
ZIUA PRESEI
Sărbătorim, astăzu Ziua presei — zi aniversară a Scinteii, de la o 

cărei apariție se împlinesc 42 ce cri. Evenimentul reamintește. des:gur, 
adincile tradiții ele presei democratice și revo!uțiora*e din țara noas
tră, marea forță dintotdeau-a a p"ese; comuniste, locul Important pe 
care — prin grija pertata. — eo il ocupă astăzi in intreega vioță 
politică, economică și social-culturelă a patriei noastre.

In acest an, sărbătorirea Zilei presei ore loc in condițiile in care 
întreaga națiune, chetă sub imboldul istoricelor hatăriri ale Congresului 
al X-leo și Confer iței Moționale ale partidului, iți mobilizează energi
ile pentru îndeplinirea obiectivului național — cincinalul înainte de ter
men — cinstind opropiereo lui 23 August cu minunate fapte de mun
că, cu mari victorii in făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate. Este, pentru toți ziariștii din țara noastră, prilejul de a trece în 
revistă realizările și contribuțiile aduse la această grandioasă operă de 
însemnătate istorică in viața patriei, a întregului popor și, mai ales, de 
a gindi — ca ostași ai partidului — la slujirea in continuare, cu de
votament, cu pasiune și inaltă calificare profesională, a cauzei scumpe 
a socialismului.

Păstrăm in memorie și în suflete minunatele cuvinte prin care secre- 
tarui general al partidului, tovarășul NlCOLAE CEAUȘESCU, definea 
trăsăturile ziaristului zilelor noastre . „Gazetarul comunist trebuie să fie 
un om cu o concepție înaintată, cu o temeinică pregătire ideologică 
marxist-Ieninistă, în stare să înțeleagă marile transformări revoluționare 
din lume, să fie strins legat de masele populare, să servească prin în
treaga sa activitate interesele clasei muncitoare, ale întregului popor, 
cauza partidului, a socialismului și comunismului, deoarece numai ast
fel el va putea realiza cu succes misiunea sa de a milita neobosit pen
tru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului". Este dorința noas
tră unanimă, cea mai puternică, angajamentul ferm, să tindem și să 
cucerim aceste înălțimi pe care secretarul general al partidului situ
ează misiunea de astăzi și de mîine a gazetarului comunist

încadrată, cu toată ființa sa, în puternicul detașament al presei ro
mânești, presa sportivă își face o datorie de onoare din cultivarea cc- 
gostei față de partid și patria socialistă, strâduindu-se totodată să co~- 
tribuie cit mai eficient la explicarea și aplicarea politicii partide ta ; 
statului nostru în domeniul educației fizice și al sportului — activități 
de interes național. Avem, de cîtăva vreme, pe masa noastră de Iuc-j 

■ un document de partid de o deosebită importanță pentru destine e 
mișcării sportive din România : HOTÂR1REA PLENAREI C.C. AL P.C.R. 
DIN 28 FEBRUARIE — 2 MARTIE, cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, document care orientează cu o mare cla
ritate și sarcinile presei în acest domeniu, îndeplinirea lor constitu ’d 
pentru noi obiectivul primordial. In această hotărire de o mare însem
nătate teoretică și practică se arată : „Presa centrală și locală, radioul 
și televiziunea vor desfășura o largă acțiune de stimulare a populației 
în vederea practicării sistematice a exercițiilor fizice și sportului, accr- 
dind o mai mare atenție abordării problemelor educației fizice, sportu
lui de masă și de performanță, generalizării experienței pozitive, mun
cii de educație in rindul sportivilor, creării unei atmosfere de combati
vitate față de orice tendințe negative din mișcarea sportivă".

De Ziua presei, ne angajăm să aplicăm cu fermitate in :-t-ecga 
noastră activitate, prețioasele indicații ale partidului.
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VICTORIE
Aseară, echipa reprezentativă 

masculină de handbal a Ro
mâniei h obținut cca de a 
treia victorie în turneul in
ternațional de la Martin 
(Cehoslovacia), invingînd cu 
scoru) de 19—12 echipa țării 
gazdă. Citiți amănunte în cores
pondența din pag. a 4-a.

DIVIZIA A IA FOTBAL

A DOUA ETAPĂ PROGRAMEAZĂ
MULTE MECIURI ATRACTIVE

• Partidele din București au loc pe stadioanele

(in nocturna) și

Urmărind un start cit mai 
citant. motivat de apropiatele 
mene importante ale naționalei (26 
septembrie) s: cluburilor (19 sep- 

eampionatul primei di- 
rede. pentru astăzi, a doua 

se dispută la 3 zile 
inaugurală și prevede

tembrie» 
vizii pre 
etapă ; ea 
după cea 
următoarele Două partide :

Giulești • Vești din cele

soli- 
exa-

C.F.R.

BUCUREȘTI : Rapid — F.
Argeș srac c-, Giulești, ora 17)

BUCUREȘTI: Sportul studențesc 
— Politehnica Timișoara (stadion 
*23 Augusta, ora 19.30)

PLOIEȘTI: Petrolul — Dinamo
CONSTANȚA : F. C. Constanța

ÎN ÎNTÎMPINAREA

TG. MUREȘ : A.S.A.
Cluj

CRAIOVA : Universitatea — Stea
gul roșu

REȘIȚA: C.S.M. — Jiul
ARAD : U.T.A. — S. C. Bacău 
CLUJ : „U“ — Politehnica Iași
Ora de începere a meciurilor, 17, 

cu excepția de mai sus, jocul Spor
tul studențesc — Politehnica Timi
șoara care se dispută în nocturnă. 
Cealaltă întîlnire din Capitală are 
loc, la cererea clubului Rapid, pe 
stadionul din Giulești.

Și-acum, iată unele informații 
despre cele 18 competitoare.

SPORTUL STUDENȚESC — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA, 
reștenii au cîteva semne de 
bare în privința formației, 
jocul de la Iași. Măndoiu, M.
și Leșeanu sînt accidentați și abia 
astăzi, antrenorul Gh. Ola va ști 
dacă îi poate folosi. Se dă ca si
gură utilizarea lui Lucaci pe ex
trema dreaptă. în rest, gînduri 
pentru victorie... Timișorenii au 
sosit ieri cu avionul în 
Cu gîndul la un punct, 
rul Ion Ionescu are de 
cîteva posturi lăsate libere 
cidentarea lui Surdan și

Bucu- 
între- 
după 

Sandu

Capitală, 
antreno- 
rezolvat 
prin ac- 
elimină-

O NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ 1n 
CAPITALĂ

Din inițiativa salariaților de la 
T.C.I.B., cu sprijinul comitetului 
sindical al întreprinderii și al Con
siliului popular al sectorului 4 din 
Capitală, a fost realizată o nouă 
bază sportivă, ce se va afla la dis
poziția lucrătorilor de la T.C.I.B. și 
a elevilor din această zonă. Efec
tuat prin muncă patriotică, acest 
minicomplex dispune de un teren 
de tenis, terenuri de volei și bas
chet, precum și de o pistă pentru 
popice.

Terminată înainte de termen, în 
cinstea zilei de 23 August, noua 
bază sportivă a găzduit deja nu
meroase întreceri, la care au luat 
parte peste 250 de salariați.

Iar au asigurat cadrul organizato
ric necesar, astfel că juniorii și co
piii prezenți la start au avut toate 
condițiile pentru a realiza perfor
manțe meritorii.

Trofeele pentru cele mai bune 
rezultate au fost decernate atleplor 
Liliana Georgescu (Steaua) — greu
tate la junioare II și Radu Popa 
(Viitorul) — învingător la 60 m, 
lungime și înălțime, ia cop::

_Capa 23 Aagusta. pe echipe, a 
revenit Școlii sportive de 
la juniori II. și Viitorului, ia copta

Etapa a doua a acestei
tiții va avea loc la sfîrșitul acestei 
săptămîni pe stadionul Republicii, 
cu participarea juniorilor I și IU.

LA ROMAN, MULTIPLE 
ACȚIUNI

Loman par- 
numeroase 

ite aniver- 
de la 23

jl ~ : i orașul i
ți<- țA ?- e zile la
acțiuni spo
sâni măreț sărbători

Pe totodnie celor dO'i

co

C. M MURESANU
ATRACTIVE DISPUTE SPORTIVE LA GHERLA

C GROAPA — coresp.

C. HAREA coresp.

„CUPA 23 AUGUST" 
LA ATLETISM

a $i Sănătatea 
■.cursuri de po
lei. tenis și ci-

18 tabere

Foto : V. BOGDĂNEȚ-
Bacău

„23 August

Miercuri 15 august 1973

Duminică, la Bacău, tî- 
nărul portar rapidist, 
Ioniță, înlocuitorul lui 
Răducanu, a făcut o 
partidă bună. Iată-l și 
in această imagine re- 
solvind cu succes o fa
ză grea, sub privirile 
lui Angelescu (tricou 
alb), și a băcăuanilor 

Velicu și Enescu.
' i <z-:
IIMșw’niR

rile lui 
pentru 
astăzi
Floareș.

Pirvu și Bojin. 
titularizare în 
Fiilop,

Candidează 
meciul de 

Chimiuc, Popa și

RAPID — F. C. ARGEȘ. Giuleș- 
tenii s-au înapoiat de la Bacău 
duminică seara. După recuperarea 
necesară, marți au efectuat un an
trenament obișnuit. Antrenorii pre
conizează să folosească în meciul 
de azi formația care a învins pe 
S.C. Bacău. Cu excepția lui Rotaru, 
încă nerefăcut după accidentul su
ferit într-un meci de pregătire di
naintea campionatului, toți ceilalți

componenți ai lotului sînt apți de 
joc. Piteștenii se află de luni la 
prînz la Snagov, unde și-au con
tinuat pregătirile conform progra
mului stabilit de antrenorul Coidum. 
Cum în meciul de duminică nu s-a 
înregistrat nici 
pare că echipa piteșteană va ali
nia „ll“-le care a învins pe U.T.A.

un accident, se

PETROLUL — DINAMO. Pro
gram intens pentru fotbaliștii de 
la Ploiești. Luni dimineață s-au 
înapoiat cu avionul de la Cluj, iar

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri, au început la Snagov

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 

DE CĂIAC-CANOE 
PENTRU JUNIORI 

SI TINERET
Ieri, la Snagov, au început cam

pionatele naționale de juniori și 
tineret la caiac-canoe. Sînt prezenți 
567 de sportivi din 31 de secții ale 
asociațiilor și cluburilor 
din țară. Printre numeroșii 
panți se află caiaciști și 
din Tulcea, Brăila, Galați, 
Pitești, Timișoara, Arad, 
București, Hunedoara, Tg. 
Satu Mare, Piatra 
Constanța ș.a.

Au loc întreceri 
de viteză și fond, 
zi a campionatelor, au avut loc serii 
eliminatorii (dimineața) și recalifi. 
cările (după-amiază). Printre pro
tagoniștii primei zile s-au numărat 
sportivii din Tulcea, Galați, Bucu
rești, Brăila și Timișoara, care au 
obținut cele mai multe victorii.

Miercuri dimineața au loc semi
finalele (ora 9), iar după amiază 
(ora 17) finalele în probele de fond 
Joi dimineața (de la ora 9) vor f 
cunoscuți campionii la viteză.

PREGĂTIRILE LOTULUI
REPREZENTATIV DE FOTBAL

Pregătirile lotului reprezentativ 
de fotbal continuă. Pentru săptă
mîna viitoare este prevăzută o nouă 
reunire a selecționaților, 
convocați pentru 
București. Luni 
vionul, fotbaliștii 
linul Occidental
august, vor intîlni formația Hert
ha. Revenirea la București e fixa
tă în cursul zilei de joi 23 August.

Pentru partida de verificare de

Ei stat 
duminică seara la 
dimineața, cu a- 
vor pleca în Ber- 
unde miercuri 23

sportive 
pârtiei- 
canoiști 
Orșova, 
Reșița, 
Mureș, 

Reghin,săptămîna viitoare, antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoo 
contează, în majoritate, pe jucăto
rii care au participat lă turneul din 
Franța. Nu vor putea fi convocați 
Dumitrache și Marcu, care sînt in
disponibili. Vor fi chemați cîțiva 
jucători care nu au participat la 
amintitul turneu. E vorba de Ră- 
ducanu, Iordănescu, Beldeanu etc.

Următoarea reunire a lotului re
prezentativ, după aceea de săptă
mîna viitoare, e programată pentru 
3 septembrie, cînd va avea loc, în 
deplasare, un meci cu o formație 
de prima ligă din Iugoslavia.

Neamț,

la 24 de probe
Marți, în prima

Iată-l pe Dumitru, fotbalistul de Ia 
care se așteaptă o evoluție bună în a- 
cest sezon.

din300 de tineri atleți 
au luat parte la prima 

_Cupei 23 August-, rezer- 
și copiilor, și

Peste
Capitală 
etapă a 
vată juniorilor II 
găzduită de stadionul Tineretul 
Comisia de atletism a municp: 
lui București și Clubul sportiv ș:

ASTAZI SE INAUGUREAZĂ JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE VARA
D. VATAU — coresp.

Reporterii noștri pe teren, in mijlocul preocupărilor pentru aplicarea

prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.CJT. (fin 28 februarie-2 martie a. c.

MOSCOVA LA ORA 
UNIVERSIADEI

GA UDEAMUS

LA STREHAIA FAZA PROIECTELOR 
TREBUIE CÎT MAI CURÎND DEPĂȘITĂ.
PREAPLȚINA activitate sportiv a de MASA

să-i îndrume ?“

• Orientarea tu-

nstică ți crosul pot

obține note de he-

cere • Fotbal în

Divizia C, două e-

chipe școlare de

handbal, singurele

aspirante spre... per-

formanțâ • Ce fac

in zilele vacanței cei

1 800 de elevi ?’ •

„Chemăm oamenii

la stadion, dar cine

MOSCOVA, 14 (prin telefon, de la 
' trimisul nostru).

Ecoul Universiadei răsună atît de 
puternic și de profund, incit nici 
viața trepidantă a unei metropole 
de dimensiunile Moscovei nu poate 
să-l estompeze. Capitala Uniunii 
Sovietice trăiește sub semnul ma
relui eveniment sportiv mondial, a 
cărui ceremonie de deschidere va 
avea loc miercuri seara, pe arena 
centrală din parcul Lujniki. Bule
vardele, magistralele, piețele orașu
lui sînt împodobite sărbătorește cu 
însemnele tradiționalei competiții 
studențești, iar drumul de aproape

• Un oraș in sărbătoare

• Antrenamentele spor

tivilor romăni • Gheorghe 

Berceanu —marele favorit 

al luptătorilor • S-a acci

dentat Borzov ’ • Plouă

de 24 de ore
15 de kilometri de la aeroportul 
Seremetievo și pînă în centru este 
un veritabil culoar de steaguri, 
lampioane și urări de bun venit 
adresate în nenumărate limbi par- 
ticipanților din peste 70 de țări ale 
lumii. Indiscutabil, sînt create toa
te condițiile pentru a se asigura 
acestei a VH-a ediții a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară un 
cadru grandios și atmosfera unei 
mari sărbători a tineretului studios.

Valeriu CH1OSE

(Continuare în pag. a 4-a)

IGITUR! <
La numai -18 ani după memo

rabila sa expunere de la Soribo-/ată-ne în ziua începerii ri
nei mult așteptate între
ceri polisportive mondiale. 

Astăzi, pe impunătoarea Arenă 
centrală a complexului „V.I. Le
nin" din Moscova, va avea loc 
solemnitatea de deschidere a 
Universiadei-1973.

In capitala sovietică și-a dat 
întîlnire, pentru două săptămîni, 
elita sportului studențesc al lu
mii, aproape 5 000 de tineri din 
peste 70 de țări, într-o competi
ție care — prin însemnătate. și 
anvergură — se situează, fără 
îndoială, în imediata apropiere 
a Olimpiadei.

De altfel, relația dintre Jocurile 
Olimpice și Jocurile Mondiale 
Universitare de Vară este strînsă 
pe mai multe planuri. Gîndul de 
a reuni tineretul studios pe ace
lași stadion, în spiritul priete
niei, s-a născut la foarte puțin 
timp după ce ilustrul pedagog și 
umanist francez Pierre de Cou
bertin punea piatra de temelie a 
Jocurilor Olimpice moderne și 
milita pentru renașterea olim- 
pismului, ca o idee mare, nobilă 
și generoasă a umanității.

Nu sint prea multe mese 
foarte bună, folosită drept 

în organizarea

Popas în județul Mehedinți. La 
tot pasul noul te întîmpină și te 
impresionează. Drobeta Tr. Severin, 
Orșova au parcă altă înfățișare. 
Privești în jur, coborînd spre Dună
re, și' ceea ce vezi par lucruri de 
basm.

Am colindat cîteva zile pe me
leagurile mehedințene în căutarea 
sportului. Primul popas l-am fă
cut la STREHAIA, fostul centru de 
raion, azi un oraș cu peste 13 000 
de locuitori, care ne-a întîmpinat 
sub un soare fierbinte cu liniștea 
sa patriarhală, fără zumzet de mo
toare și. coșuri de fabrici, pentru 
că orașul abia în acești ani a în
ceput șă-și dezvolte aptitudinile în

de tenis la Strehaia. Și totuși, 
birou. Motivări — destule, dar spiritul 

unei competiții se lasă așteptat
domeniul economic, înscriindu-și 
pe harta industrială prima fabrică 
de confecții, cu cîteva sute de sa
lariați, dintre care tineretul repre
zintă cam 80 la sută, o întreprin
dere de industrie locală, o rețea 
comercială și cîteva instituții de 
artă și cultură, în care la loc de 
frunte se situează, fără îndoială, li
ceul și școlile generale, unde ta 
clasele I—XII învață peste 1800 de 
elevi.

Strehaia sportivă este însă și 
mai tînără. începuturile, ca 
mai peste tot, au fost făcute 

cu fotbalul, căruia i-a urmat hand
balul, practicat îndeosebi de liceeni. 
Dș fapt, acestea sint cele două

iată una, in stare 
de inițiativă

sporturi cu valențe, sau mai bine 
zis cu ambiții, de a urca pe scara 
performanței. Echipa Progresul joa
că în Divizia C, la fotbal, iar hand
balul e reprezentat în campionatele 
școlare de o echipă de băieți și alta 
de fete.

Desigur, să ceri ca Strehaia să fie 
prezentă în Divizia A la nu știm 
ce sport ar fi, deocamdată, mult

Constantin ALEXE
Fotografii de Dragoș NEAGU

(Continuare tn pag. a 3-a)

Ultima competiție de mare anvergură, găzduită de stadionul central „V. I. Lenin" din Moscova, au fost fi
nalele celei de a V-a Spartachiade a popoarelor URSS, in 1971. Marea arenă se pregătește acum să găzdu
iască întrecerile Universiadei de vară ’73 Foto: TASS

na, lumea sportivă asista* în 
1910, la încercarea studențimii 
din Roma de a organiza între
ceri între tineretul universitar. 
Inițiativa a fost preluată de 
„Confederația internațională a 
studenților", constituită în 1919 
la Strasbourg, și, astfel* în peri
oada 1922—1935 se organizează 
competiții internaționale studen
țești la Roma, Paris, Varșovia. 
Darmstadt, Torino, Budapesta. 
După o pauză lungă* jocurile 
renasc în perioada postbelică, 
pentru ca din 1959 (Torino) să 
se înscrie cu regularitate în ca
lendarul internațional. Urmă
toarele ediții : Sofia — 1.961.
Porto Alegre — 1963, Budapesta
— 1965, Tokio — 1967, Torino
— 1970, pentru ca acum să po
posească în capitala Uniunii So
vietice.

Un alt punct de interferență 
al Universiadei cu Olimpiada ar 
fi, desigur, faptul că studențimea 
constituie, tot mai mult, centrul 
de greutate al marii performan
țe, alcătuiește, în procente covîr- 
șitoare, delegațiile care participă 
la J.O.

In sfirșit, spiritul care domină 
ambele întreceri este același, ele 
au un crez comun, și-au înscris 
pe frontispiciu ideile minunate 
ale colaborării și cavalerismului, 
ale înțelegerii și păcii. Și, fără 
îndoială, ediția moscovită deține 
premisele succesului deplin, pe 
toate planurile, a acestei între
ceri atît de bogate în semnifica
ții.

România este prezentă in ora
șul Universiadei cu o delegație 
care cuprinde mulți sportivi va
loroși, capabili de bune rezul
tate. Ei se vor strădui să se ri
dice, prin comportarea lor, la 
nivelul reputației de care se 
bucură, și pe plan sportiv, pa
tria noastră.

Astă-seară, pe cel mai mare 
stadion din Moscova se va des
chide Universiada. Din mii de 
piepturi tinere și robuste va ră
suna tradiționalul și simbolicul 
imn al studentimii: GAUDEA- 
MUS IGITUR.'

Să ne bucurăm, așadar!.,.



GABRIELA ȚĂRĂNGOI
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IOSIF KORODI
REZULTATELE

DESCHID

I1

Este născut la Oradea, în ziua 
de 13 iunie 1954 (aflîndu-sc, 
deci, in ultimul an de juniorat). 
Are înălțimea 1.85 m și greuta
tea 74 kg.

A fost descoperit de tinărul 
profesor Francisc Baban (fost 
alergător de semifond) în toam
na anului 1968, cînd l-a legiti
mat la Școala Sportivă Oradea.

Pasiunea profesorului — se- 
mifondul — l-a făcut pe acesta 
sft-l îndrume mai întîi spre aler
gările pe distanțe medii, astfel 
că in 1969, Korodi este întilnit 
la startul probei de 1000 m. Din 
1970 a început veritabila spe
cializare, în alergarea pe un tur 
de stadion, atît pe plat, cît și pe 
garduri, avînd o progresie re
marcabilă a performanțelor.

S-a impus atenției anul tre
cut cînd, cu 53,4 s pe 400 mg, 
s-a apropiat la o zecime de re
cordul de juniori al țării, cuce
rind — totodată — și primul 
său tricou de campion.

In acest 
permanent 
3 ori 53,5 
In sfirșit, 
juniori „a căzut“ recordul. K.o- 
rodi străbătînd distanța în 53.0, 
performanță cu care a ocupat 
locul doi.

La campionatele naționale, 
neavind adversari pe măsura sa, 
a alergat relaxat și rezultatul a 
venit : ...52,5 — nou record ! Se 
plasează — cu acest timp — pe 
locul patru în ierarhia europea
nă de juniori. De altfel, se scon
tează că tinărul orădean ar pu
tea cuceri la C.E. de la Duis
burg o medalie, obiectivul său 
de performanță, pentru acest an 
fiind 51,5 s.

Iosif Korodi a absolvit în acest 
an Școala de chimie Oradea și 
dorește ca — paralel cu activi
tatea de sportiv fruntaș — să 
fie și un bun specialist in pro
fesiunea aleasă.

an „a amenințat" 
recordul, alergînd de 
s și odată in 53,4 s. 
la recentele J.B. de 
căzut" recordul. Ko-

j
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S-a născut la 15 martie 1955, 
la lași însă de la vîrsta de 10 
ani s-a mutat — împreună cu 
părinții — la Cimpulung Muscel. 
Are 1,65 m înălțime și 55 kg 
greutate.

In 1970, devine elevă a Liceu
lui Central Experimental de 
Atletism din Cimpulung Mus
cel, făcînd parte din clasa pro
fesoarei Victoria Dădescu.

In primii ani de activitate a 
oscilat cu alegerea probei intre 
400 m plat și 100 m 
noua probă de 400 m garduri, 
fiind inclusă parcă pe dorința 
acestei atlete. Din acest 
briela Țărăngoi a trecut în pre
gătirea profesorului Gabriel Bă- 
descu

Anul trecut a devenit campi
oană de senioare și de junioare 
a tării cu ștafeta de 4x400 m a 
liceului său.

După ce a stabilit recordul la 
64,7 s, l-a întrecut de trei ori: 
61,2—61,0 și acum 60,6 s. deve
nind campioană și recordmană 
de senioare și de junioare I.

La J.B. de juniori a devenit 
campioană balcanică și record
mană republicană cu ștafeta de 
4x400 m.

De remarcat că și-a propus 
pentru aeest an să realizeze 56,6 
s. pe 400 m, 14,7 s pe 100 mg 

\ și numai 62,3 s pe 400 mg !
Regretă mult că nu se va a- 

lerga 400 mg la C.E. de juniori, 
dar speră să fie prezentă la 
C.E. de seniori, care se vor 
disputa anul viitor.

Gabriela Țărăngoi a 
clasa a Xll-a, iar după 
rea liceului, după cum 

I clarat, drumul său i se 
I limpede : LETS.-ul.

garduri,

an, Ga-

trecut tn 
termina- 
ne-a de

part

Itinerare turistice

BANEASA
1

10
Pe șoseaua națională Nr. 

București—Ploiești, la numai 
km de centrul orașului București, 
se află un frumos vestigiu al na
turii ce face parte din vestitul 
Codrul Vlăsiei — pădurea Băneasa 
— devenit astăzi un important 
centru turistic de mare anvergură, 
care prin frumusețile sale invită 
Ia o plăcută odihnă în aer liber.

în mijlocul naturii s-a amena
jat un frumos parc de distracții 

toboganuri, 
unde micu- 
în voie și

pentru cei mici ca : 
leagăne, gropi cu nisip, 
ții turiști se pot juca 
în... aer nepoluat.

O altă atracție atît 
cît și pentru adulți, o

pentru cei 
consti-mici . .

tuie grădina zoologică, care prin 
bogata sa faună exotică te invită 
la o plimbare prin cele mai di
verse colțuri ale lumii,

înaintînd în pădure, avem sur
priza plăcută să găsim o clădire 
masivă, construită într-un stil au
tentic românesc. Aici este amena
jat restaurantul BĂNEASA, unde 
se servesc numeroase preparate

tradiționale, iar, zilnic, ae preentâ 
un bogat program aruscc de cân
tece și dansuri in foidorol ro
mânesc.

Pentru completarea aceceei fru
moase zone de agrement si distrac
ții, se mai află o altă construcție 
pur românească, in care este ame
najat restaurantul PARCUL PRI
VIGHETORILOR, cu terase si «e- 
pareuri amenajate în frumoase bos
chete de flori, cu lampioane.

în zilele de sărbătoare, o rețea 
de chioșcuri și unități comerciale 
volante, sporesc substanțial capa
citatea de servire.

Zona de agrement Băneasa este 
extrem de accesibilă pentru dori
torii de... oxigen curat și narară, cu 
mijloacele de transport I.T.B., care 
pleacă de la Casa Scinteii (capătul 
liniei de autobuze 31).

Celor ce vor să-și petreacă aici 
cîteva zile, un frumos camping — 
bine dotat și întreținut — le stă 
la dispoziție, iar alături o braserie- 
terasă.

CUTEZĂTORII, PROGRESUL, DINAMO BUCUREȘTI9

SI DINAMO BRASOV IN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
9 ’

DE JUNIORI LA TENIS
țară s-a des- 
a campionatu

lui republican de tenis al echipelor 
pe juniori.

Rezultate : zona I, Oradea : Timi
șoara cu Oradea 9—8, Caraș Severin 
17—0, Cutezătorii București 6—11. Cu
tezătorii Arad 12—5. A cîștigat echl- 
ba Cutezătorii (C. Fețeanu, S. Zancu, 
E. Pană’, A. Popovici, S. Popescu, Ma
fia și Luci Romanov, Doina Ionescu); 
zona a Il-a, Cluj : Progresul Bucu
rești cu Tg. Jiu 17—0, Hunedoara 
h—3, Cluj cu Craiova 17—0, Hune- 
Boara 8—9. S-a calificat îormația Pro
gresul (C. Curcă, M. Tăbăraș, D. Mîr-

Tn patru orașe din 
așurat etapa de zonă

za, I. Russen, M. Mirza. P. Bozdog. 
Mariana Hadgiu, Ioana Nichita); 
zona a IlI-a, Galați : Constanta cu 
Vrancea 17—0, Galați 4—13, DL-.amo 
București cu Iași 15—2, Galați 13—4. 
S-a calificat Dinamo București (FI. 
Manea, A. Bădin, C. Ionescu, C. Pe- 
lea. Elena Popescu, Gabriela Szoke) ; 
zona a IV-a, Tg. Mureș : în partida 
decisivă, Dinamo Brașov a învins 
Steaua București cu 12—5. Au mai 
participat formațiile Tg. Mureș și 
Cimpina.

Cele patru cîștigătoare ale fazei de 
zonă se vor întilni In turneul fina., 
programat la București, între 10 și 
17 septembrie.

înotătorii echipei naționale au 
înscris săptămîna trecută la Du
brovnik, unul din cele mai fru
moase succese ale natației româ
nești. într-o confruntare extrem de 
echilibrată — între prima clasată 
și cea de a patra nu a existat 
decît o diferență de 24 puncte — 
cu selecționatele Greciei și Bulga
riei aflate într-un permanent cres
cendo valoric și cu cea a Iugo
slaviei, care beneficiind de,avanta
jul de a fi gazdă a putut rula un 
număr mai mare de sportivi, re
prezentanții României au reușit să 
cîștigc la mare luptă, preluînd su
premația în Balcani. Victoria spor
tivilor noștri — a treia în 5 edi
ții —, a fost de această dată cu 
atit mai valoroasă, cu cît ea a 
fost obținută la capătul unor în
treceri situate Ia un nivel mult 
superior celui din anii trecuți (la 
mai mult din jumătate din probe 
au fost stabilite noi recorduri bal
canice). Pentru a se impune în ex
celenta piscină din Dubrovnik, îno
tătorii români, în marea lor majo
ritate, au trebuit să realizeze per
formanțe optime, unele dintre ele 
de bună valoare europeană, corec- 
tînd astfel 15 recorduri ale țării.

Principalul merit în obținerea a- 
cestei victorii revine, în mod Indis
cutabil, echipei masculine, ai cărei 
component’ au fost pregătiți de Gh. 
Dimeca. Cristina Șoptereanu, Fran
cisc Konig, Oetavian Mladin și Dan 
Ionescu. Din rîndurile lor s-au de
tașat net Marian Slavic (4 titluri —
3 recorduri), Eugen Aimer (1 titlu 
— 3 recorduri), Zeno Oprițescu (3 
titluri — 4 recorduri) și Ion Mi
clăuș (3 titluri — 4 recorduri). Cei
4 multipli campioni ai României 
nu și-au menajat cîtuși de puțin 
forțele, mareînd prin rezultate su
perioare progresul. înregistrat în a- 
cest sezon. îmbucurătoare este in

deosebi performanța ștafetei 
4X100 m liber (3:39,0), care 
tot mai mult dreptul sprinterilor 
noștri să aspire la un loc în fi
nala campionatului mondial. Diet- 
mar VVetterneck, Octavian Resler 
și tinărul debutant

CLASAMENTUL

1. ROMÂNIA
2. Grecia
3. Iugoslavia
4. Bulgaria

de 
dă

Octavian
Adrian Horvat

MEDALIILOR

10— 9—5
8— 2—7
7—10—8
4— 9—8

au adus de asemenea puncte pre
țioase selecționatei române.

Rezultatele de la Dubrovnik des
chid perspective frumoase echipei 
masculine în întrecerea din cadrul 
„Cupei Europei", programată Ia 
sfîrșitul acestei săptămini. Dacă 
sportivii noștri vor reuși să recu
pereze eforturile depuse la Balca
niadă, ca și oboseala unei lungi 
călătorii cu trenul (Dubrovnik — 
Belgrad — Bratislava), naționala 
română are posibilități de a se 
clasa onorabil și în această com
petiție de mare amploare.

Formația feminină a țării, deși 
a beneficiat doar de aportul a 9 
sportive, număr cu totul insufi
cient pentru a acoperi corespunză
tor toate probele din program, s-a 
străduit să limiteze la maximum 
diferența ce o despărțea de marile 
favorite, echipa Greciei în deosebit 
progres și cea a Iugoslaviei. Luînd 
startul în nu mai puțin de 6 curse, 
valoroasa noastră campioană Anca 
Groza (3 titluri și 4 recorduri) a 
cumulat 38,5 puncte (din totalul 
de 132 al întregii echipe), stabilind 
și cele mai bune performanțe ale 
concursului feminin. Ea a de-

monstrat și la Dubrovnik că se 
află la nivelul celor mai bune spe
cialiste ale „delfinului" din Europa. 
Au secondat-o cu succes Lavinia 
Donia și tinerele debutante Came
lia Hoțescu și Minola Vasiliadc. 
Sub posibilități, evoluțiile surorilor 
Anca și Daniela Georgescu, ca și 
ale tinerelor Eugenia Cristescu, II- 
cliko Horvath și Cătălina Pânu- 
lescu.

Iată și contribuția fiecărui spor
tiv la zestrea de puncte a selec
ționatei noastre : MASCULIN : Ai
mer 33,5 p, Slavic 27 p, Miclăuș 
26 p, Oprițescu 19 p, Wetterneck 
16 p, Resler 14 p, Horvat 10 p, 
Hempel 9 p, Nuțeanu 8 p, Vițela
rii! 4,5 p, Șoptereanu și Naghi 1 p ; 
FEMININ : Groza 38,5 p, Donia 
20,5 p, A. Georgescu 15,5 p, Ho- 
țescu 13 p, _ 
E. Cristescu 
nulescu 9 p,

D. Georgescu 12,5 p,
12 p, Vasiliade și Pă- 
Horvath 2 p.

RECORDURI REPUBLICANE 
STABILITE LA DUBROVNIK

Jn- M

în „Turneul Prietenia-4 de la Phenian

VOLEIBALISTELE JUNIOARE 
PE UN LOG NECORESPUNZĂTOR

easă II- La întreceri. echipa noastră 
reprezentativă. alcătuită din jucătoa
rele care n-au fast incluse în forma
ția cai e a evo.uat -a Baicaniada de 
junioare ce la Atena (și cu ridică
toare improvizate), a avut o evoluție 
necorespunzătoare. Ca urmare, după 
ce a pierdut cele patru intîlniri din 
serie, a fost întrecută și de Bulgaria 
în partida care avea să desemneze 
pe ultima clasată. Iată, de altfel, re
zultatele jocurilor susținute : 2—3 eu 
echipa R. D. Vietnam, 0—3 cu cea 
a R.D.G., 0—3 cu Polonia, 0—3 cu 
R.P.D. Coreeană I și 0—3 cu Bulga
ria. Cei doi antrenori, E. Scarlat și 
D. Tănâsescu, au folosit pe parcursul 
turneului întregul lot, alcătuit din 
Alina Bujor, Irina Mihuț, Iulia Var- 
heg.v. Irina Petculeț. Maria Obreja, 
Margareta Lăluț, Ileana Sabău, Ma
dlena Grigoraș, Cecilia Hallo, Geor- 
geta Rada, Doina Rusu, Mariana 
Chima.

Dintre acestea, au dovedit calități 
și perspective de creștere Maria O- 
breja. Alina Bujor, Margareta Lăluț, 
Cecilia Hallo, Ileana Sabău. Echipa 
României s-a prezentat cu carențe la 
dublaj, la mișcarea în teren, la efec
tuarea serviciului, la primire ; i-a 
lipsit combativitatea, iar jucătoarele 
nu s-au mobilizat suficient. Unele nu 
au respectat indicațiile date de an
trenori, iar Irina Petculeț a devenit 
simplă figurantă în teren, atunci cînd 
s-a stabilit ca în partida cu Polonia 
jocul să se axeze pe trăgătoarele 
secunde. Turneul a scos în evidență 
preocuparea antrenorilor echipelor 
participante de a forma ridicătoare 
coordonatoare de valoare. S-au remar
cat, de asemenea, creșterea eficaci
tății jocului în apărare și unele ten
dințe de a se folosi centrul doi avan-

UITE MAGAZINUL, NU E MAGAZINUL!
Demonstrarea utilității unui ma

gazin dc desfacere a articolelor 
fportwe într-un oraș este inutilă. 
far aprovizionarea maximală a u- 
fizii magazin de acest gen. într-o 
[apitala de județ, aprovizionarea 
promptă, variată, capabilă să sa
tisfacă necesitățile sportului de per
formanță și de masă, sau ale agre- 
țnentului, constituie de asemenea 
Liste axiome.

Șl totuși, la Suceava-, nu se știu 
aceste adevăruri. Sau, cel puțin așa 
L’ îndeamnă gîndul, cînd vezi cam 
rare e situația. Întregul oraș se 
aprovizionează — „se aprovizionea
ză" e un fel de a spune — de la 
fi—4 rafturi ce constituie un... ra- 

într-un magazin 
Cîteva rafturi cn
eaz nu pot găz- 

articole spor-

me- 
ori

ion sufocat 
le țesături... 
re, în nici un 
tivi numeroasele 
tive trebuincioase și solicitate de
marele public. Asta, ca să nu mai 
amintim că în magazie nu pot fi 
depozitate materialul sportiv nece-

sar practicării atletismului sau 
sete de ping-pong, 
comenzile lărgit cantitative 
pament sportiv, de pantofi 
sau de baschet. Așa că, 
mai multe ori, asociățiile 
interesate în achiziționarea 
seturi de echipamente trebuie să se 
adreseze direct fabricii „Zimbrul". 
Asta înseamnă acte, formalități, sem
nături (traductibile, in ultimă in
stanță, in timp pierdut și nervi iro
siți), ca să nu mai amintim de jap- 
tul că respectiva unitate industria
lă nu poate onora decit comenzi 
mult mai substanțiale, față de cele 
20 de tricouri sau de perechi de 
eh Hoți necesare de obicei, unei for
mații sportive. Așa că „magazinul" 
sportiv din Suceava a ajuns in 
situația paradoxală de a avea asi
gurată doar formal procurarea de 
materiale, căci îi lipsește spațiul 
necesar desfășurării și depozitării 
lor. Astfel s-a recurs la soluția... 
de a nu mai comanda unele arti-

de pildă, 
de echi- 
de tenis 
de cele 
sportive 

unor

cole sau de a le comanda în can
tități prea reduse față de necesită
țile reale ale comerțului.

Cum s-a putut ajunge la această 
situație ? Cu aproximativ un an în 
urmă, magazinul beneficia de un 
spațiu corespunzător, separat, era 
bine aprovizionat și toată lumea 
era mulțumită. Dar, din rațiuni 
mai puțin clare pentru noi, Direc
ția comercială Suceava a crezut de 
cuviință ca, pe lingă cele patru 
magazine de artizanat existente în 
oraș să mai înființeze unul! Și, 
precum se vede treaba, singura so
luție era... desființarea magazinului 
sportiv și — așa cum am văzut — 
inghesuirea lui în magazinul de țe
sături ! „Pentru o scurtă perioadă, 
apoi se va găsi o posibilitate" — 
i s-a spus responsabilei Elena Ignă- 
tescu.

Dar a trecut un an și posibilita
tea nu s a ivit, Sau n-a fost cău
tată.

Radu TIMOFTE

sa t. precum și preocuparea pentru 
imprimarea unui stil de joc identic 
cu cel al echipelor senioare. La în- 

s întrecerilor, în fruntea cla
ri-: general s-a situat prima 
a R.P.D. Coreene, urmată de 

secundă a aceleiași țări, 
R.D.G., Cehoslova-U.R-S-S.. Polonie, 

cio, R. D. Vietnam, Ungaria, Bulgaria, 
România.

Jocurile s-au desfășurat la Palatul 
sporturilor, fiind prezenți cîte 20 000 
spectatori la fiecare reuniune,

Nicolae MATEESCU

VOLEI Timp de trei zile s-a des
fășurat la Miercurea Ciuc un turneu 
Internațional feminin dotat cu „Cupa 23 
August”. Jocurile, programate pe tere
nul Voința, au fost interesante, atrăgînd 
!n tribună numeroși spectatori. Cupa a 
revenit formației maghiare Spartakusz 
Seghedin, care în meciul derby a dispus 
cu 3—0 (13, 8, 12) de Voința M. Ciuc, 
clasată astfel pe locul al doilea. Urmă
toarele poziții au fost ocupate de echi
pele Medicina Tg. Mureș * *
tivă M. Ciuc,

BOX SPORT CLUB MUSCEL
— A.S.K. VORWĂRTS FRANKFURT PE 

•ODER (B.D.G.) 13—7. Așteptata cu deo- 
sebit interes și apreciată de tehnicienii 
locali drept cea mai puternică confrun
tare din ultimul timp, gala amicală in
ternațională a întrunit sufragiile celor 
peste 1 000 de spectatori, care au aplau
dat în final victoria gazdelor cu 13—7. 
La frumosul spectacol au contribuit 
deopotrivă oaspeții, cît și gazdele, care 
s-au pregătit asiduu pentru această în- 
tîlnire. în cele mai frumoase meciuri 
Aurel Simion l-a întrecut la puncte pe 
Gtinther Radowski, in limitele catego
riei semiușoară. iar la „grea“ Anghel 
Iancu l-a depășit prin abandon în re
priza a treia pe Dieter Limant. Celelalte 
rezultate : cat. 57 kg : I. Mareș b.p. J. 
Hartman, cat. 60 kg : C. Dia b.p. W. Ro- 
sonkewicz; Gh. Vlad b.p. W. Mayer, 
cat. 63,5 kg : Gh. Munteanu p.p. U. 
Beyer, D. Oancea p.p. W. Kruger, cat. 
67 kg : L. Oancea, egal cu G. Hoffman, 
cat. 71 kg : I. Trașcă p.p. A. Jiîrgcn, 
cat. 75 kg : Al. Hera (Muscel) p.k.o., 2 
El. Hainer. • REPREZENTATIVA JUD. 
MARAMUREȘ — S. C. EPITOK BUDA
PESTA 12—4. Reuniunea disputată la Si- 
ghetul Marmației a fost frumoasă, bo
xerii români fiind net superiori. Ceî 
mai buni au fost A. Dobâieș (54 kg), 
A. Rusneac (60 kg), I. Mlhoc (71 kg) 
de la gazde și Szabo (57 kg) și Kișș (48 
kg) de la oaspeți. • MECIURI FRU
MOASE ÎN GALA AMICALA DIN G1U- 
LEȘTI. Sîmbătă, în potcoava stadionului 
Giulești s-a disputat o nouă gală de ve
rificare pentru pugiliștii seniori și ju
niori bucureșteni. În cel mai spectacu
los meci, Ion Mageri (Rapid) l-a depășit 
categoric la puncte pe Gh. Bădilă (Me
talul). în meciurile juniorilor, o neaten
ție nepermisă în ring a arbitrului Romeo 
Romano l-a costat pe Nicolae Ionescu 
(Metalul) o înfrîngere prin K.O. și im
plicit o pauză competițională de 30 de 
zile. Acesta, în disputa cu Gh. iancu 
(Progresul), în prima repriză, a alune
cat fără a fi lovit și a fost numărat, 
în ultima repriză suferind primul kd 
adevărat, a fost declarat învins prin 
k.o. în celelalte întîlniri s-au înregistrat 
următoarele REZULTATE : juniori — 
Șt. Ardeleanu (Voința) b.ab. 2 I. Dra- 
gomir (Progresul), Gh. Panfil (Metalul) 
b. ab. 2 Gh. Delniță (Metalul), Al. Ci- 
naru (Metalul) b. ab. 2 M. Peliciu (Me
talul). Gh. Enache (Progresul) egal cu 
Gh. Vasilache (Metalul), C. Grigore (Gr. 
Roșie) egal cu I. Bîrsan (Metalul); se
niori : P. Iuga (Metalul) b.p. V. Mălinaș 
(Metalul), P. Hanaș (Gr. Roșie) b.p. N. 
Spătaru (Gr. Roșie) ’ ~ 
(Gr. Roșie), egal cu 
sul).

ÎNOT. Astăzi
Tineretului întrecerile întîlnirii ______
dintre formațiile de copil ale României 
și Bulgariei. Sînt programate probe pen
tru categoriile de vîrstă 11—12 ani și 
13—14 ani. Atît reuniunea de astăzi, cît 
și cea de mîine încep la ora 17. ® In 
cursul zilei de azi este așteptată să so
sească echipa feminină a țării care ne-a 
reprezentat la Balcaniadă. Q Selecțio
nata masculină a României, care parti
cipă sîmbătă și duminică la „Cupa Eu
ropei" a sosit în cursul nopții la Bra
tislava.

și Școala spor-

CĂLĂRIE In
august, pe baza hipică a . 
tive Recolta Mangalia este programată 
tradiționala competiție de4. obstacole 
„Cupa Litoralului la care iau parte 
călăreți de Ja Steaua, Dinamo, Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași, A.S.A. 
Cluj și Recolta Mangalia. Competiția cu
prinde probe individuale și pe echipe la 
seniori și juniori. Concursurile sînt pro
gramate după-amiaza

POPICE Tradiționala competiție
feminină de popice, „Cupa U.G.S.R.*\ 
ediția 1973 se apropie de ultima el fază, 
finala, care se va disputa în zilele de 
8—9 septembrie, la Ploiești. Zilele aces
tea au avut loc întrecerile de zonă în 
patru centre, la care au participat echi
pe reprezentative din 24 de județe. For
mațiile erau compuse din cîte trei jucă
toare, două senioare și o junioară și s-a 
jucat la proba de 2x80 lovituri mixte. 
Iată formațiile calificate pentru finală : 
la zona de la Iași : Iași 1840 p ci, Galați 
1C39 pd; la Rm. Vîlcea : Argeș 1838 pdi 
București 1585 pd; la Cluj : Cluj 1745 
pd. Timiș 1652 pd; Ia Ploiești : Prahova 
1753 pd și Brașov 1653 pd. Dintre spor
tivele care au obținut cele mai bune 
rezultate amintim pe Steliana Stoica 
(Prahova) 3384-323 pd, Maria Constantin 
(Brăila) 3244-267 pd. Florența Schiopu 
(Iași) 3404-286 pd și Elena Sava (Iași) 
3194-311 pd.

BASCHET. Lotul național de ju
nioare II pleacă mîine dimineață în Bul
garia, la Silistra, pentru a participa la 
ediția a VlII-a a campionatului balcanic 
rezervat acestei categorii de jucătoare. 
Fac deplasarea : Mirela Tricâ, Gabriela 
Dugăeșescu. Camelia Vlad (Sc. sp. Con
stanța), Mariana Andreescu 
București), Maria Nazarie (Lie. 35 'Bucu
rești), Corina Colțescu (Șc. sp. Pitești), 
Liliana Ciobotaru. Maia Cuțov, Maria 
Morariu (Șc. sp. Ploiești), Adriana cris- 
toa. Angela Baia. Ilona Cvatâl (Crișul 
Oradea). Antrenori : Nicolae Martin și 
Gabriel Năstase ; arbitru : Atila Balas, 
întrecerile încep la 17 august. • TOT 
JOI, pleacă în Polonia, la Katowice, lo
tul de juniori care ne va reprezenta 
țara la „Cupa Prietenia” (18—28 august), 
alcătuit din următorii jucători : Osacen- 
co, Fluturaș. Stratulat, Căpușan, Chio- 
reanu (Lie. 35 București), Uglai (Șc. sp. 
Satu Mare), Voicu (Politehnica Bucu
rești), Mihalache (Știința Mediaș). Vidi- 
can (Politehnica Cluj), Constanținescu 
(Dinamo București), Caraion (Farul Con
stanța), Țimbuli (Șc. sp. Cluj). Antre
nori : T. Giurculescu și O. Șerban ; ar
bitru : A. Atanasescu.

perioada 
asociației

17-19 
spor-

Oprițescu
Marian Slavic

100 m liber : Zeno
54.3 (v. rec. 54,6)

200 '•' * ”
1:50.1

1500
16:52,5
4X100 
(Oprițescu,
Slavic) 3:39.0 (3:43,2)

4x200 m liber : Echipa națională
(Slavic, Opritescâ, Miclăuș,' AI-

m liber :
(1:59,2)
m liber : 
(16:59,5) 

m liber :

Eugen Aimer

Echipa națională 
Vițelariu, Miclăuș,

mer) 8:08,5 (8:13,9)
200 m spate : Adrian Horvat

3:16.5 (2:17.5)
mo m delfin : Ion Miclăuș 60,3

(60.4)
200 m delfin : Eugen Aimer

2:13.8 (2:13,9)
4x100 m țjiixt : Echipa naționa

lă (Nuțeanu, Resler, Miclăuș, O- 
prițescu) 4:07,0 (4:09,0)

200 ‘ ---------- - - . -
2:34,1 . ,

200 m bras : Camelia Hoțescu 
2:53,8 -

100 m 
(1:07,5)

200 m
(2:35,3)

400 m
(5:32,0)

4x100 m mixt : Echipa națională 
(Donia, A. Georgescu, Groza, D. 
Georgescu; 4:45,4 (4:47,7).

m spate : Lavinia Donia
(2:36,0) — junioare

copii 
deliin : Anca

mixt : Anca

mixt : Anca

Groza

Groza

Groza

1:07,1

2:34,9

5:30,0
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și D. Stăncescu 
I. Răduț "--------

încep la

(Progre-
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MEDiaXBIOLOGICE
ÎN PREGĂTIREA LOTURILOR

Marile competiții internaționale 
se află în plină desfășurare, așa 
îneît sportivii din numeroase lo
turi cunosc zile de trudă premer
gătoare marilor confruntări.

O vizită recentă efectuată la lo
cul de pregătire sportivă al cîtorva 
loturi ce așteaptă activ marile bă
tălii sportive, ne-a prilejuit unele 
constatări demne de a fi reținute.

în parcul _23 August" își au, 
sau și-au avut locul de pregătire 
echipele de gimnastică, de penta
tlon care urmează să participe la 
campionatele mondiale din septem
brie și o parte din atleți și atlete, 
avînd ca obiective Universiada (ca 
și gimnaștii), apoi Jocurile Balca
nice și finala Cupei Europei pen
tru femei, în septembrie (Edin
burgh). Beneficiind de condiții 
bune de antrenament și de refa
cere, de o asistență tehnică și me
dicală competentă, aceste loturi își 
desfășoară activitatea în bune con
diții, fiind gata să înfrunte compe
tițiile viitoare. O singură indispo
nibilitate : Valeria Bufanu, care — 
în urma unui consult efectuat la 
Centrul de Medicină Sportivă și 
apoi al unei comisii de specialitate 
— a fost supusă unui tratament 
intensiv pentru o leziune mai ve
che localizată la nivelul tendonului 
achilian sting, în ideea recuperă
rii ei pînă la finala Cupei Eu
ropei.

La 
neri 
plecat în Cehoslovacia pentru a 
participa la un dificil turneu, iar 
în prezent se află lotul de canotaj 
feminin care, la sfîrșitul lunii, par
ticipă la C.E. din U.R.S.S. Tehni
cienii și medicii consultați (prof. 
N. Nedef, Cojocaru, dr. C. Șerpe, 
dr. Ada Deculescu) s-au declarat 
mulțumiți de potențialul loturilor 
respective și speră să obțină re
zultatele scontate. Am semnala to
tuși la această bază, ca și la baza 
veche de la Snagov, unde se află 
în pregătire lotul de canotaj mas
culin (ce va lua parte la C.E., Ia 
sfîrșitul lunii), necesitatea amena
jării cit mai grabnic posibil a 
unor complexe de refacere, ca și 
sporirea eforturilor pentru îmbună
tățirea alimentației sportive și a 
condițiilor de igienă.

Următorul popas l-am făcut în 
frumoasa stațiune montană, Po
iana Brașov (1 089 m altitudine), de 
numele căreia sînt legate nu
meroase performanțe ale sportivi
lor români. Răspîndiți în nu
meroase cabane (stațiunea fiind la 
ora actuală suprapopulată de tu
riști), numeroși atleți fruntași — 
dr. W. Wagner, alături de luptă
torii conduși de antrenorii I. Cor- 
neanu, I. Crîsnic, dr. N. Ploeșteanu 
și dr. N. Lazăr, de halterofili, sub 
conducerea tehnică a antrenorului

ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL

EXEMPLE
Șl • • •

EXEMPLE
@ Campion și deținător al
„Cupei iair-plau" • Progres
tehnic evident • oare numai
mașinile sint de

traseele sînt neamenajate
etape, desfășu-De-a lungul a 8 

rate pe trasee alese în 8 localități 
diferite, campionatul republican de 
motocros, încheiat duminică la 
Brașov, a reunit un număr sporit 
de concurenți față de edițiile an
terioare ale competiției. Spre bucu
ria tuturor, clasele mai populate 
au fost cele rezervate posesorilor 
de motorete românești și juniori, 
probe asupra cărora vom reveni 
într-un articol viitor, deoarece as
tăzi ne vom opri asupra dispute
lor seniorilor, care urmează să fie 
angajați într-o serie de confrun
tări internaționale.

Nivelul întrecerilor motocrosiști- 
lor fruntași a fost superior celui 
de anul trecut, rezultatul luptei 
pentru locurile premiate fiind in
cert, îndeosebi îa clasa 500 cmc, 
pînă la ultima etapă. De forțe sen
sibil egale și dornici de a fi se
lecționați în lotul reprezentativ, 
majoritatea seniorilpr s-au pregătit 
cu seriozitate, oferind curse mult 
gustate de numerosul public, care 
a asistat la fiecare reuniune. Din
tre motocrosiștii susceptibili de a 
lua startul în cea mai mare com
petiție internațională, „Cupa Dună
rii", maestrul sportului Ștefan 
Ghițu, Mihai Banu și Adam Cris- 
bai sînt oamenii de bază ai echipei 
naționale, principalii animatori ai 
campionatului. Lor li s-au alăturat 
în mai mică măsură, Paul Fili- 
pescu, Petre Lucaci, iar în ultima 
vreme Francisc Szinte și Traian

Snagov, s-au aflat pînă vi- 
handbaliștii seniori, care au

re-ȘTEFAN CHIȚU (Poiana Cimpina) — campion 
publican la clasa 250 cmc
Moașa, primii doi completînd, 
rînd, reprezentativa României 
cele două etape consumate pînă 
prezent din competiția dunăreană, 
în progres evident s-au mai pre
zentat Dumitru Moțisan, Teodor 
Băiănoiu, A. Benedec și C. Goran, 
ultimul, după cum debutase 
campionat lăsînd impresia că 
va scăpa titlul de campion la 
cmc.

Din păcate însă, cîmpineanul C. 
Goran și alți sportivi experimen
tați au pierdut pe parcurs puncte 
prețioase datorită unei metehne mai 
vechi și anume superficialitatea în 
pregătirea mașinilor pentru con
curs. Alergătorilor Petre Lucaci, 
Francisc Szinte și chiar lui Adam 
Crisbai, ca să dăm numai cîteva 
exemple, li s-au oprit motoarele 
cînd le era lumea mai dragă. In
sistăm asupra acestei probleme, în- 
trucît cei vizați au încercat ade
sea să arunce vina totală numai 
pe motociclete și pe lipsa pieselor

pe 
în 
în

în
nu

500

REPUBLICANE
emerit Ștefan Petrescu, și de lotul 
masculin de baschet condus de an
trenorul emerit Alexandru Popescu 
și medicul Theodor Dinescu, des
fășoară o muncă susținută, chiar 
dacă nu întotdeauna în condiții 
optime. Condițiile de alimentație 
sînt foarte bune în Poiana Brașov, 
ca de obicei, iar posibilitatea de 
refacere ni se pare satisfăcătoare 
(amenajarea unui mic bazin și a 
unei camere de relaxare se impune, 
totuși, pentru pregătirea olimpică 
viitoare). O lipsă regretabilă, însă, 
semnalată de toți cei prezenți: a- 
ceea a cabinetelor de stomatologie 
și fizioterapie, care au funcționat 
ireproșabil pînă la J.O. de Ia Mun- 
chen. Este necesar ca 
timp la Poiana Brașov să 
condiții pentru gruparea 
amenajîndu-se din timp 
menționate.

în ciuda acestor dificultăți rea’e, 
toți cei aflați în pregătire depun 
multă sîrguință pentru a repre
zenta cu cinste sportul românesc la 
viitoarele confruntări internațio
nale.

în scurt 
se creeze 
loturilor, 

anexele

dr. I. DRĂGAN 
directorul Centrului 

de Medicină Sportivă

MOTOCROS, REZERVAT SENIORILOR

FILIPESCU (I.T.A. 
la clasa 500 cmc

PAUL 
publican

putemde schimb, 
cu această 
tunci cînd 
defecțiune 
fi remediată în timp util și concu
rentul respectiv este nevoit să a- 
bandoneze. Un control atent îna
intea startului a acestei importante 
piese, considerată... inima motoru
lui, pentru a vedea dacă are vreo 
fisură sau greșita exploatare a ma
șinii în timpul cursei sînt lucruri 
de care depinde funcționarea ire
proșabilă a motocicletei. Au fost 
însă cazuri cînd a apărut defec
țiunea pentru că nu a fost bine 
strîns un șurub sau nu s-a verifi
cat uzura unor 
treburi simple, 
răzbunat crunt 
trețin cum se 
concurs. Prin _ _ ______
trebuie să fie mai severi cu aler
gătorii comozi, să-i obișnuiască 
să-și pregătească singuri și temei
nic mașinile, să caute să le îmbo-

Nu 
justificare, 
se sparge 
care nu

fi de 
chiar 
un piston, 
mai poate

acord 
și a-

gățească 
deoarece, 
există 
care

mecanice, 
recunoaștem, mai 
sportivi consacrați 

inventarierea

cabluri de comandă, 
care, neglijate, s-au 
pe cei ce nu-și în- 
cuvine mașinile de 
urmare antrenorii

Tg. Jiu) — campion re- 
Foto : Șt. CIOTLOȘ

cunoștințele 
să ---------

chiar
nu pot face... ___ ,___

motorului, pentru a-1 monta lâ* loc~ 
Așadar, de vină nu sînt numai ma
șinile...

Nu putem încheia, fără a arăta, 
macar în treacăt, că foarte puțini 
dinți e organizatorii celor opt etape 
au amenajat în mod special tra
seele, majoritatea acestora fiind 
drumuri accidentate prin natura 
lor, care au contribuit, într-o oare
care măsură, la scurtarea... vieții 
mașinilor.

Troian lOANIJESCU

P.S. Alergătorul nr. 1 al țării 
noastre, Ștefan Chițu, liderul ac
tual al „Cupei Dunării" a primit 
din partea organizatorilor etapei fi
nale, ^clubul Steagul roșu Brașov, 
o cupă pentru fair-play în campio
natul pe anul 1973.
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PE TEMELE JOCULUI
AGENDA ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE DE MASĂ

Intrecerile „Cupei tineretului de la sate* se caracterizează prin pasiunea 
cu care concurenții își măsoară forțele. Iată o imagine grăitoare in acest 
sens, din partida de handbal care a opus sportivilor din comuna Otopeni 
pe cei din satul Dobroești, Foto : Paul ROMOȘAN

A DOUA ETAPA PPOOPAMEAZA
'HUI MECIURI ATRACTIVE

(Urmare din pag l)
după-amiază au efectuat o ușoară 
mișcare. Marți dimineață a avut 
loc analiza partidei din prima e- 
tapă, cînd, se știe, Petrolul a pier
dut meciul în ultimele secunde. Ieri 
după-amiază antrenorul Dumitrescu 
a condus un nou antrenament, la 
care au luat parte toți jucătorii. Di- 
namoviștii s-au pregătit la Săftica. 
Din echipa de duminică va lipsi 
Dumitrache, care, datorită fisurii la 
claviculă, va fi indisponibil mai 
multă vreme.

TIRUL, PASIUNEA 
BÂIMÂRENILOR

Trăgătorii fruntași din județul 
Maramureș s-au aliniat duminică 
la startul unui concurs de tir, do
tat cu „Cupa 23 August". Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit a fi 
sportivii Clubului sportiv Baia Ma
re și cei ai Voinței Sighetul Mar- 
mației. Pe primele locuri s-au cla
sat Silvia Cucu (C.S. Baia Mare) 
și Alexandru Moroșan (Voința).

Din programul competițiilor de 
masă ce se vor mai desfășura, în 
continuare, în cinstea zilei de 23 
August, spicuim întreceri la hand
bal masculin și feminin, fotbal, vo
lei'' și cîteva duminici sportive ce 
vor fi găzduite de „Cîmpul tinere
tului" din Baia Mare.

L, BĂLAN — coresp.

tractive întreceri de masă pe ra
muri de producție, constructorii din 
Tg. Mureș au participat, timp de o 
lună, la o competiție polisportivă 
de fotbal, șah, volei, popice, tenis 
de masă, dotată cu „Cupa Con
structorul".

Finalele concursului au fost ur
mate de o mare serbare cîmpe- 
nească organizată la baza de a- 
grement „Mureșul", din apropierea 
orașului. După festivitatea de pre
miere a echipelor cîștigătoare s-au 
desfășurat un atractiv program 
cultural-artistic și numeroase jocuri 
distractive pentru

F. C. CONSTANȚA — STEAUA. 
Constănțenii au revenit luni la 
prînz în localitate și imediat a 
început pregătirea jocului cu Steaua. 
Marți a avut loc un ușor antre
nament. Antrenorul Hașoti inten
ționează să folosească aceeași for
mație care a reușit remiza cu Di
namo. Un singur semn de între
bare, Mărculescu, care acuză o 
stare gripală. în cazul că el nu 
va putea fi recuperat, în linia de 
atac va fi utilizat Ncgocscu. 
Steaua a avut luni zi de refacere. 
Marți militarii au analizat jocul 
cu C.S.M. Reșița și au efectuat un 
antrenament. S-a urmărit elimina
rea greșelilor săvîrșite și îmbună
tățirea activității atacului printr-o 
mai mare concentrare în fazele de 
finalizare. Antrenorul Gh. Constan
tin nu s-a decis în privința forma
ției. Ieri la prînz bucureștenii au 
plecat cu avionul, la Constanța.

participanți.
I. PĂUȘ — coresp. județean

SĂ DĂM ATENȚIE Șl PREGĂTIRII TEORETICE, 
COMPONENTĂ A ANTRENAMENTULUI SPORTIV

DUMINICA SPORTURILOR
LA ȚAGA

Comitetul comunal U.T.C. și a- 
sociația „Progresul" din comuna 
Taga, județul Cluj, au organizat o 
frumoasă și reușită duminică spor
tivă, care a reunit tineri din co
munele Buza, Moț, Țaga și Chir, 
precum și din Chiochiș, județul 
Bistrița-Năsăud. Au avut loc între
ceri la fotbal, volei și handbal. Cu 
acest prilej a fost inaugurată și a 
nouă bază sportivă.

D. VATAU — coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAGUL ROȘU. Gazdele așteaptă 
cu mari ambiții jocul cu Steagul 
roșu în fața căruia au pierdut ul- •

tima partidă, acasă, înfrîngere ne
așteptată care i-a ..costat" pe stu- 
denți titlul. Antrenorul Constantin 
Ccrnăianu ne-a declarat, ieri, că 
va menține și pentru meciul de as
tăzi formația care a reușit, dumi
nică, la Petroșani un joc bun și 
un prețios rezultat de egalitate. 
Brașovenii au luat drumul Băniei 
cu intenții mari, susținute de an
tecedente favorabile. în privința 
formației, sînt posibile cîteva 
schimbări față de „ll“-le folosit 
în etapa inaugurală. S-ar putea ca 
Naghi să-l înlocuiască pe Jenei, 
iar Șerbănoiu pe Mateescu.

„U“ CLUJ — POLITEHNICA 
IAȘI. Studenții s-au înapoiat luni 
la prînz la Cluj, iar marți au fă
cut un ușor antrenament. După 
toate probabilitățile, azi pe stadio
nul Municipal va apare aceeași 
formație, care a evoluat duminică 
la Pitești. Luni după-amiază, an
trenorul Ilie Oană a condus la Iași 
o ședință de pregătire. Jucătorii 
Politehnicii au plecat, cu avionul, 
marți dimineață spre Cluj.

C.S.M. REȘIȚA — JIUL. Toți ju
cătorii C.S.M.-ului sînt apți de joc, 
așa că, după toate probabilitățile, 
antrenorul I. Reinhardt nu va opera 
nici o modificare în formația din 
etapa precedentă. Marți, conform 
programului, a avut loc un antre
nament. Reprezentanții minerilor 
în Divizia A au participat luni și 
marți la cîte o ședință de pregă
tire, iar marți după-amiază au ple
cat, cu autocarul, la Reșița. In par
tida de azi Libardi nu va juca 
deoarece are o contuzie la genun
chiul piciorului drept.

U.T.A. — S. C. BACAU. 
înfrîngerea de la Brașov jucăto
rii arădeni privesc cu toată serio
zitatea meciul cu S. C. Bacău, fiind 
deciși să obțină victoria. T. Jurcă 
are probleme de alcătuire a for
mației. Pojoni, accidentat în jocul 
de la Brașov, a devenit indispo
nibil. Vidac- este în continuare 
inapt de joc. în schimb, în atac, 
va fi folosit Sima, căruia i-a expi
rat suspendarea de o etapă. La fel 
de multe probleme are și antreno
rul băcăuanilor C. Rădulescu, mai 
ales că mulți dintre jucătorii folo
siți în meciul cu Rapid nu au dat 
randamentul scontat. Pană conti
nuă să fie accidentat, Jar Dem- 
brovschi mai este încă o etapă 
suspendat. Formația va fi stabilită 
înaintea jocului. Lotul fotbaliștilor 
de la S. C. Bacău a sosit ieri cu 
avionul la Arad.

S. După"

A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. 
CLUJ. Echipa tîrgmureșeană a e- 
fectuat antrenamente, pe stadionul 
„23 August", care va găzdui me
ciul de astăzi. Formația militarilor 
va fi alcătuită în funcție de sus
pendările dictate de Comisia de 
competiții și disciplină după cele 
întîmplate în întîlnirea de dumi
nică, cu Politehnica Timișoara. Fe
roviarii clujeni, optimiști ca întot
deauna, au plecat ieri la Tg. Mu
reș cu gîndul la un joc bun și un 
rezultat favorabil. Nici o indispo
nibilitate în lot, așa că C.F.R. va 
începe meciul în aceeași alcătuire 
ca și în etapa inaugurală.

Ideeă acestor rînduri a fost su
gerată de un fapt recent, de o 
situație-' de joc banală în aparență, 
dar surprinzător de eronat inter
pretată încă astăzi, după atîtea și 
atîtea precizări, lămuriri și expli
cații. Este vorba de o fază pe
trecută în cursul celei de a doua 
reprize a meciului Rapid — Spor
tul studențesc, desfășurat în cadrul 
Cupei municipiului București. Ma
rin Stelian a executat o lovitură de 
la 11 m., Suciu'— portarul stu
denților bucureșteni — a respins 
balonul în teren, de unde Neagu 
l-a reluat în plasă. Gol perfect va
labil, deci. Curios însă, cineva din 
tribună, antrenor, și nu dintre cei 
mai puțin cunoscuți, a contestat 
valabilitatea golului, apreciind po
ziția jucătorului giuleștean ca „în 
afară de joc". Lucru complet e- 
ronat, atîta vreme cit mingea ve
nea de la adversar și, regulamen
tar, atît Neagu, cit și orice alt 
jucător de la Rapid, inclusiv exe
cutantul loviturii de pedeapsă, 
Marin Stelian, aveau voie să acțio
neze și să înscrie.

Acesta a fost faptul în sine și 
dacă — să spunem 
loc la 
a avut 
tească, 
situații 
superficială a regulamentului ge
nerează contradicții inutile și o 
stare de tensiune pe teren și în 
tribune. Iar lucrurile sînt cu atît 
mai grave cu cît, în rîndurile pro
testatarilor fără temei obiectiv, se 
înscriu nu o dată jucători și antre
nori, adică tocmai aceia care sînt 
cei dintîi obligați să cunoască și 
să se conformeze normelor jocu
lui, în ideea unei corecte desfă
șurări a întrecerii de pe gazon.

Așa, de pildă, sînt destul de 
numeroase împrejurările — și 
chiar în Divizia A — cînd portarii, 
penalizați pentru nerespectarea re-

el n-a dat 
niște discuții propriu zise, 
totuși darul să ne reamin- 
cu acest prilej, și de alte 
de joc în care cunoașterea

gujei celor patru pași, protestează 
vehement în fața arbitrilor, arun- 
cînd asupra acestora eventualele 
consecințe negative ale propriilor 
lor erori tehnice și insuficiențe în 
pregătire. Sau am întîlnit încă jucă
tori care reclamă anularea unui gol, 
înscris ca urmare a executării unei 
lovituri libere indirecte, în care ba
lonul a fost atins involuntar — se 
zice — de portar. Ca să nu mai 
vorbim de greșita înțelegere a di
verselor, cazuri de obstrucție, per
misă și . nepermisă, care de multe 
ori aduc prejudicii acelora ce igno
rează sensul și importanța reală a 
regulamentului.

Există insă și o explicație a unor 
astfel de situații, de excepție ce-i 
drept la scara întregului nostru 
fotbal. Și aceasta constă în faptul 
că, peste tot aproape, în clubu
rile și asociațiile divizionare pro
blema pregătirii teoretice (care nu 
trebuie limitată numai la cunoaș
terea regulamentului) este privită 
sau ca ceva ce se știe 
sau ca ceva lipsit de 
De aceea acestui factor 
mentului sportiv nu i 
nici timpul și nici atenția cuve
nită. Și tot ceea ce este neglijat 
în procesul de instruire fotbalistică 
se răzbună. Mai de vreme sau mai 
tîrziu. Fie sub forma unor infrac
țiuni în joc, fie a unor acte de 
nesportivitate, care, penalizate, pot 
avea consecințe directe chiar asu
pra rezultatului întîlnirii.

De aici și necesitatea unei atitu
dini noi față de capitolul „teorie", 
în contextul general al pregătirii. 
Exemplul unor cluburi ca Dinamo, 
Petrolul sau Universitatea Craiova, 
care înscriu în preocupările lor și 
acțiuni pentru completarea cunoș
tințelor teoretice ale jucătorilor, ni 
se pare — cu puțină bunăvoință 
— ușor de imitat.

de la sine, 
importanță, 
al antrena
se acordă

Mihai IONESCU

O comandă 
de gimnas-

secției, ne-a

CONSTRUCTORII DIN
TG. MUREȘ ÎN ÎNTRECERE

Pe linia sarcinilor trasate de 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie, pri
vind organizarea unor ample și a-

5 MINUTE DE GIMNASTICĂ
Ora 10. La secția de blănuri Vi

dra din Hunedoara — unde lu
crează peste 240 de femei — so
neria anunță pauza. Zgomotul rit
mic al mașinilor de cusut încetează, 
în cîteva secunde toate muncitoa
rele coboară în curte.
scurtă și... 5 minute 
tică.

Ing. Bia Heger, șefa
spus în legătură cu această prac
tică : „La început, firesc, acțiunea 
a fost privită eu scepticism. Acum 
salariatele noastre fac gimnastica 
cu plăcere, convinse că mișcarea 
este de fapt sănătate. Am pregătit 
și instructori din rîndul nostru, 
care să conducă exercițiile. Așa 
avem pe Sofica Morcan, Maria Sa- 
bău, Valeria Ivănescu, Valeria Pol- 
gar ș.a. Recomand cele 5 minute 
de gimnastică cu toată căldura".

prof. Ion VLAD, coresp.

LA STREHAIA FAZA
TREBUIE CURÎND

(Urmare din pag. 1)

elevii în aceste zile 
l-am întrebat pe in- 
nostru. Ce sport pot

prea pretențios, dar că trebuie să 
se facă mai mult este o necesitate. 
Și acest lucru se poate. Cu o sin
gură condiție: sportul să fie pre
zent mai mult în viața oamenilor, 
iar <?ei cu atribuții >n acest dome
niu să se străduiască să-i asigure 
un caracter de masă și o bază ma
terială corespunzătoare.

Ce înseamnă, de fapt, sportul 
de masă la Strehaia ? Răspunsurile 
legate de această întrebare le-am 
aflat de la Teodor Lupu, secretarul 
Comitetului orășenesc U.T.C. De ce 
l-am ales ca interlocutor și, mai 
tîrziu, însoțitor în vizita noastră pe 
la bazele sportive pe secretarul 
U.T.C. ? Pentru că la Strehaia era 
perioadă de... concedii (printre cei 
plecați fiind și C. Bologa, vicepre
ședinte (salariat) al organului spor
tiv).

— Ce fac 
de vacanță ?, 
terlocutorul 
practica ?
- în cîteva săli dc club și Ia 

casa de cultură joacă tenis dc ma
să, șah, remy și table (n.n. și a- 
ceasta în miez de vară, cu zile în
sorite, cînd omul simte nevoia unei 
recreări în aer liber).

La clubul de la întreprinderea de 
industrie locală aveam să găsim, 
însă, cu totul altceva. O masă de 
ping-pong, aproape nouă, transfor
mată în birou, pe care o comisie de 
revizori contabili o împînziseră cu 
teancuri de dosare și acte. Și aceas
ta se întîmpla după ce sala fusese 
eliberată de sacii de făină care au 
fost depozitați aici. Cit privește cu
rățenia ei, mai bine să nu mai vor
bim.

Ce acțiuni au fost, totuși, între
prinse pe linie de sport ? — am in
sistat noi. Ni s-a răspuns : s-au or
ganizat „Cupa 30 Decembrie" (deci 
acum 8 luni) Ia orientare turisti
că, la care au participat 18 echipe, 
„Săniuța de argint", iar în luna 
mai, trei crosuri ale tineretului la 
care (conform unor statistici aflate 
Ia U.T.C.) au participat 400 de ti
neri. Ni S-a spus că la Strehaia se 
mai practică gimnastica în produc
ție, la Fabrica de confecții, că a 
avut loc o „cupă" a claselor la fot
bal, că elevii practică gimnastica 
de înviorare.

Apropo de școli. La Strehaia 
lucrează trei profesori de e- 
ducație fizică : Ana Constan- 

tinescu, Constantin Bărboi și Maria 
Geică. dar ultima face naveta la 
Tr. Severin, iar pentru activitatea 
sportivă din afara orelor de clasă 
nu prea are timp. „Chemăm oa
menii la stadion, după-amiaza, dar 
cine să-î organizeze și să-i îndru
me?". se întreba secretarul Comite
tului U.T C., întrebare pe care o 
punem și noi pentru cei ce au da
toria să găsească nu numai răspun- 

■ șui ci și soluția practică, .

PRIMA ETAPĂ 
PRIMELE SANCȚIUNI

— Ședinfa Comisiei de disciplină —
Comisia centrală de competi

ții și disciplină a F-R-F s-a în
trunit marți seara, pentru a lua 
în discuție abaterile unor jucă
tori, săvîrșite duminică, 
gurarea campionatului 
A.

Evident, dosarul cel 
cărcat a fost cel de la 
ra, de la meciul Politehnica — 
A.S.A. Tg. Mureș, unde s-au 
consemnat trei eliminări din joc. 
Analizîndu-se circumstanțele în 
care au avut loc abaterile, pre
cum și gradul lor diferit de 
gravitate, Comisia de disciplină

PROIECTELOR
DEPĂȘITĂ

1

baza materia- 
limitată, dar 
și faptul că 

prea puțin e îngrijită și folosită. 
Dintre toate bazele vizitate, mai 
frumos se arăta terenul din curtea 
școlii generale (director prof. D. 
Mărculescu ; director adjunct prof. 
V. Bologa), dar și aici e loc de mai 
bine, ca și la liceu (director prof. 
Gh. Ghițescu), unde cu sprijinul 
conducerii, al U.T.C. și cu efortu
rile entuziastului profesor C. Băr
boi s-a bituminizat o parte din 
curte pentru un teren de tenis, 
sport ce se pare că îi atrage pe 
elevi după ce l-au văzut pe Ilie 
Năstase la televizor. Nu-i rău de 
loc, dar și alte sporturi, mult mai 
accesibile, se cer a fi dezvoltate. 
Panoul de baschet, însă era azvîrlit 
de multă vreme printre niște pie
troaie. iar altă parte a curții, unde 
acum este un șantier, n-a fost folo
sită eficient.

La Strehaia, la tot pasul, ni s-a 
spus că în viitor se vor face lucruri 
frumoase. Credem, totuși, că a sosit 
vremea ca această prelungită fază 
a proiectelor să fie depășită. Pri
marul orașului, tov. Vasile Vărzaru, 
ne vorbea despre necesitatea de a 
dezvolta punctul turistic de la de
barcader, zonă frumoasă, cu pădure 
și rîu, pe care vor să-l transforme 
în punct turistic în adevăratul în
țeles al cuvîntului; că au în vede
re amenajarea zonei Ceair, unde 
apa Ușnița, cu investiții minime, 
dar cu mai mult spirit de iniția
tivă și participare obștească 
zăgăzui într-un bazin atît 
sar. Strehaia e orașul cu 
voare de apă și totuși 
școlarii, copiii n-au unde 
te. Dar cînd se așteaptă totul de-a 
gata nu se face nimic, zilele trec, 
tineretul află de utilitatea și bine
facerile sportului doar din ziare, 
iar proiectele rămîn doar frumoase 
iluzii.

m constatat că 
lă e destul de 
tot adevărat e

se poate 
de nece- 
cinci iz- 
oamenii, 
să înoa-

la inau- 
Diviziei

mai în- 
Timișoa-

a luat următoarele hotărîri !
— BOLONI (A-S.A. Tg 

trei etape suspendare.
— BOJIN (Politehnica 

șoara) o etapă
— PlRVU (Politehnica 

șoara) avertisment.
Tot aseară, în baza raportului 

observatorului federal, Coloman 
Braun-Bogdan și a celor arătate 
în foaia de arbitraj de Gh. Li- 
mona, a fost analizată abaterea 
lui Naghi, în meciul Jiul —: U- 
niversitatea Craiova. Decizia: 
NAGHI a fost suspendat pe o 
etapă.

CU DREPTUL ȘI CU... STINGUL
Mureș)

lUIStM DE JOCDEODI

Timi-

Timi-

porțile 
pentru 
tineret, 
vacan- 

„Pro-

Da, Ia Strehaia

Deschideți 
stadionului 
copii, pentru 
In zilele de 
ță, stadionul 
greșul", deși se află 
aproape de cehtrul o- 
rașului, sta cu por
țile zăvorite. Doar o 
femeie, temerară, 
încearcă să-și ducă 
nepoțelul la plimba
re pe stadion, unde 
e mult soare și aer 
curat.

ra o zi splendidă cu mult 
soare. Una din zilele de va
canță școlară. Dar la ora vi

zitei noastre, spre prinz. stadionul 
asociației sportive orășenești — 
Progresul — era pustiu. Nici țipe
nie de om. O femeie cu un copil în 
cărucior a tras ivărul de la poartă 
și a intrat pe iarbă, să-și plimbe 
copilul. Un eai păștea liniștit în 
spatele tribunei. O urmă de pistă 
de atletism lasă impresia că pe ea 
nu s-a mai alergat de mult, iar 
două grămezi de zgură, aruncate lin
gă un perete, arătau că piciorul de 
gospodar n-a mai dat pe aici. Un 
stadion în mijlocul orașului stă în 
miez de vară destul de neîngrijit și

, , ' ■ 
silte

de nimeni folosit.
baza materială se cere îmbunătă
țită, dar ultimul exemplu pe care 
l-am dat demonstrează că și ce 
există nu e îngrijit și folosit cum 
trebuie și cum se cere. Iată o pro
blemă ce e de așteptat să facă o- 
biectul unor discuții serioase în ca
drul organelor locale de partid, a 

orășenesc U.T.C., a
conducerilor de școli, a organelor 
sportive C.O.E.F.S. și chiar C.J.E.F.Ș., 
adică toți cei ce au atribuții în dez
voltarea activității sportive și cu
nosc importanța documentelor de 
partid privitoare la dezvoltarea 
sportului în rîndurile tineretului, 
ale oamenilor muncii.

Comitetului

IATO DIMWftWftDT ® TRA6EREA excepțională loto din 21 august 1973 
LUiv FKvlivjrvKl e RAL1UL AUT0M0B|L|STiC loto—pronosport

La 21 august 1973. A. S. Loto — 
Pronosport organizează o interesan
tă și atractivă tragere excepțională 
Loto la care se atribuie : autoturis
me DACIA 1300 și SKODA S 100 ; 
excursii la Budapesta cu petrecerea 
Revelionului 1974 și numeroase cîș- 
tiguri în bani de valoare fixă și 
variabilă.

Dintre premiile fixe în bani vom 
menționa pe cele de 25.000 lei și 
10.000 lei (din care o excursie de 
2 locuri la Budapesta cu petrecerea 
Revelionului de circa 7 zile). Iată 
numai cîteva dintre premiile, pe 
care le oferă tragerea excepțională 
Loto din 21 august a.c. Procurați-vă 
din vreme biletele !

• în zilele de 18 și 19 august 
1973, Administrația de Stat Loto — 
Pronosport, organizează în colabo
rare cu Automobil Clubul Român, 
cea de a II-a ediție a „RALIULUI 
CÂȘTIGĂTORILOR DE AUTOTU
RISME LA LOTO — PRONO
SPORT".

Concurenții care participă la a- 
cest Raliu (cca 80 de echipaje) vor 
putea obține : titlul de. cîștigător al 
Raliului; titlul de cîștigător al u- 
nei clase ; premii în bani ; menți
uni ; diplome de participare.

După o primă etapă de concen
trare, cu trasee diferite — obliga
torii — participanții la raliu se vor 
re,uni la Sibiu de ujide vor pomi în

etapa a Il-a pe ruta : Sibiu — Rm. 
Vîlcea — Pitești — Găești — Titu— 
București.

Sosirea va avea loc în după 
miaza zilei 
stadionul 23

de 19 august a.c. 
August.

a- 
pe

CIȘTIGURILE 
NOȘPORT

Categoria
te (10%) a

Categoria 
variante a

Categoria 
variante a

CONCURSULUI 
DIN 12 AUGUST

(13 rezultate) : 2

PRO-
19-3

varian-I
38 938 lei ;
a Ii-a (12 rezultate) : 21,35

4 377 lei ;
a IlI-a (11 rezultate) : 278,90 

503 lei.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

Primele meciuri din campionatul 
Diviziei A. Primele foi de arbitraj. 
Primele rapoarte ale observatorilor 
federali. Ce am reținut, citindu-le?

© Frumoasa inițiativă a conduce
rii clubului Steagul roșu — remar
cată de trimisul Federației Francisc 
Mateescu — de a prezenta fanfara 
clubului. Componenții fanfarei au 
ocolit stadionul, intonînd un mars 
sportiv și creind în felul acesta un 
climat plăcut, care avea, de altfel. 
să-1 influențeze pe cel din timpul 
meciului Steagul roșu — U.T.A. A- 
cesta n-a fost singurul gest al echi
pei gazdă, care a contribuit la rea
lizarea unei atmosfere de sportivi
tate în teren și în tribune. înaintea 
începerii meciului, jucătorii ară
deni au primit flori din partea bra
șovenilor. Că au primit și ...goluri, 
după aceea, asta 
e fotbalul !

• Observatorul 
Bîrsan apreciază 
portar al Rapidului, Ioniță, și a 
fundașului Bișniță, la fel de tînăr 
și acesta. Despre Ioniță, se scrie: 
„plasament excelent, siguranță, vi
teză de reacție". Și unul și celălalt, 
sînt propuși pentru echipa de tine
ret (sub 21 de ani).

• Un arbitru mulțumit — nu 
numai de cele cinci stele acordate 
de cronicarul ziarului nostru — es
te Aurel Bentu, care a condus jo
cul F.C. Argeș—Universitatea Cluj. 
„După meci — consemnează acesta 
— am fost felicitat de către jucă
torii, antrenorii și conducătorii am
belor echipe". Aceleași momente 
le-au trăit Gheorghe Limona (la 
Petroșani), Mircea Bică (la Cluj) și 
I. Cîmpeanu (la Brașov).

• Se poate spune că și Gheorghe 
Popovici a condus destul de bine 
dificila partidă de la Timișoara, 
dintre Politehnica și A.S.A. Tîrgu 
Mureș. Observatorul federal. Parte- 
nie Roșu, îi reproșează, totuși, pe 
bună dreptate, lipsa de fermitate de 
care a făcut dovadă, atunci cînd 
oaspeții au refuzat să se supună 
hotărîrii sale : sancționarea lor cu 
o lovitură de Ia 11 metri, la un 
henț în careu comis de Ispir. în loc 
să arate... ceasul echipei din Tîrgu 
Mureș și s-o anunțe că-i dă răga
zul regulamentar de trei minute 
pentru a relua jocul, Gheorghe Po
povici s-a angajat în discuții inu
tile, întreruperea jocului durînd, în

este altceva. Așa

federal Mihai 
evoluția tînărului

orice caz. mai mult decît timpul 
maxim acceptat de regulament.

O Deși C.S.M. Reșița a obținut 
la București un rezultat nesperat 
— 1—1 cu Steaua — observatorul 
federal, Angelo Niculescu, conside
ră că echipa din Reșița a jucat, în 
general, slab, „mult sub nivelul c- 
voluției din returul campionatului 
trecut". Apreciind egalul realizat de 
echipa sa ca „norocos", antrenorul 
Reinhardt a văzut lucrurile la. fel 
ca Angelo Niculescu, ceea ce nu 
poate decît să-I ajute în munca de 
viitor, de î 
fotbaliștilor din 
cui nu te ajută 
rea lui Angelo 
golul înscris de 
nutul 90. a fost 
de ofsaid. Arbitrul de centru. Em. 
Păunescu, în 
mulțumit de 
tat la linie.

• Nici un 
de arbitraj, nici în raportul obser
vatorului federal, despre gestul 
nesportiv al lui Iordache, care l-a 
lovit pe Florea. în general, se con
stată o atitudine mai conciliantă 
față de gesturile, nesportive ale 
portarilor. Recomandă regulamentul 
așa ceva ? Face el vreo deosebire, 
•lin acest punct de vedere, între 
portari și jucătorii de cîmp ? A- 
tunci ?

(de la Dinamo) la

Universitatea Cra-

Ia Steaua) laUni-

îmbunătățire a jocului 
Reșița. Căci noro- 
întotdeauna ! Păre- 
Niculeseu este că 
Nestorovici, în mi- 
marcat din poziție

schimb, se declară 
felul cum a fost aju-

cuvînt, nici în foaia

Jack BERARIU

De la Federația Română de Fot
bal ni se comunică transferările, 
cu drept de joc imediat ale urmă
torilor jucători:

Voinea (de la Steaua) la C. S. M. 
Reșița;

Doru Popescu
C.S.M. Reșița;

Sameș (de la 
iova) la Steaua

Ștefănescu (de
versitatea Craiova :

Boc (de la Rapid) la Universita
tea Craiova ;
Vlad (de la Steaua) la F. C. Bihor;

Petre Niculae (de la Dinamo) la 
F. C. Bihor.

Grigoraș și Petreanu se înapo
iază la Rapid, cu drept de joc 
imediat.

Toate aceste transferări au fost 
perfectate în, urma acordului din
tre cluburi. /

S-a aprobat de asemenea transfe
rul, cu carantină, al jucătorilor : 
Bartales (de la Progresul București) 
și Giurgiu (de la Ind. Sîrmei 
C. Turzii) la Rapid București.

UA IAȘI S-A AE1BAS
DIN CAMPIONATUL DIVIZIEI C

Printr-o telegramă trimisă ieri forului 
de specialitate, conducerea echipei I.T.A. 
Iași anunță (de ce acum, și nu înainte 
de începerea competiției ?!). câ s-a re
tras din campionatul Diviziei C. în a- 
ceastă situație, toate partidele pe care 
urma să le susțină echipa ieșeană vor 
fi cîștigate cu 3—0 (scorul de forfait) 
de formațiile adverse. Cum campionatul 
Diviziei C nu și-a disputat, totuși, decît 
o etapă, poate se va găsi o soluție mai 
rezonabilă (promovarea altei echipe, din 
Iași sau din altă localitate), pentru a nu 
perturba programul seriei I.

cămăși cu 
bluzoane, cămăși 

lungă, imprimate 
de bumbac, tip

bumbac în amestec.

REDUCERI DE PREȚURI
PÎNĂ LA 25%

(6 943)

un

PENTRU CEI

CONCEDIULUI
TRECUT !

baie, 
lungi

mi-

din sumarul căruia vă 
recomandăm :

precum și alte articole de 
îmbrăcâminte și încâlță- 
minte de sezon.

pune la dispoziția dv. pînă 
la data de 31 august 
bogat sortiment de :

costume și chiloți de 
slipuri, șorturi, pantaloni 
și scurți, 
neca scurtă, 
cu mîneca 
din țesături 
bumbac,
malipol și tricot relon,

DE VARĂ

AZI A APĂRUT NUMĂRUL
377 AL REVISTEI

® Ample relatări asupra 
ciurilor din prima etapă a 
viziei A (comentarii asupra 
fiecărui meci, notele acor
date jucătorilor și arbitrilor, e- 
chipa săptămînii, confidențe, 
tografii etc.)

• Cronici de la cîteva 
cele mai importante partide 
duminică ale Diviziei B

• La „Interviul săptămînii 
Remus Cîmpeanu de la 
Cluj, jucătorul în activitate 
cele mai multe prezențe în 
vizia A

• Cum a rămas Cruyff 
Ajax și cum a plecat Corso 
la Inter

• în Brazilia, ofensivă — în 
frunte cu Pele — împotriva 
cului defensiv

® Cum se desfășoară 
Miinchen pregătirile pentru 
neul final al C.M.

o Turneul echipei Poloniei in 
S.U.A.

• O pagină de Magazin ex
tern.

• Rubricile obișnuite : Subli
nieri, Dialog cu cititorii, Car
net extern, Campionatele in E- 
uropa.

CE AU NOSTALGIA

PENTRU CEI
CE TRĂIESC
NERĂBDAREA
VIITORULUI CONCEDIU!
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, prin filialele 
sale din Calea Victoriei 100 și bd. Republicii nr. 63, telefon 15.74.11 și 

j4.08.0C — organizează in perioada :

22-26 AUGUST
o întîlnire cu litoralul —■ Stațiunea Neptun, sau cu pitoreasca zonă car
patină, la cabanele : Dochia, Durau, Cheile Zănoagei, Padina, Ch?ia 

Rîșnovului, Curmătura, Bonloc.



iNTRECiND ECHIPA CEHOSLOVACIEI CU 19-12

HANDBALIȘTII ROMANI LA A TREIA 
VICTORIE CONSECUTIVA ÎN TURNEUL

^îKwin lume
Turneul final de tenis

„Cupa Principesa Sofia"

ECHIPA FEMININA
A ROMÂNIEI

DE LA MARTIN (CEHOSLOVACIA)
MARTIN, 14 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Așteptat cu deosebit interes, me

ciul dintre reprezentativele mascu
line de handbal ale Românie; și 
Cehoslovaciei, care s-a desfășurat 
astăzi după amiază (ieri-n.r.) în lo
calitate, în cadrul marelui turneu 
internațional de aici,, â fost urmă
rit nu numai de . un mare număr de 
spectatori prezenți în tribune, ci 
de foarte mulți iubitori ai hand
balului din Cehoslovacia, care au 
putut să-1 privească la televizor.

Jocul a început în nota de domi
nare a echipei gazdă — încurajată 
frenetic de public — care conducea 
după primele minute cu 2—0. In-

cet, încet. însă,ceț, încet, însă, handbaliștii ro
mâni și-au revenit, și-au organi
zat excelent apărarea și au început 
să atace sistematic poarta adversă 
prin combinații în mare viteză și 
șuturi de la distanță. Scorul a de
venit repede egal și, apoi, favorabil 
echipei române care, după ce a 
condus la pauză-^u 9—4, s-a detașat 
destul de ușor în repriza secundă, 
obținînd în final o victorie frumoa
să și clară, cu 19—12. Imediat du
pă încheierea partidei, antrenorul 
Vicha, care conduce formația ce
hoslovacă, a declarat: „Știam că 
echipa națională a României este 
și acum cea mai bună din lume. 
Am avut un plan tactic special, dar

băieții mei nu l-au respectat decît 
15 minute, după care au început 
să Joace individual și nervos. Fie
care dintre echipierii noștri a dorit 
să înscrie, dar jocul individual nu 
are nici o șansă în fața echipei 
române!"

Iată echipa aliniată de România 
și autorii golurilor: Penu (Muntea- 
nu) — Birtalan (6), Tudosie 
Ucu (2). Voina (2), Stef (2), 
nesch (1), Stockl (I), Kicsid 
Grabovschi și Capră.. Jocul a
condus de arbitrii danezi Knudsen 
și Svensson, Miercuri este zi de o- 
dihnă, urmînd ca turneul să se reia 
joi după amiază.

Călin ANTONESCU

(4). 
Gu-
dl. 

fost

MOSCOVA LA ORA UNIVERSIADEI

INTERNATIONAL DE LIBERE DE LA LODZ
Zilele acestea, opt luptători români . 

au participat la Lodz (Polonia) la un 
turneu internațional de lupte libere, 
organizat . cu prilejul aniversării a 
550 de ani de la întemeierea orașului. 
Intr-o companie valoroasă — la în
treceri au fost prezenți sportivi din 
Bulgaria, Cuba, Elveția, R. F. Ger
mania, Cehoslovacia și Polonia (cu 
cite 4—6 concurenți de fiecare ca
tegorie) — sportivii români au avut 
o comportare bună, ocupînd primele 
locuri la două categorii (Em . Butu
— cat. 
82 kg.),
— cat. 
82 kg.) 
cat. 74 
mitru au evoluat fără greșeală, au 
abordat meciurile cu mult curaj și 
finețe tehnică, terminînd cele 5 tu-

ruri neînvinși. Butu. de pildă, a în
trecut trei concurenți polonezi, pe 
doi dintre ei la tuș, și a făcut meci 
egal cu campionul R.F.G., Sabatini. 
Dumitru, din cele cinci victorii, pa
tru le-a obținut 
prin tuș.

După cum ne spunea antrenorul 
Al. Radu, care

înainte de limită,

a însoțit lotul la 
Lodz, turneul a fost deosebit de util 
pentru sportivii noștri, majoritatea 
concurenților fiind tineri. Sportivii 
români situat în final pe locul II,

(Urmare din pag 1)

Delegația țării noastre a sosit 
luni, în două tranșe, la Moscova. 
Ea a fost întîmpinată de un grup 
de comsomoliști de la Uzina de rul
menți din Moscova, care patronea
ză echipa României pe tot timpul 
șederii sale în capitala Uniunii So
vietice. Ea s-a instalat în reședința 
ce i-a fost rezervată într-unul din 
corpurile clădirii Universității Lo
monosov, de pe Colinele Lenin. A 
doua zi, sportivii și-au început din 
plin activitatea. Echipele au făcut 
cunoștință cu locurile de concurs și 
au efectuat primele antrenamente. 
Valoarea unora dintre reprezen
tanții noștri este binecunoscută 
aici, astfel că la pregătirile lor a- 
sistă numeroși antrenori ale altor 
delegații, sportivi ■—■ viitori parte
neri de întreceri, ziariști.

Bineînțeles, foarte căutat este u- 
nul dintre capetele de afiș ale se
lecționatei române, luptătorul 
Gheorghe Berceanu, socotit favori
tul numărul 1 al celei mai ușoare 
categorii. Luptătorii au făcut un 
antrenament tare și antrenorii Ion 
Corneanu și Ion Cernea s-au de
clarat mulțumiți de modul cum se 
prezintă majoritatea dintre ei.

Echipa feminină de baschet a ju
cat timp de 60 de minute în sala 
M.G.U. La ora prînzului a avut 
loc ședința tehnică și cele 17 echi
pe participante au fost împărțite 
în patru grupe. România face parte 
din grupa a patra, alături de Bul
garia, Canada și Liban. Ea va juca 
în următoarea ordine: 16 august 
cu Libanul, 17 august cu Canada și 
13 august cu Bulgaria. Primele 
două. echipe clasate în fiecare gru
pă se vor califica în turneele semi
finale.

A avut loc ședința tehnică și la 
gimnastică. Cele 29 de țări, printre 
care 22 cu formații complete, au 
fost împărțite în două serii. Echipa 
masculină a României face parte 
din seria secundă, alături de repre
zentativele U.R.S.S., Poloniei, Ceho
slovaciei. R.F. Germania. Finlandei 
ș.a. Românii intră în concurs în 
ziua de 17 august, la ora locală 20 
(19 la București) și vor începe cu 
evoluția la sol.

Delegațiile sosesc fără întrerupere 
pe principala poartă aeriană a Mos
covei, așa că nu deținem, din pă
cate, listele definitive ale concu- 
lenților. Din marele număr de știri 
recepționate, am încercat să selec
ționez pe cele aparent mai sigure. 
Esțb aproape cert că Valeri Borzov, 
dublu campion olimpic de la Mun
chen. nu va putea participa la Uni
versiadă. Faimosul sprinter sovietic 
s-a accidentat recent, are un hema- 
tom în regiunea calcaneului, iar 
avizul medicilor a fost sever: in
disponibil. probabil pînă la sfîrși
tul anului. Deci și la' finala Cupei 
Europei, de Ia Edinburgh, echipa 
U.R.S.S. va fi lipsită de prețiosul 
aport al alergătorului său nr. 1.

în delegația Bulgariei se remar
că semifondistele Svetla. ZIateva și 
Stefka lordanova. Ambele au făcut

parte din ștafetele de 3*800 m și 
4x800 m care, înaintea plecării la 
Moscova, au alergat distanțele res
pective sub cifrele recordurilor 
mondiale oficiale. Echipele studen
țești ale Bulgariei își pun. de ase
menea, mari speranțe în evoluțiile 
luptătorilor, jucătoarelor de bas
chet și de volei.

Formații foarte puternice au de
plasat organizațiile studențești din 
S.U.A., mai ales Ia atletism, bas
chet și natație. Fosta campioană 
olimpică de înot de la Tokio, Don
na di Varona, însoțește echipa în 
calitate de... comentatoare a socie
tății americane de televiziune 
N.B.C. întrebată ce părere are des
pre întrecerile de înot, Donna a 
răspuns: „După, părerea mea. vor fi 
excepționale. Astăzi, chiar și copiii 
înoată mult mai bine decît reușim 
noi să comentăm !“. Autocritic, dar 
spiritual...

Desigur, favoriții principali 
marea majoritate . a 
prinse în program rămîn sportivii 
tării gazdă. Nominal nu cunoaștem

ționale de canotaj (acesta va asis
ta, în continuare, la campionatele 
europene feminine 
programate aici) și alții.

Din păcate, timpul s-a stricat. în 
capitala Uniunii Sovietice de 24 de 
ore plouă neîntrerupt,

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri plouă în continuare. Dar ul
timele pregătiri organizatorice au 
fost încheiate. Marele festival mon
dial al sportului studențesc poate 
să înceapă !

și masculine.

ramurilor
în 

cu-

Marti a început, la Mos
cova, Congresul Federației
Internaționale a Sportului
Universitar. Ca președinte al 
F.I.S.U. a fost reales dr. Pri
mo Nebiolo (Italia), 
ședințe — Serghei 
(U.R.S.S.). Lucrările

Vicepre-
Ivanov 

continuă.

cu o
care

sovietic 
ar.trena- 

s-a 
Și

încă componența tuturor echipelor 
sovietice. Dar, se știe că din repre
zentativa U.R.S.S. fac parte peste 
140 de maeștri emeriți ai sportului, 
numeroși campioni olimpici, mon
diali si europeni.

Canada a sosit la Moscova 
echipă masculină de baschet
înaintea Universiadei a întreprins 
un turneu de 10 jocuri în Europa, 
pierzînd unul singur, în fața echi
pei S.U.A., într-o competiție desfă
șurată la Praga. Ultimul succes l-a 
înregistrat Ia Varșovia unde a în
trecut cu 72—69 reprezentativa Po
loniei. Antrenorul formației, Paul 
Thomas, socotește însă că echipa 
sa nu va putea urca pe podiumul 
de premiere. El dă următorul pro
nostic pentru turneul Universiadei: 
1. S.U.A., 2. U.R.S.S., 3. Cuba și 4. 
Canada.

Cunoscutul floretist 
Mark Midler, aflîhd de
mentul floretiștilor japonezi 
grăbit să-i urmărească. Avea 
motive. în turneul preliminar al 
Olimpiadei de la Munchen, echipa 
Japoniei furnizase o mare surpriză 
întrecînd reprezentativa U.R.S.S.

Numeroase personalități ale vie
ții sportive internaționale sînt aș
teptate Ia Moscova în calitate de 
oaspeți de onoare ai Universiadei. 
Printre aceștia se află lordul Killa- 
nin, președintele C.I.O., Frank 
Taylor, președintele A.I.P.S., Paul 
Libaud, președintele Federației in
ternaționale de volei. Milan Herțe- 
gan. președintele Federației inter
naționale de lupte și Thomas Kel
ler, președintele Federației interna-

polonezi. „Băieții —
au

după luptătorii 
remarca antrenorul Al. Radu 
concurat foarte bine și sînt mulțumit 
de ei, cu excepția lui P. Androne 
(cat. 68 kg.) care a fost eliminat în 
turul II datorită, în primul rînd, unor 
greșeli tactice săvîrșite în timpul me
ciului. Ceilalți doi 
noștri, Gh. Eremia 
VI, fiind învins în turul IV, 
Moraru (cat. 68 kg) a fost nevoit să 
abandoneze după prima confruntare, 
fiind accidentat".

reprezentanți ai 
a ocupat locul 

iar V.

PREZENTĂ LA STĂRI
La sfîrșitul acestei săptămîni, v 

neri, sîmbătă și duminică. în oraș1 
Ooruna din Spania se va dispu 
cea de a doua ediție a turneul, 
final al competiției feminine inte 
naționale de tenis pe echipe, dota' 
cu trofeul „Cupa Principesa Sofia 
La start se va alinia și reprezent: 
tiva României, cîștigătoarea prim 
ediții a întrecerilor (1972). Au faci 
deplasarea jucătoarele Virginia Ri 
zici, Mariana Simionescu. Florent 
Mihai, Elena Popescu și Simor 
Nunweiller, ele fiind însoțite c 
antrenorul Aurel Segărceanu.

52 kg și I. Dumitru — cat. 
două locuri II (V. Gheorghiu 
62 kg. și V. Tigănaș — cat. 
și un loc III (T. Pancă — 
kg.). Atît Butu cît și Du-

RECORD ABSOLUT... 
ÎN TRAVERSAREA

LONDRA (Agerpres). 
cordurile de traversare a 
Mînecii au fost doborîte 
înotătoare americană L„__  __
(în vîrstă de 16 ani). Luînd startul 
la Folkestone, L. Cox a ajuns la 
Cap Gris Nez după 9 ore și 36 min., 
csrectînd astfel cu 8 minute recor
dul masculin . stabilit de compatrio
tul său Davis Hart Recordul femi
nin a fost îmbunătățit cu 21 minute.

In telefoto: Lynne Cox, împreună 
cu mama ei (A.P. — Agerpres)

FEMININ
MÎNECII
— Re- 

Can aiului 
de tînăra 

Lynne Cox

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
La startul unei 
noi Spartachiade

Presa din U.R.S.S. a publicat, recent, 
primele. amănunte referitoare la modul 
de desfășurare a celei de a Vl-a Spar
tachiade a popoarelor Uniunii sovietice. 
Această mare manifestare sportivă va 
începe în 1974 și se va încheia în 1975, 
In cadrul marilor festivități prilejuite 
de aniversarea a 30 ani de la victoria 
finala asupra fascismului. Scopul prin
cipal al acestei Spartachiade îl consti
tuie angrenarea marii majorități a po
porului sovietic în practicarea regulată 
a sportului, a exercițiului fizic.

Programul celei de a Vl-a Spartacbia- 
de prevede patru etape de desfășurare 
și cuprinde nu mai puțin de 40 de 
discipline sportive din care 15 speciali
tăți tehnice și cu aplicații militare. Pri
ma etapă vizează formarea unui cit mal 
mare număr de purtători ai insignei 
G.T.O. (Gata pentru muncă și apărare) 
și se va desfășura la nivelul tuturor 
asociațiilor și cluburilor sportive, în 
cadrul armatei, aviației și marinei, pe 
șantiere, în colhozuri și sovhozuri, in 
școli și instituții. A doua etapă va avea 
loc la nivel de orașe și raioane, cea de 
a treia se va disputa pe regiuni și re
publici autonome, iar cea de a patra 
va fi consacrată finalelor ce vor avea 
loc simultan Ia Moscova, și în capitalele 
republicilor unionale.

„Polonezul" s-a
Recent, după 13 luni de călătorie 

solitară pe oceanele și mările lumii, 
căpitanul Krzysztof Baranowski a 
aruncat ancora velierulUi 
nume „Polonezul", în . ; 
noujscie de la ' Marea Baltică, 
unde —- după cîteva zile de meritată 
odihnă — temerarul navigator s-a în
dreptat spre Szczecin, defilarea „Po
lonezului" constituind punctul de a- 
tracție al tradiționalei sărbători „Zi
lele Mării".

Plecat din același Szczecin- Bara
nowski a coborît de-a lungul Europei 
și Africii, reușind — într-un timp 
record — să intre în Oceanul Indian, 
ocolind, pe o vreme ostilă, capul 
Bunei Speranțe. Făcînd o „haltă" mai 
lungă în Tasmania, navigatorul soli
tar a străbătut distanța dintre Tas
mania și capul Horn, granița dintre 
oceanele Pacific și Atlantic, în nu
mai 45 de zile, doborînd cu 7 zile 
recordul celebrului Francis Chiches
ter. Partea cea mai dificilă a călăto
riei a constituit-o cea finală, de după 
23 februarie 1973 (dată care a con
semnat depășirea capului Horn), cînd 
ambarcațiunea lui Baranowski a în-

său, pe 
portul Swi- - - — £je

SEMIFINALELE
CUPEI EUROPEI"
LA DECATLON

în grupa de la Sofia a semifi 
nalelor „Cupei Europei" la decai 
Ion, pe locul întîi s-a clasat echip 
U.R.S.S. cu 23 270 puncte, urmat 
de Polonia — 23 226 puncte, R. I 
Germană — 23 009 puncte, Bulga 
ria — 22 427 puncte, Cehoslovacia- 
22 325 puncte. Cel mai bun rezul 
tat la individual l-a obținut Toma 
Surviali (U.R.S.S.) — 8 018 punch

★
Iată echipele clasate pe primei 

trei locuri în celelalte grupe semi 
finale : Reykjavik : 1. Franța - 
22 060 puncte ; 2. Belgia — 
puncte ;■ 3. Olanda — 20 613 
te ; Innsbruck : 1. Suedia — 
puncte; 2. Elveția — 22 491 
te ; 3. Austria — 22 066 puncte.

20 81 
pune
23 02 
pune

ATLETISMULUI PROFESIONIST
întors acasă...

cepuț.1 să acuze desele defecțiuni da
torate luptei cu valurile Oceanului 
Indian, care l-au pus la grele în
cercări pe temerarul călător.

înaintea întoarcerii acasă, „Polo
nezul" a făcut o lungă escală de re
facere în portul englez Porthsmouth, 
după care Krzysztof Baranowski — 
de acum autorul celei mai lungi că
lătorii solitare din istoria navigației 
poloneze —. și-a făcut o intrare tri
umfală în portul de baștină al am
barcațiunii sale.

La regata internațională de la Rotsee (Elveția), canotorii din R. D. Ger
mană au obținut succese remarcabile, ciștigind 6 din cele 7 finale l 
Iată — în fotografie — echipajul de 8—1, după victorie, săltindu-l de 
bucurie in aer pe micuțul cîrmaci Foto: Keystone-Agerpres

MIȘCAREA OIIMPICA TREBUIE SA SE ADAPTEZE 
REALITĂțllOR LUMII DE AZI

în curînd, Varna va găzdui Con
gresul olimpic, a cărui importanță 
majoră rezidă nu numai în faptul 
că reia o veche tradiție, ci mai ales 
în problematica ce stă în fața miș
cării olimpice. C.I.O., C.N.O. și fe
derațiile internaționale sînt chema
te, cu acest prilej, să înlăture ob
stacolele existente și să contureze 
perspectivele mișcării olimpice și 
ale Jocurilor Olimpice în contextul 
realităților lumii de azi.

După cum se știe, trei teme vor 
figura pe agenda. Congresului : miș
carea olimpică modernă și dezvolta
rea sa; relațiile dintre C.I.O., C.N.O. 
și federațiile internaționale : privire 
generală asupra viitorului J. O.

Am socotit util a prezenta citi
torilor opiniile unor personalități ca 
lordul Killanin — președintele 
C.T.O.. Walter Troger — secretar 
general al Comitetului olirpoic al 
R F. Germania si Monique Berlioux 
— director în C.I.O., exprimate în 
cadrul celei de a 13-a sesiuni a A- 
cademiei Olimpice Internaționale, 
încheiată recent la Olimpia (Gre
cia). Ele eu fost culese de colabo
ratorul nostru prof. Ion Matei, par
ticipant la sesiunea Academiei.

LORDUL KILLANIN : „Miș
carea olimpică trebuie să tră
iască în pas cu secolul nostru”.

„Mișcarea olimpică se află într-un 
moment de cotitură în istoria să. 
Un Congres reunind trei protago
niști : C.I.O., C.N.O. și federațiile 
internaționale, se va ține la Vama. 
Va fi o ocazie de reflexie comună 
care va permite, cu siguranță, să se 
dea nu numai o nouă orientare

J.O. moderne, cit mai ales vieții 
sportive, întrucit țelul nostru nu 
este numai controlarea organizării 
J.O. odată la patru ani, ci și de a 
veghea asupra tineretului lumii în 
timpul acestor patru ani.

A venit vremea ca mișcarea o- 
limpică să facă față realităților și 
să trăiască în pas cu secolul nos
tru. Aceasta nu înseamnă abando
nul idealului nostru. Aceasta vrea 
să spună că noi vom aborda pro
blemele direct și cu toată sinceri
tatea.

Unirea tuturor forțelor olimpice 
și definirea unei linii de conduită 
coerentă pot înlătura numeroasele 
obstacole semănate în drumul nos
tru".

MONIQUE BERLIOUX : „Sin- 
tem chemați să modelăm fizic 
și moral viitorii cetățeni ai 
lumii”.

„Marile probleme care se pun 
C.I.O. sînt amatorismul, comercia
lizarea sportului, folosirea drogu
rilor în sport, extraordinara dezvol
tare a Jocurilor care conduce la, 
ceea ce mulți numesc, gigantism, 
dar pe care eu prefer să o numesc 
prosperitate. Ele își vor găsi o 
rezolvare, chiar și mult discutata 
„învechită" concepție a C.I.O. asu
pra amatorismului — deși, poate vă 
surprinde, nici Pierre de Coubertin, 
nici Avery Brundage, n-au recunos
cut termenul de amatorism, prefe
rind să vorbească despre spiritul o- 
limpic.

Lumea este conștientă de bine
facerile politiciisportive preconi

zate de Pierre de Coubertin și de 
adepții săi. Multe voci se alătură 
C.I.O. pentdu a explica și aplica 
regula olimpică, întrucît scopul real 
al olimpismului nu este nici gloria 
pasageră care conferă cîteva meda
lii și nici recordurile deținute de 
o elită superior antrenată, ci dez
voltarea armonioasă a unui tineret 
puternic și sănătos, educat în res
pectul regulilor. Noi toți, educatori, 
conducători, sîntem chemați să mo
delăm fizic și moral viitorii cetă
țeni ai lumii".

WALTHER TROGER : „Viito
rul J. O. depinde de măsura in 
care programul poate fi adaptat 
bazei ideologice a Jocurilor".

„Opinia mea este că J.O. de la 
Munchen au demonstrat că mișca
rea olimpică este viabilă și-și gă
sește justificarea în viitor. Con
gresul de la Varna ne va face să 
vedem dacă C.I.O. este gata să-și 
coordoneze acțiunile cu celelalte 
două organisme fundamentale, 
C.N.O. și federațiile internaționale, 
și în ce măsură el va reforma ve
chile obișnuințe care în timpul ul
timilor ani au împiedicat o inter
pretare modernă a ideii olimpice și 
o desfășurare a Jocurilor adaptată 
posibilităților ameliorate de comu
nicație pe pămînt.

De mult timp, programul J.O., in
stalațiile și construcțiile pe care le 
reclamă sînt criticate. Munchenul 
n-a făcut decît să accentueze aceas
tă critică. Comisia mixtă C.I.O.. al 
cărui membru sînt, este chemată 
să facă propuneri pentru reforme 
care vor servi reprezentarea sportu

lui mondial în cadrul J.O. Cererea 
de a admite în programul olimpic 
toate disciplinele sportive nu poa
te fi acceptată, și nici ideea de a 
se organiza campionate olimpice, în 
ciclul olimpic obișnuit, programate 
în diferite părți ale lumii. Aceasta 
ar însemna sfîrșitul Jocurilor. Sen
sul Jocurilor Olimpice nu poate' fi 
cumularea de campionate mondiale 
în toate disciplinele sportive. Va fi, 
desigur, mult mai conform sensu
lui ideii olimpice dacă se limitează 
Jocurile la sporturile dezvoltate în 
lumea întreagă și practicate în 
aproape toate țările, independent de 
situație geografică, climat și mij
loace financiare de reprezentare, 
sau a celor cu o bună tradiție în 
J.O. (Jocurile de iarnă comportă un 
regulament excepțional). Viitorul 
J.O., în ceea ce privește programul 
sportiv, nu depinde de faptul că 
vom putea economisi cîteva sute 
de participanti fată de totalul de 
10 500 atins la Munchen, ci mai 
ales de măsura în care programul 
poate fi adaptat bazei ideologice a 
Jocurilor.

Problemele amatorismului pot fi 
rezolvate azi. Soluția se găsește în 
controlul strict exercitat asupra 
mijloacelor de promovare inițiate 
de firmele comerciale. Acest control 
trebuie să aibă ca rezultat exclude
rea influentei directe a firmelor 
asunra sportivilor, federațiile fiind 
însărcinate să controleze toate sub
vențiile din partea firmelor. Tre
buie, de asemenea, sunuse contro
lului măsurile de publicitate per
mise.

In ceea ce privește satul olimpic, 
consider contactele dreot unul din 
motivele cele mai importante pen
tru desfășurarea Jocurilor. Lia Ma- 
noliti. campioană olimpică, invitata 
Academiei, a propus lărgirea consi
derabilă a programului general în 
satul olimpic, fiind vorba de orga
nizarea de - cursuri și discuții asu
pra problemelor generale puse de 
societate, sport și mișcarea olim
pică".

Schimbări in hocheiul 
cehoslovac

Insuccesul reprezentativei de ho
chei pe gheață a Cehoslovaciei la ul
timele/ campionate mondiale, de la 
Moscova, a făcut de curînd obiectul' 
unei serioase analize, în urma că
reia federația de specialitate a. re
nunțat la serviciile antrenorilor fede
rali Pitner și Kostka, pregătirile lo
tului reprezentativ pentru noul sezon 
fiind încredințate foștilor internațio
nali Karol Gut și Jan Starsi.

De remarcat faptul că surprinză
toarea campioană a țării, Tesla Par
dubice, a renunțat la serviciile an
trenorului Sekera, care a semnat un 
contract pe doi ani cu Banik Karvina 
din... divizia secundă ! In același con
text, trebuie menționat că plecarea 
lui Sekera de la Pardubice nu este 
singura pierdere pe care campioana 
Cehoslovaciei o suferă înaintea nou
lui sezon, alți cinci jucători ai lotu
lui — membri ai echipei reprezen
tative de tineret — însoțindu-si fostul 
antrenor.

De asemenea, a cerut — și‘ a pri
mit — dezlegare pentru Banik Kar
vina cunoscutul internațional Jan 
Suchy, unul dintre „senatorii" lotului 
național, care se tranferă de Ia Du- 
kla Jihlava.

In sfîrșit, ca o ultimă noutate de 
senzație se notează plecarea în Po
lonia, la Zaglebie Sosnowiec, a exi
gentului antrenor Rudolf Petersin, 
fost la Banik Ostrava, tehnician des
pre care se afirma, în cercuri autori
zate, că va fi chemat la cîrma echi
pei naționale.

Intr-un proces imaginar, atle
tismul profesionist nu ar avea 
de partea sa decît vechimea. 
Dacă ar fi să-l credem pe Tom 
McNab, istoricul revistei bri
tanice de specialitate „Athletics 
Weekly", atleții plătiți și-au fă
cut apariția în lume pe la 1880, 
anul în care s-a fondat clubul 
englez de sorginte amatoare 
„Amateur Athletic Union", anul 
în care, paralel, prindea tot mai 
mult în gustul publicului fot
balul profesionist. Este insă ar
gumentul vechimii suficient 
pentru a ne convinge de nece
sitatea unei mișcări atletice pro
fesioniste ? Iată o întrebare la 
care întreprinzătorul american 
Mike O’Hara a încercat să dea 
un răspuns pozitiv, sfidind bi
neînțeles nu numai sportul a- 
mator integral, ci și realitățile, 
după cum se va vedea.

Cu sprijin financiar extra- 
sportiv, managerul O’Hara a 
încropit așa-numitul „Interna
tional Track Association", anga- 
jind cu salarii tentante și pro
misiuni de premii grase o serie 
de atleți de faimă, aflați
sul carierei sportive. Cu numele 
acestora, dar și cu ingenioase 
mijloace publicitare — împru
mutate din industria spectacolu
lui — O’Hara a pornit campa
nia atletismului profesionist, cU- 
treierînd orașele americane și 
oferind publicului avid de sen
zații aceiași și aceiași atleți în 
permanentă, obsesivă și mono
tonă concurență, întreruptă ici- 
colo de căutarea unor recorduri 
care cel mai adesea nu se rea
lizau. Cu toată propaganda des
fășurată, de la o vreme specta
torii s-au cam plictisit să ur
mărească întrecerile fără varia
ția (în număr și calitate) pe 
care numai concursurile ama
toare o poate oferi.

Mai mult decît atît, intrînd in 
conflict cu federația internațio
nală de atletism care

la apu-

ziția amatoare a sportului, ma
nagerul american a amenințat 
cu represalii care urmau să se 
materializeze intr-un turneu 
european al circului atletic pro
fesionist, chipurile pentru a de
monstra viabilitatea ideii. In
tențiile au eșuat într-un fali
ment aproape firesc. La ultima 
reuniune pe pămînt american, 
repetata întrecere, fără glorie, 
dintre Kipchoge Keino și Jim 
Ryun — deși ornată cu ademe
nitorul premiu de 500 de dolari 
— a fost fluierată de publicul 
nemulțumit. Profesioniștii pe 
cale de îmbătrinire nu mai pot, 
decît în cazuri de excepție, să 
realizeze performanțe mai bune 
decît amatorii. Ryun însuși a 
luat microfonul, declarind: „Ce
rem scuze publicului pentru 
slaba alergare pe care am pres
tat-o. .

Falimentul atletismului profe
sionist a produs amărăciune în 
primul rînd printre cei ce cu 
multă credulitate au căzut in 
capcana sa. „Dacă ar fi să con
tinui cariera profesionistă, soția 
și cei doi copii ai mei ar trebui 
să moară de foame" — a de
clarat celebrul aruncător de 
greutate Randy Matson, care 
acum își caută un post de pro
fesor la colegiul Station din 
Texas. Jim Ryun vrea să în
ceapă cariera de fotograf. Bob 
Seagren a optat pentru lumea 
filmului Comercializarea spor
tului duce la asemenea situații 
triste, Brian Oldfield încearcă 
să-și valorifice in continuare ta
lentele sportive. El sa oferit 
organizatorilor scoțieni, pentru 
întrecerile (cu premii) la „arun
carea pietrei", „aruncarea ciooft- 
nului de fierărie", „aruncarea 
trunchiurilor de copac" etc. 
„îmbrac și fusta scoțiană, nu
mai bani să iasă...“ — iată 
trista concluzie a lui Oldfield!

apăra po- Victor BĂNCIULESCU

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• in meci revanșă,

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în America de 
Nord, selecționata Poloniei a întîl- 
nit din nou, la New Britain (Con
necticut), echipa S.U.A. Fotbaliștii 
americani au obținut o surprinză
toare victorie, cu scorul de 1—6 
(1—0), prin punctul marcat 
Trost (min. 38). Aceasta a fost pri
ma înfrîngere suferită de fotbaliștii 
polonezi în cele 6 partide susținute 
pînă acum.

• In preliminariile Campionatu
lui mondial, la Lusaka. Zambia a 
învins cu scorul de 2—0 (1—0)
Kenya. Meciul retur va avea loc la. 
Nairobi.

• Continuîndu-și turneul in 
Belgia, echipa spaniolă C.F. Barce
lona a jucat cu formația F. C. An
vers, pe care au învins-o cu scorul 
de 2—0 (0—0), prin punctele mar
cate de Filiosa.

• în cadrul turneului internațio
nal de la Bilbao, echipa locală At- 
letico a învins cu scorul de 4—2 
(3—0) pe Rapid Viena.

S.U.A. a învins Polonia !
e Rezultate mai importante înre

gistrate în prima etapă a campio
natului cehoslovac :. Lokomotiv Ko. 
sice — Zbrojovka Brno 3—2 ; Slo
van Bratislava — Banik Ostrava 
2—3 ; Bohemians Praga — Spartak 
Trnava 1—1 ; Tatran Presov — In
ter Bratislava 1—0.

A ÎNCEPUT turneul de polo

DE LA SYRACUSA
ROMA, 14 (Agerpres). — A în

ceput turneul internațional de polo 
pe apă de la Syracusa. Echipa Hon- 
ved Budapesta a învins cu 5—3 
(1—1, 1—1, 1—1, 2—0) echipa de ti
neret Dinamo București. Formația 
italiană Parthenope a întrecut cu 
8—2 pe C.N. Barcelona.

LUPTĂ STRINSĂ ÎN TURNEUL
INTERZONAL DE ȘAH

RIO DE JANEIRO, 14 (Ager
pres). — Cu două runde înainte de 
terminarea turneului interzonal de 
șah de la Petropolis (Brazilia), în 
clasament conduc marii maeștrii 
Costa Mecking (Brazilia) și Lajos 
Portisch (Ungaria) cu cite 10 p și 
o partidă întreruptă. Urmează Hort 
(Cehoslovacia) 9.V2, Polugaevski 
(U.R.S.S.) și Liubojevici (Iugoslavia) 
8 p și 3 partide întrerupte, Gheller

(U.R.S.S.), 8 p (2). Șahistul român 
Florin Gheorghiu, care în runda a 
15-a l-a învins în 47 de mutări pe 
Kagan (Israel), ocupă locul 12 cu 
6 p. Alte rezultate ale rundei : 
Smîslov — Ivkov remiză ; Mec
king — Hug 1—0 ; Reshevsky — 
Byasas remiză; Polugaevski — 
Hort remiză ; Portisch — Savon re
miză.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul internațional de tenis de la Pes
cara a fost cîștigat de jucătorul sovietic 
Alexandr Metreveli, care l-a învins în 
finală cu 6—2. 6—1, 6—0 pe compatriotul 
său Anatoli Volkov. Proba .feminină a 
revenit sportivei sovietice Olga Morozova 
(URSS), învingătoare în finală cu 6—0, 
1—6, 9—7. în partida cu Eva Szabo (Un
garia). Metreveli și Morozova au cîști
gat și proba de dublu mixt, învingînd 
în finală pe Korotkov și Kroșina cu 6—3, 
6—4.
■
In clasamentul marelui Premiu FILT, 
la feminin, pe primul loc se află Chris 
Evert (SUA) 560 puncte, secundată de 
Evonne Coolagong (Australia) 460 
puncte.■
La Guadalajara (Mexic), au început 
Jocurile sportive la care participă spor
tivi din Africa si din tarile Americii La
tine. Iată primele rezultate ale concursu
lui de atletism : 5 000 m : Ben Jipcho 
(Kenya) 14:07; triplusalt : Mansour Dia 
(Senegal) 15.90 m; săritura cu prăjina’ 
Gitta (Republica Arabă Egipt) 4.80 m ; 
800 m plat feminin : Bradley (Mexic) 
2:06,4.

Turul ciclist al Portugaliei a continuat 
cu desfășurarea etapei a 8-a, pe ruta 
Guimaraes — Vidago (171 km). Primul 
a trecut linia de sosire portughezul 
Francisco Miranda, cronometrat în 5h 
42:11. în clasamentul general se menți
ne lider Joaquim Agostinho (Portugalia), 
urmat la 3:50 de Fernando Mendes și la 
3:59 de spaniolul Jesus Manzaneque.■
A 11-a etapă a Turului ciclist al Guate- 
malei, disputată între Ciudad de Gua
temala și Teculutan (121 km), a revenit 
rutierului Roberto Flores (Guatemala) 
cronometrat în 2h 58:30. în clasamentul 
general individual conduce columbianul 
Luis Leonardo Tovar, urmat la 1:46 de 
compatriotul său Carlos Campana.■
Grupa semifinală a „Cupei Europei* la 
pentatlon, desfășurată la Innsbruck, a 
fost cîștigată de echipa atletelor din Un
garia, cu 13 072 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile R.F. Ger
mania — 12 837 p. Austriei — 12 356 p. 
Elveției — 11 542 p, Italiei — 10 941 p.■
Cu prilejul unui concurs de atletism, 
desfășurat în localitatea vest-germană

Kempten, fosta recordmană mondială la 
săritura în înălțime, austriaca Ilona Gu
senbauer. s-a clasat pe primul loc cu 
o performanță de 1.88 m.■
Campionul mondial de box la categoria 
„pană*, Roberto Duran (Panama), l-a 
întîlnit la Ciudad de Panama, într-un 
meci amical, pe americanul Clendon. 
Duran a obținut o dificilă victorie la 
puncte. Pugilistul din Panama îsi va 
pune titlul în joc la 24 septembrie în 
fața portoricanului Esteban de Jesus.
B
Turneul de tenis desfășurat în localita
tea vest-germană Ingolstadt s-a încheiat 
cu victoria tînărului jucător american 
Alex Mayer, care a dispus în finală cu 
5—7. 6—4, 6—4 de englezul David Lloyd. 
B
Turneul de hochei pe iarbă de la Poz
nan s-a încheiat, cu victoria selecționatei 
R.D. Germane, care a totalizat 5 puncte, 
urmată de echipele Poloniei — 4 d. 
Cehoslovaciei — 3 p și Iugoslaviei — Op. 
în ultima zi a competiției s-au înregis
trat următoarele rezultate : cehoslova
cia — Iugoslavia 3—1 (1—1); R.D Ger
mană — Polonia 2—1 (1—0).
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