul, refu
giul 7 Noiembrje, Vf. Timbolul 
Mare, Timbplul Mic, Vf. Șbirii, 
Vf. La Om (sau Piscul Baciului), 
refugipl Grind, Poiana, Vlădușca. 
Stlnă Mărtoi, Prăpăstiile Zărne.ș- 
tilor, Fîntjna lui Botorog, Gura 
Răului, Zărnești, Brașov ;

— la cabana Bonloc din masivul 
piatra Mare, se pot petrece cîteva 
zile prin ITHRB între 22—26 au
gust. Se va vizita: Dimbul Morii, 
Cascada 7 Scări, Poiana Șurei de 
Piștră, cabana Piatra Mare, Vf. 
Pjatra Mare, Valea Pietrei Mici, 
cascada Tamina, Timișul de Sus;

— între 22—26 august, peptru 
cei ce doresc să petreacă cîțevp 
zile de odihnă într-o singură lo
calitate, se organizează un sejur 
în stațiunea balneo-clirpaterică 
Pucioasa.

Pentru bucureștenii ce doresc 
să-și petreacă week-end-ul pe Țru- 
moașple plaiuri montane. ITHip 
orgamjzeaaă în fiecare sgptămîbă 
excursii de o zi și o zi șj jumă
tate pe Valea ȚȚa|iQvei.

Pentrp informații și însprieri vă 
putpți adresa fjljalpi de turism 
din Cal. Victoriei nr. 106, b-diii 
BepnbJicii 68.

t3cti.ee


Surpriză la Balcaniada de sărituri

ZAGREB, 11 (prin telefon), 
în ziua a doua a Balcania
dei de sărituri în apă (se
niori), 
niei, 
vîrstă de 19 ani, a 
o mare surpriză, 
titlul de campion la 
lină (3 m). Tînărul 
antrenorului Norbert 
remarcat în ultimii 
un talent deosebit, s-a impus 
prin eleganța și corectitudi
nea cu care a executat sal
turile, precum și prin teh
nica impecabilă a intrărilor. 
Prin succesul său, Gerhard 
Fabich continuă șirul succe
selor lui Ion Ganea, multiplu 
campion balcanic, absent, 
însă, acum din cauza unui 
accident suferit nu de mult. 
Victoria lui Fabich este a 
doua realizată de săritorii ro
mâni în cadrul Balcaniadei,

reprezentantul Româ-
Gerhard Fabich, în 

furnizat 
cîștigînd 
trambu- 
elev al 
Hatzak, 
ani ca

prima fiind cea a Soranei 
Prelipceanu (antrenor Aure! 
Breja), înregistrată cu o zi 
înainte. în sfîrșit, 
la, izbînda lui Fabich, vom 

a avut un 
în bulgarul 

Saracinski, cu 
care a luptat de la egal pe 
parcursul a șapte sărituri, 
dar la ultimele (cele cu grad 
de dificultate superior) s 
detașat și a cîștigat net. 

Clasamentul probei : 1
FABICH (ROMANIA) 560,46 
p — campion balcanic. 2. K. 
Saracinski (Bulgaria) 524,85 p, 
3. A. Antonov (Bulgaria) 
517,70 p, 4. J. Gaber (Iugo
slavia) 486,70 p, 5. AL Ba- 
giu (România) 391,41 p, 6. A. 
Kussl (Iugoslavia) 373,05 p. 

în clasamentul pe echipe • 
1. ROMANIA 21 p, 
garia r ~ ~

sublinia că el 
rival valoros 
Konstantin

., 2. Bul-
13 p, 3. Iugoslavia 2 p.

ETAPA A Il a A REVENIT

CLUJEANULUI

Eleganța „echerurilor" 
i-a adus lui Gerhard 
Fabich prețioase puncte 
la Balcaniada de la Za
greb.

referitor

in turneul de tenis de la Cincinnati

NĂSTASE DIN NOU VICTORIOS

JUNIORII NOȘTRI
din ac-
la cele

punctele 
înscrise

Fluturaș a ratat
aruncare liberă, dar a în-

Balcaniada de baschet a juniorilor

C. E. DE TENIS DE MASA

IUGOSLAVIA

LUPTĂ PENTRU MEDALII

UN NOU SUCCES AL ROMÂNIEI
BOTEVGRAD, 11 (prin telefon), 

începutul convorbirii purtată cu 
antrenorul federal prof. Constantin 
Dîrjan ne-a adus frumoasa veste că 
echipa de juniori a României a 
repurtat un nou succes în cadrul 
ediției a Xl-a a campionatului bal
canic. Evoluînd în compania pu
ternicei selecționate a Iugoslaviei 
(din care fac parte nu mai puțin 
de șase jucători de peste 2 m), 
sportivii români au avut o com
portare excelentă și au cucerit vic
toria cu scorul de 56—55 (29—25).

începutul partidei a fost favora
bil sportivilor iugoslavi care au 
condus (fără a se distanța) pînă 
in min. 36, moment în care Româ- 

a egalat (45—45). De aici, sco- 
a evoluat la diferențe minime, 
cu 5 secunde înaintea fluieru- 
final tabela electronică indica 
nou egalitatea — 55—55, după 

Iugoslavia beneficiase de două 
aruncări libere, la care renunțase

ATILA TELEGDI
CLUJ, 11 (prin telefon), „Crite

riul internațional al juniorilor", 
competiție ciclistă de fond tradi
țională. a continuat sîmbătă cu 
desfășurarea etapei a Il-a. La start 
s-au prezentat 64 de alergători din 
România, R.D. Germană și Unga
ria.. Concurent ii au avut de acoperit 
67 km, pe ruta Cluj—Huedin—Cluj.

Urcușul Pănicenilor a răsfirat în- 
trucîtva plutonul, dar cicliștii ră
mași au regăsit plutonul pe cobo- 
rîre. La întoarecere, faza s-a repe
tat identic. între Căpușul Mare și 
Florești aproape 20 de cicliști n-au 
mai rezistat însă ritmului, astfel că 
la Gilău în plutonul mare se aflau 
numai 45 de rutieri. în această for
mație, grupul masiv a participat la 
sprintul din centrul Clujului. Atila 
Telegdi — alergător clujean, re
marcat ca un mare talent și în în
trecerile de velodrom („Cupa Spor
tul" și concursul „Prietenia”) — 
s-a dovedit cel mai rapid om al 
plutonului, ciștigind în aplauzele 
numeroșilor spectatori sprintul fi
nal al etapei. Iată clasamentul t

1. ATILA TELEGDI (Voința Cluj) 
a parcurs 67 km în 1 h.51:15 (m. 
o. 36.130 km) ; 2. Constantin Bon- 
ciu (Șc. sp. 3 București), 3. Adrian 
Ionescu (Voința Ploiești), 4. Aurel 
Ciobanu (Voința Ploiești), 5. Ro- 
mică Simion (Șc. sp. 1 București), 
6. Franz Uhlmanp (R.D. Germană) 
— același timp cu învingătorul.

Clasamentul general după două 
etape arată astfel :

1. COSTEL VIZITIU (C.S. Brăila) 
3 h.20:53 ; 2. Aurel Ciobanu (Voința 
ploiești) la 35 s; 3—5. Adrian Io
nescu (Voința Ploiești), Franz Uhl- 
mann (R.D. Germană) și Teodor 
Ciumeti (Șc. sp. 3 București) la 
1:01 ; 6. Sarkadi Nagy (Ungaria) 
la 3:01.

Duminică se dispută etapa a 
III-a, ultima, pe un circuit situat 
în împrejurimile stadionului Muni
cipal și ale hotelului Napoca.

Fr. LASZLO

BALCANIADA ÎNOTĂTORILOR DE LA DUBROVNIK

MARIAN SLAVIC LA AL DOILEA TITLU:
1:59.1 PE 200 m LIBER

■ . 9
• Trei noi recorduri naționale ale sportivilor noștri: I. Miclăuș 60,3-100 m delfin, 
Anca Groza 2:34,9-200 m mixt și ștafeta de 4x100 m mixt —4:07,0 • Sportivii 

luat conducerea in clasamentul generaliugoslavi au

DUBROVNIK 11 (prin telefon). 
Cea de a doua reuniune a Balca
niadei înotătorilor a marcat un pu
ternic asalt al sportivilor Iugoslavi, 
care au cîștigat 3 titluri și au 
preluat conducerea în clasamentul 
general. Dintre sportivii noștri, cea 
mai bună comportare a avut-o Ma
rian Slavic, învingător la 200 m 
liber cu 1:59,1, timp ce egalează 
recordul național stabilit cu o zi 
înainte. Evoluții meritorii au mai 
avut Eugen Aimer, cu recorduri 
personale la 200 m liber și 100 m 
delfin, Ion Miclăuș, clasat pe locul 
secund la 100 m delfin în 60,3 (nou 
record național), Anca Groza (locul 
trei la 200 m mixt cu 2:34,9, noiț 
record) și componenții ștafetei de 
4.X 100 m mixt, care au corectat 
recordul țării cu două secunde : 
4:07,0. Din păcate eforturile lor au 
fost în mare parte anulate de evo
luțiile sub posibilități ale tinerilor 
Daniela Georgescu, Ildiko Horvath, 
Cătălina Pănulescu. Eugenia Cris
tescu Și Lavinia Donia (care a ra
tat în mod inexplicabil victoria 
la 100 m spate).

REZULTATE TEHNICE. 200 m li
ber (b): 1. MARIAN 
1:59,1 (rec. balcanic, 
campion balcanic, 2. 
(B) 1:59,6 (rec.), 3, L. 
4. E. Aimer (R) 2:01,1
(I) 2:03,1, 6. Rudan (I)' 2:03,9, 7. Beri- 
stianos (G) 2:07,4, 8. Teodoropoulos

(G) 2:08,0: 200 m liber (f): 1. HELEN 
AVLONITOU (G) 2:17,2 — campioa
nă balcanică, 2. Hrișcă Peiceva (B) 
2:19,3, 3. Svetlana Pavletici (I) 2:19,9,
4. S. Ganeva (B) 2:22,3, 5. M. Gaspa- 
rici (I) 2:23,5, 6. Para (G) 2:25,6, 7. 1. 
Horvath (R) 2:25,6, 8. D. ~
(R) 2:27,5; 100 m spate (b): 1. NENAD 
MILOȘ (I) 61,5 (rec. balcanic eg.) — 
campion balcanic. 2. P. Milos (I) 61,5, 
3. D. Kolarov (B) 63,7, 4. Kapralos 
(G) 64,1, 5. A. Horvat (Rj 64,6, 6. T. 
Nuțeanu (R) 64.6, 7. Makedonski (B) 
65,0, 8. E. Koskinas (G) 65,7 ; 100 m 
spate (f): 1. JASMINKA SARAC (I) 
1:13,4 — campioană balcanică, 2. La- 
vinia Donia (R) 1:13,8, 3. Iordanova 
(B) 1:13,8, 4. Beristianou (G) 1:14,2, 5. 
Păunova (B) 1:14,4, 6. Cristescu (R) 
1:14,5, 7. Porenta (I) l.:15s4,.-8v >®ean 
(T) 1:15,7; 100 m delfin (b): 1. VASIL 
DOBREV (B) 59,6 — campion balca
nic, 2. I. Miclăuș (R) 60,3 (record), 3. 
Pavlitici (I) 60,3, 4. Karidis (G) 60.4,
5. Aimer (R) 60,4 (r.p.), 6. Cartsidis 
(G) 61,1, 7. Csordasici (I) 61,3, 8. Sta- 
telov (B) 63,1: 260 m mixt (F): 1. HE
LEN AVLONITOU (G) 2:32,7 (rec. bal
canic) — campioană bale., 2. Jasminka 
Efendici (I) 2:33,1, 3. Anca Groza (R)

Georgescu

2:34,9 (record), 4. N. Konstantinidou 
(G) 2:36,6, 5. J. Slavceva (B) 2:36,9, 6. 
H. Peiceva (B) 2:36,9, 7. V. Petkovici 
(I) 2:37,1, 8. C. Pănulescu (R) 2:44,6 ; 
4X100 m mixt (b): 1. IUGOSLAVIA 
4:04,7 (rec. balcanic, record național)
— campioană balcanică (în 
schimb N. Milos 61,0 pe 100 m
— record balcanic), 2—3. “
(Nuțeanu 64,0—100 m spate, 
69,5 — 100 m bras, Miclăuș 
m delfin, Oprițescu 54,0—100 
4:07.0 (record) și Bulgaria 4:07,0 (re
cord), 4. Grecia 4:14,5 (record), 5. 
Turcia 4:34,0; 4X100 m liber (f) : 1.
GRECIA 4:19,4 — campioană balca
nică, 2. Iugoslavia 4:19,4, 3. Româ
nia (D. Georgescu 65,5, Pănulescu 66,6, 
Cristescu 66,5, Groza 63,8) 
Bulgaria - 4:22.9.

primul 
spate 

România 
Resler 

50,5—100 
m liber)

4:22,4, 4.

1. RO-
p, 3. Iu-

CLASAMENTE. Masculin:
MANIA 91 p, 2. Bulgaria 87 
goslavia 86 p, 4. Grecia 64 p,.5. Turcia 
10 p; Feminin: 1. Iugoslavia 93 p, 2.
Grecia 86 p, 3. România 77 p, 4. Bul
garia 73 p, 5. Turcia 1 p; Genera! : 1. 
Iugoslavia 179 p, 2. România 168 p, 3. 
Bulgaria 160 p, 4. Grecia 150 p, 5. 
Turcia 11 p.

SLAVIC (R) : 
rec. egalat) — 
Șt. Gheorghiev 
Stoev (B) 2:00,8, 
(r.p.), 5. Linhart

ULTIMELE ZILE DE VACANȚA, 
PRIMELE ZILE DE CAMPIONAT■ ■■

au
va-

Din ce în ce mai puține zile 
mai rămas din această fierbinte 
canță fotbalistică, perioada de inter- 
sezon. De fapt, prea puțin ar putea 

acest timp al încărcării 
al speranțelor — „vacan- 
că multitudinea formelor 
pregătitoare nu permite 
se mai odihnească.

Ctln

Finala turneului a fost cîștigată

pentru a rămâne în posesia mingii, 
în această situație, Fluturaș a ob
ținut o intercepție și a sprintat 
fulgerător spre coșul advers, nemai- 
putînd fi oprit decît prin fault, în 
ultima secundă. ~ 
prima
scris-o pe a doua, aducînd, astfel, 
victoria echipei române care, în 
general, s-a comportat foarte bine 
și a înregistrat un nou progres în 
privința preciziei aruncărilor la 
coș : 53% la aruncările din ac
țiune (32 din 62) și 75% la cele 
libere (12 din 18). Iugoslavia a 
realizat 39% la aruncările 
țiune (23 din 58) și 64% 
libere (9 din 14).

în partida cu Iugoslavia, 
formației române au fost 
de Fluturaș 20, Osacenco 13, Uglai 
11, Mihalache 8, Chioreanu 2, 
Dragnea 2. Au arbitrat Anatol 
(Turcia) și Musakiotis (Grecia).

în celelalte jocuri : Turcia — Bul
garia A 66—52, Grecia — Bulga
ria B 60—31 (neoficial).

După trei zile de întreceri, clasa
mentul campionatului balcanic de 

’ juniori se prezintă astfel :
1 
0 
1 
1 
3 
de jucat cu 
Bulgaria și

în sferturile de finală ale probei 
de simplu masculin a turneului de 
tenis de la Cincinnati (Ohio), Iile 
Năstase a cîștigat în fața austra
lianului Alexander, cu scorul de 
6—3, 7—6. în alte două partide ale 
„sferturilor", Pilici (Iugoslavia) — 
Villas (Argentina) 2—6, 6—1, 6—0

și Connors (S.U.A.) — Proisy (Fran
ța) 6—1, 6—2.

în semifinalele probei feminine 
americanca Chris Evert a eli
minat-o cu 6—2, 6—2 pe Urna 
Kloss (R.S.A.), iar Evonne Goola- 
gong (Australia) a dispus cu 6—3, 
6—2 de Jeanne Evert, în vîrstă de 
16 ani, sora lui Chris,

A

IN

1. România
2. Grecia
3 Turcia
4. Iugoslavia
5. Bulgaria

România
Turcia, iar Grecia cu 
cu Iugoslavia.

mai

3
2
2
2
3

are

2
2
1
1
0

156—166 
113— 95 
117—108
125—117
167—192

5
4
3
3
0

ATENA, 11 (prin telefon). în 
sala Centrului național de sport din 
Pireu au continuat întrecerile in
dividuale din cadrul campionatelor 
europene de tenis de masă pentru ju • 
niori. Evoluînd meritoriu, repre
zentanții țării- noastre — cuplurile 
Lidia Ilie — Ligia Lupu (fete) și 
Flrănescu — Buzescu (băieți) au 
reușit să se califice în semifinalele 
acestei importante întreceri.

De subliniat și buna comportare 
a sportivilor noștri Firănescu și 
Popovici (băieți), Lidia Ilie și Ligia 
Lupu (fete), calificați în sferturile 
de finală ale competiției indivi
duale. în lupta pentru cucerirea 
medaliilor sportivii români vor în-

tîlni în ordine următorii adversari : 
simplu băieți : Firănescu — Stell- 
wag (R.F.G.) ; Popovici — Burno- 
zian (U.R.S.S.), simplu fete : Lidia 
Ilie — Stromval (Suedia) ; Ligia 
Lupu — Ridlova (Cehoslovacia). 
La dublu băieți vor întîlni cupiul 
suedez Thorsell, Hafn, iar la dublu 
fete, cuplul maghiar Ivasko, Rus- 
genski.

S.U.A.-R.F. GERMANIA
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DEBUTUL GIMNAȘTILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

în disputa pentru pozițiile fruntașe 
ale clasamentului, chiar în cea pen
tru medalii, pentru că. nu o dată, 
ne-au arătat că pot lupta cu îndîr- 
jire, de la egal, cu cei mai reputați 
maeștri europeni, așa cum s-a în- 
tîmplaț, <jel mai recent, la „euro
penele" de la Grenoble.

Din păcate, programul competi- 
țional redus al gimnaștilor noștri 
fruntași nu ne-a dat prilejul să-i 
vedem la lucru de mai multe ori 
în acest an. După cum se știe, la 
campionatele europene au fost pre- 
zenți Dan Grecu, Mihai Borș și Ni- 
colae Oprescu. în afară de aceasta, 
echipa noastră masculină a mai 
susținut (în iunie) un meci amical 
cu reprezentativa Ungariei, la Bu
dapesta, în care un frumos succes a 
obținut Dan Grecu. învingător la 
individual compus. A urmat o scur
tă perioadă de odihnă la mare, ne
cesară pentru refacere, iar după 
aceea antrenamente și muncă in
tensă la cluburi pentru obținerea 
formei sportive optime în vederea

TURNEUL PRIETENIA LA BOX

Universiadei de la Moscova. Zi de 
zi, la sala de la Complexul „23 Au
gust" antrenorii Costache Gheor
ghiu și Mircea Bădulescu au lucrat 
cu migală, în grup și individual, 
pentru desăvîrșirea măiestriei spor
tivilor din lot. Au existat și destule 
dificultăți, deoarece aproape toți 
componenții lotului au avut de sus
ținut sesiuni de examene, iar Ni- 
colae Oprescu a întrerupt mai mult 
timp pregătirea deoarece examenul 
de admitere la I.E.F.S. (pe care l-a 
trecut cu succes) i-a cerut multă 
muncă extrasportivă.

în prezent, cei doi specialiști sînt 
mulțumiți de forma în care se află 

• elevii lor și privesc cu încredere 
participarea echipei universitare 
românești la întrecerea de la Mos
cova. Experiența competițională a 
gimnaștilor noștri, frumoasa repu
tație pe care ei și-au cîștigat-o pe 
plan internațional prin performan
țele realizate în alte concursuri im
portante, omogenitatea și forța pe 
care au dovedit-o la unele aparate 
sînt tot atîtea motive să credem 
că în disputa cu cei mai huni re
prezentanți ai studenților sportivi 
din întreaga lume ei vor realiza re
zultate bune.

Se va concura numai cu exerciții 
liber alese, echipele urmînd a fi 
alcătuite din cîte patru sportivi 
(primii trei con tind în clasament).

NEW YORK, 11 (Agerpres). — 
La „Coliseum Nassau" din New 
York, în prezența a 2 500 de spec
tatori, s-au întîlnit reprezentativele 
de box amator ale S.U.A. și R.F. 
Germania. Pugiliștii americani au 
obținut victoria cu scorul de 7—3. 
La categoria „cocoș". americanul 
Hess, în mare formă, l-a învins prin 
abandon în prima, repriză pe Mer
tens. în limitele categoriei grea, 
vest-germanul Hussing a dispus 
prin k.o., în primul rund, de Wells.

Iată celelalte rezultate înregistra
te : Rozelle (S.U.A.) b.p. Schubert 
(R.F.G.) ; Davis (S.U.A.) b.p. Wel
ler (R.F.G.); Pryor (S.U.A.) b.k.o. 
1 Schoth (R.F.G.); Shields (S.U.A.) 
b.p. Habermayer (R.F.G.) ; Nuen- 
chow (R.F.G.) b.p. Tuttle (S.U.A.), 
Spitzberger (R.F.G.) b.p. Bennet 
(S.U.A.); Fickling (S.U.A.) b.p. 
Lehnhard (R.F.G.); Barker .(S.U.A.) 
b.p. Peters (R.F.G.).

Boxerii vest-germani urmează să 
evolueze la New Jersey.

„EUROPENELE" DE NATAJIE 
PENTRU JUNIORI

La Leeds au continuat campionatele eu
ropene de natație pentru juniori. Țn pro
ba de 100 m liber, sovieticul Dragunov a 
fost înregistrat cu timpul de 55,67. Proba 
feminină de 200 m spate a revenit înotă
toarei sovietice Luskatova. în 2:43,5. Tau
ber (R.D. Germană) s-a clasat pe primul 
loc la 200 m spate, fiind cronometrat cu 
2:14,11. Olandeza Bunschaten a trecut 
prima linia de sosire în cursa de 800 m 
liber, în 9:21,1.

CAMPIONAT MONDIAL

fi denumit 
bateriilor și 
ță", pentru 
de meciuri 
nimănui să

Două meciuri ain preliminariile 
C.M. au atras în mod deosebit aten
ția. în primul rînd cel de la Monte
video. barajul pentru desemnarea cîș- 
tigătoarei grupei a IlI-a sud-ameri- 
cane. Surprinzător pentru mulți eu
ropeni, revelația ediției trecute a 
campionatului mondial, selecționata 
Perului, a fost eliminată, după înfrîn- 
gerea cu 2—I, de tînăra echipă a sta
tului Chile. Este o răsplată pentru 
munca de doi ani de zile a antre
norului Rudi Gutendorf și a celebri
lor internaționali Valdez și Caszeli, 
numai cu gîndul la această califica
re. După cum se știe, chiar dacă per
formanța chilienilor este remarcabilă, 
pentru calificarea în turneul final 
ei vor trebui să mai susțină o dublă 
încercare, meciul de baraj cu cîștigă- 
toarea grupei a IX-a europene, selec
ționata U.R.S.S. Este stabilit ca cele 
două partide să aibă loc la 9 sep
tembrie, la Moscova și la 24 septem
brie, la Santiago, iar un al treilea 
posibil meci, la 30 septembrie într-un 
oraș încă nedesemnat din America de 
Nord.

Intr-un meci disputat la ' Mosțova, 
reprezentativa U.R.S.S. a jucat, în 
fața a peste 75 000 de spectatori, con
tra selecționatei Suediei, revelația 
sezonului de primăvară. Meciul s-a 
terminat la egalitate i 0—0. La 5 sep
tembrie, U.R.S.S. va juca, tot Ia 
Moscova, cu echipa R.F. Germania, 
campioană europeană.

AÎ doilea meci al preliminariilor 
s-a disputat pe continentul african, 
și a opus, la Accra, selecționatele 
Ghanei și Republicii Zair, partidă 
contînd pentru turul al treilea al eli
minatoriilor din zona Africii. Jucăto
rii ghanezi au cîștigat cu 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de extrema dreap
tă Akueteh Armah. Returul va avea 
loc la 19 august, la Kinshasa. Echipa 
învingătoare se califică, alături de 
selecționata Marocului și invingătoa- 
rea dublei partide dintre Kenya și 
Zambia, în turneul final al zonei, 
care va desemna echipa ce va repre
zenta Africa la C.M. 1974.

Surpriză în turneul de la Coruna 
(Spania). Ajax Amsterdam nu a iz
butit să se claseze decît pe locul 4 
al turneului, din patru participante !

Finala turneului a fost cîștigată de 
Atletico Madrid, echipa campioană a 
Spaniei, care a învins cu 2—1, după 
prelungiri, formația cehoslovacă Spar
tak Trnava. Golurile au fost, marca
te de Garate (2), respectiv Dobias. în 
meciul pentru locurile 3—4, Ujpes- 
ti Dozsa și Ajax au terminat cu un 
rezultat de 0—0, dar echipa maghiară 
a transformat mai multe lovituri de 
la 11 m, cîștigînd cu 4—31

In Franța, mai precis la Antibes, 
în fața a peste 15 000 de spectatori, 
s-au întîlnit Bayern Miinchen si O- 
lympique Marseille. Victoria echipei 
franceze, deși neașteptată, a fost pe 
deplin meritată. Scor 3—1, prin go
lurile marcate de Ropero (2) și Sko- 
blar, respectiv Roth, care deschisese 
scorul în prima repriză.

Un alt turneu, de data aceasta al 
unei echipe de club, formația brazi
liană International din Sao Paulo, 
începe zilele acestea în Europa. Bra
zilienii au în program meciuri îm
potriva echipelor Panathinaikos Ate
na, Olympiakos Pireu, Benfica Lisa
bona și una sau două echipe italiene, 

„Parkstadion" din Gelsenkirchen, 
unul din cele 9 stadioane pe care se 
vor disputa anul viitor jocurile tur
neului final al C.M., și-a deschis por
țile cu ocazia meciului amical dintre 
Schalke 04 și Feyenoord Rotterdam, 
partidă cîștigată de fotbaliștii olan
dezi cu 2—1.

In Norvegia se desfășoară în pre
zent o mare competiție fotbalistică 
de masă, la care iau parte 430 de 
echipe din șapte țări. Formațiile 
participante vor disputa, pînă la fi-
nală. un număr, de 1 000 de jocuri 
pe 18 terenuri. Paralel, se mai dispu
tă un turneu rezervat juniorilor și 
un turneu feminin. In total, la a- 
ceastă competiție de amploare popu
lară participă peste 7 000 de jucători 
și jucătoare I

MEXIC — POLONIA 1—2

CIUDAD DE MEXICO, 11 (Ager- 
pres). — La Monterey (Mexic) s-a- 
disputat revanșa meciului dintre 
selecționatele de fotbal ale Mexicului 
și Poloniei. Fotbaliștii polonezi au 
terminat învingători cu scorul de 
2—1 (0—0), prin golurile marcate 
de Gorgon (min. 58) și Gadoha 
(min. 85). Punctul gazdelor a fost 
înscris în minutul 53. de Guzman.

în primul joc, desfășurat la Los 
Angeles, echipa Poloniei a cîștigat 
cu scorul de 1—0.

GALAȚI, 11 (prin telefon). Sîm- 
bătă seara, pe arena Dunărea din 
localitate, în fața a peste 4 000 de 
spectatori s-au disputat partidele 
finale din cadrul turneului interna
țional de box —• „Prietenia" — 
rezervat tinerilor pugiliști din țări
le socialiste. Cei 22 de finaliști și-au 
disputat șansele cu ardoare oferind 
celor prezenți meciuri atractive, de 
un nivel tehnic superior reuniunilor 
anterioare.

Partida de debut, în care urma 
să fie desemnat cîștigătorul catego
riei semimuscă, a adus în ring doi 
juniori români. Paul Dragu și Tu
ran Rușii. Meciul a început calm. 
Dragu deplasîndu-se frumos si 
punctînd cu stînga directe de la 
distanță. Cele cîteva acțiuni ofen
sive ale lui Rușit s-au încheiat fără 
rezultat, datorită abilității cu care 
talentatul boxer craiovean a știut 
să evite contactul cu loviturile ad
versarului. Repriza a doua a fost 
mai disputată, Rușit reușind de 
mai multe ori să se apropie și să 
puncteze cu scurte lovituri la cap. 
în ultimul rund Dragu a schimbat 
tactica Și în loc să plece la atacuri
le adversarului l-a primit pe acesta 
cu serii scurte de lovituri, acumu- 
lînd astfel punctele necesare victo
riei.

Finala categoriei muscă s-a în
cheiat cu o nouă și ffumoasă vic
torie românească. Realizatorul ei 
este tînărul pugilist brăilean Niță 
Robu. El l-a învins prin abandon, 
în ultima repriză, pe cubanezul 
Marcelino Gusman, un boxer mult 
mai înalt decît el. cu alonjă și bun 
executant al loviturilor directe. De 
altfel, întîlnirea a început în nota 
de’ dominare a boxerului cubanez 
care a punctat cu directe de la 
distanță. în repriza secundă Gus
man a schimbat tactica, pornind la 
ofensivă, și. deci, acceptînd schim
bul de lovituri de la semidistanță 
și de aproape, tactică ce-1 avantaja 
pe reprezentantul nostru. în aceste 
condiții Robu și-a putut valorifica 
forța loviturilor silindu-1 pe. arbitru 
să-l numere pe boxerul cubanez în 
repriza a doua și a treia. Un croșeu 
de dreapta l-a surprins pe Gus
man cu garda jos. a căzut si a re
luat lupta cu dificultate. Din nou 
zdruncinat, Gusman a fost oprit de 
arbitrul de ring să continue lupta.

In cadrul categoriei cocoș Zan 
Sang Zo (R.P.D. Coreeană) a obți-

Demonstrația de scrimă pugilislică a tui Paul Dragu (stingă) i-a adus me
ritata calificare în finală, după meciul cu Han Dak II (R.P.D. Coreeană)

Foto: Gh. BERCOV-Galați

nut victoria la puncte în fața 
banezului Ramiro Ramos. La 
tegoria pană, Serghei Boiko 
(U.R.S.S.) a obtinut o surprinzătoare 
victorie, la puncte, în fața favori
tului, iugoslavul Mile Ristici.

Reprezentantul nostru la semi- 
mijlocie Damian Cimpoieșu nu a 
putut să-1 depășească pe Alexandr 
Juravlev (U.R.S.S.) . datorită plusu
lui de viteză și tehnicității de care 
dispune boxerul sovietic. Multe din 
loviturile lui Cimpoieșu nu și-au 
găsit ținta, deoarece adversarul său 
a fost extrem de mobil și astfel 
Cimpoieșu a pierdut la puncte. în 
partida următoare, la mijlocie mică, 
gălățeanul Pavel Istrate a obținut 
o victorie mai ușoară decît ne aș
teptam în fața sovieticului Vitali 
Guleaev. După o repriză și jumă
tate de luptă, în care s-au schimbat 
lovituri extrem de dure, boxerul 
român a atacat năpraznic și antre
norul lui Guleaev a aruncat pro
sopul în ring, cerînd abandonul e- 
levului său.

cu- 
ca-

ALTE REZULTATE — categoria 
semiușoară : Zvetan Zvetkov (Bul
garia) b.p. Janoș Berecz (Ungaria) ; 
categoria ușoară : Rene Miiller

DOAR CC NCMELE

(R. D. Germană) b.p. Simion Ar- 
masov (U.R.S.S.) ; categoria mijlo
cie : Vădim Fisiuc (U.R.S.S.) b.p. 
Wittold Zawadski (Polonia) ; cate
goria semigrea : Nicolai Erofeev 
(U.R.S.S.) b.p. Mircea Simon (Româ
nia) ; categoria grea : Costică Dafi- 
noiu (România) b.p. Angel Million 
(Cuba).

Mihoi TRANCA 
Telemac SIRIOPOL

In urmă 
organizării 
campionat 
boxului amator 
menită să stabilească 
cit mai exactă — s-a bucurat de 
o simpatie și o adeziune unani
mă, specialiștii aoreciind că o 
asemenea competiție s-ar fi cu
venit inaugurată mai de mult, în 
timp ce opinia publică a salutat 
cu satisfacție adunarea celor mai 
strălucitoare „stele" ale nobilei 

între corzile aceluiași ring, 
r, cum nici 
sînt scutite 

primejdii, iată 
multă vreme de 
de euforică 
serioase au apărut în calea orga
nizării supremei reuniuni a boxu
lui amator, întreprindere care 
arată la această oră — ca 
folosim termeni generoși 
zdruncinată și compromisă.

Primii care s-au dezis de o ase
menea competiție au fost japonezii, 
actul lor de abdicare fiind — se 
afirmă în cercurile autorizate — 
mai puțin legat de prevederile re
gulamentare (la start ar urma să 
se prezinte nu echipe naționale, 
ca la celelalte sporturi, ci... repre
zentative de continente !), cit 
ales de neputința organizării 
pectivei manifestații, sarcină 
care niponii și-o asumaseră 
primul moment.

A urmat refuzul pugiliștilor 
ropeni de a se deplasa, în septem
brie, la New York, giganticul oraș 
american fiind desemnat drept 
noua gazdă a campionatelor. Re
fuzul anunțat oficial de AEB.A 
(Asociația europeană de box ama
tor) a condamnat neajunsurile re
gulamentare ale întrecerii, preșe
dintele acestui for, sovieticul Niki
forov-Denisov, declarînd ziariști
lor că principiul reprezentării la 
C.M. prin echipe, selecționate ale 
continentelor este „profund in-

cu un an, inițiativa 
în 1973 a primului 

mondial din istoria 
idee fericită, 

o ierarhie

ideile fericite 
întotdeauna de 
că n-a trecut 
la acel moment 

armonie și piedici

se
să

mai 
res- 

pe 
în

eu-

just", aplicarea lui puțind să con
ducă la o deformată evaluare a 
pugilismului european pe bătrînul 
ring de la Madison Square Garden.

Se spera ca pînă la urmă cele 
două organisme în conflict — fe
derația internațională (AIBA), au
toarea regulamentului, și AEBA 
— vor ajunge la o convenție ca
pabilă să salveze o idee fericită 
și o întrecere anunțată atît de 
spectaculos.

Spre surprinderea unanimă, 
însă, AIBA a respins cererea f ru- 
lui european de a convoca un 
congres extraordinar imediat după 
campionatele continentale de la 
Belgrad. AIBA stabilind ca dată 
de desfășurare a reuniunii solici
tată de AEBA sfîrșitul... lunii sep
tembrie. adică zilele de după 
„mondialele- de la New York!

Cind lucrurile păreau oarecum 
definitive și pozițiile celor două 
organisme explicite și intransi
gente, iată că o nouă renunțare — 
cea a boxului african — vine să 
pună sub semnul întrebării însăși 
rațiunea de a fi a acestui campio
nat mondial doar cu numele.

Printr-o telegramă adresată pre 
sedintelui AIBA, colonelul Russell 
secretarul general al Consiliului 
Superior al Sportului African, A- 
braham Ordia, a făcut public refu 
-ul pugiliștilor continentului negru 
de a evolua la o competiție „ast
fel concepută", refuz semnificativ, 
lovitură decisivă la adresa unor 
campionate și așa destul de firave.

Dacă vanitatea federației inter
naționale nu va ține seama de 
aceste rețineri, atunci un așa-zis 
campionat mondial al boxului 
amator va avea totuși loc în sep
tembrie, dar „firma"’ lui nu va fi 
una adevărată, ci una contrafă
cută, ascunzînd in spatele careu
lui magic trufii, ambiții, interese.

In realitate, va fi o competiție 
limitată, modestă.

I

ț

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul de tenis de la Clemmons (Caro
lina de Nord) a programat partidele din 
cadrul sferturilor de finală.
Vijay AmritraJ l-a învins cu 6—4. 3—6,
6— 4 pe francezul Goven. Alte rezultate: 
Borowiak — Fairlie (Noua
7— 5, 3—6. 6—3; Battrick
6—4, 6—1; Fillol — Case 6—2, 6—3.
H
Turul ciclist al Portugaliei a continuat 
cu desfășurarea etapei a 5-a, pe 
Abrantes — Figueira da Foz (202 km). 
Primul a trecut, linia de sosire Joaquim 
Agostinho (Portugalia), cronometrat în 
5 h 39:40. în clasamentul general indivi
dual, Agostinho se află acum pe primul 
loc, urmat la 3 sec. de compatriotul său

Indianul

Zeelandă) 
McMillan

ruta

Mendes și Ia 3:15 de spaniolul Manza- 
neque.

in localitatea poloneză Nowy Soncz s-a 
desfășurat Întîlnirea internațională ami
cală de handbal dintre selecționatele Po
loniei și Bulgariei. La capătul unui joc 
echilibrat, handbaliștii polonezi au obți
nut victoria cu

în localitatea finlandeză Hyvinkaa a 
desfășurat un concurs internațional de 
motocros, contînd pentru câmpie >. ■
mondial la clasa 250 cmc. Victoria < •' 
venit sportivului suedez Haakon Anders
son. clasat pe primul Ioc în ambele manșe.

scorul de 14—13 (10—8).

în primul meci 
pe gheață de la 
mâțule Dynamo
R.D. Germane, șl Dinamo Riga. Ho- 
chelștii sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 7—4 (2—1, 2—3, 3—0).

al turneului de hochei 
Berlin s-au întîlnit for- 
Weisswasser, campioana 

Dinamo Riga.

Dr. Luigi Orsini, fost președinte al Fede
rației italiene de tenis și unul din cei 
mai apreciați oficiali ai Federației inter- ■ 
naționale de specialitate, a decedat. în 
vîrstă de 64 de ani. Cu ani în urmă. d. 
Luigi Orsini a fost căpitan nejucător a! 
echipei Italiei în „Cupa Davis“.
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