
4

Munich
9&L* de

■lc'P'ulji

ALE SPORTIVILOR
ROMÂNI

LA UNIVERSIADA

nattTAlU pm TOATSTme rwr-vx I

DUELUL MELNiK-MENIS
Zile pline de întrecere pentru sportivii români
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CLUJ, 16 (prin telefon). Joi au 
continuat, în localitate, finalele cam
pionatelor naționale rezervate junio
rilor. Pe șoseaua care leagă comunele 
Luna de Sus și Buru, juniorii (mari 
si mici) s-au întrecut în proba de 
fond.

Disputa juniorilor mici a întru
nit la start 49 de ebneurenți. Ei au 
concurat pe un traseu lung de 50 
km. Iată clasamentul final :

1. VAI.ENTIN MARIN (Școala 
sportivă 2 București) 1 h.27:35 (m.o. 
34,246 km) — campion de juniori 
al României ; 2. Constantin Toader 
(CIBO Brașov) la 14 s; 3. Ioan La
zar (C.S.M. Cluj) la 31 s : 4. Traian 
Sîrbu (Șc. sp. 3 București); 5. A- 
drian Bumbac (Șc. sp. 1 București); 
6. Andrei Antal (CIBO Brașov) — 
același timp.

59 de concurent! s-au prezentat 
Ia startul finalei juniorilor mari. 
Ei au avut de parcurs 80 km și 
disputa a fost mult mai dîrză. De 
altfel, o mărturie a faptului că ma
joritatea concurenților a fost de 
forțe egale este acela că la sprin
tul final s-a prezentat un pluton 
care cuprindea 20 de rutieri. Cla
samentul final arată astfel:

1. MARIAN MARIN (Școala 
sportivă I București) 2 h.04:25 (m_o. 
33-5 km) — campion de juniori al 
României; 2. Atila Telegdi (V 
Cluj); 3. Costel Vizitiu (CS. Brăi
la); 4. Ion Butaru (Metalul P’o- 
peni);5. Gh. Șchiopu (Șc sp. 1 Bucu
rești) ; 6. Lucian Radu (Școala 
snortivâ 2 București) — toți același 

4 timp cu învinc,-.":
Serialul întrecerilor cicliste pro

gramate la Cluj continuă vin 
după-imiază cu finala campio-a 
lui republican de semifond seni 
(start la ora 17.15 pe clremtal d 
tre stadion si hote!-’. Nap- cx si 
încheie duminică dimineața ciad 
loc finalele probei de contratimp 
echipe pentru juniori.

Fr. LASZLO

Proba indiviUuaiă mascuhnă 
retă. începută miercuri, a con 
ăupâ-amiază și seara cu se——: 
finalele. O evoluție excelentă a 
reprezenîantul nostru MUiAI 
care ocupind locul II si cucerind 1 
de argint a Universiadei, reintra c - 
tonul de elită al trăgătorilor lunrrt.

In semifinală (au fost 3 g] 
a ocupat primul toc cu do 
și o înfrângere Ca Mates?.? 
Kozsiewski 5—I și la Papp 
calificat in finală, a^tu: 
Stankovici și Cii. japon» 
Masuoka și itananul Sirr

Ultimul act al disputei 
de interesant. Țiu începe 
victorie la zero in fața 11 
poi t! învinge cu »—* pe 
instaiindu-se in frunte.

tea'
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MOSCOVA, 16 {prin telefon, de ia 
trimisul nostru).

întreceri la nu mai puțin de 8 
discipline figurează mîine (n.r. as-, 
tării pe programul Universiadei. 
Si cu toate că fiecare prezintă un 

interes, prin valoarea echipe
lor și forța concurenților angajați 

dispută, este ușor de prevăzut 
afluența cea mai mare de public 
va înregistra pe arena centrală 
la Lujniki. care găzduiește con

sul de atletism. Aici se va dispu
ta cea mai așteptată întîlnire a a- 

atletic, am putea spu- 
li, intre marele maestre 

discului. Faina Mel
lina Menis.

noastră, pe care am 
antrenament, afișează 

Sere >: calm. Se pare câ mai 
oca*: s: mai nervoși sîntem 
ă care vom privi lupta...
Fără îndoială, a spus Argen- 

: ta. n B • întrecere foarte crin- 
ee-sâ. Dor. de vreme ce Menis tre- 
bnie inviață pe Melnik pentru 
a iertai eaMpăaană a Jocurilor, a- 

a*Miwt Hcic că fi Melnik tre- 
«-• întreacă pe Menis pentru 

a intra în pasesia mult doritului 
tipa. Cred ci este la fel de dificil 

aaabeJe părt-. Personal r.u 
Scc. rit mai ales o

pe organizatori să aplice în serii 
sistem de calificare mai puțin uzi
tat : nu după locul obținut, ci du
pă timpul realizat. Aceasta a trans
format intr-un fel fiecare serie în- 
tr-o mică finală. Ambii noștri con- 
curenți de ieri Ervin Scbestyen, la 
110 m garduri, și Constantin Stan,

ÎN ÎNTÎMPINAREA
MARII SĂRBĂTORI
REȘ1ȚEN11 PE TERENURILE DE 

SPORT

în cinstea marii sărbători, 
C.J.E.F.S. Caraș-Severin, în colabo
rare cu Comitetul municipal U.T.C. 
și Consiliul județean al sindicate
lor au organizat o competiție spor
tivă de masă, dotată cu „Cupa 23 
August". Au fost angrenați în în
treceri un mare număr de munci
tori din întreprinderile reșițene. 
S-au remarcat prin rezultatele în
registrate, I.C.M.R.. C.S.R. și Com
pania P.C.I., precum și sportivii Fi
laret Avarvarei. Ion Anghel, Fran- 
cisc Lemenyi, Gh. Barner, Ion Mă- 
nescu și alții, în cadrul disputelor 
la atletism, handbal, fotbal și o- 
rientare turistică.

D. PLĂVIȚIU -coresp.

TURISM, JOCURI SPORTIVE, 
AGREMENT

calendar 
forurile 

cuprinde

! ?

urbano ale județului Suceava, Făl
ticeni, Vatra Dornci, Câmpulung 
Moldovenesc. Cetățenii vor partici
pa, mai ales în zilele de 
25 august, la numeroase 
aer liber, organizate spre 
locuri de agrement din 
rimi : Ilișești, Lunca Moldovei, Mes- 
tecăniș, cabana Deia, Dumbrava Mi
nunată, ș.a.

C. ALEXA-coresp. județean

!S 23, 24 și 
ieșiri în 
diferi tel a 
împreju-

/Continuare in pag. a 4-a)

La Suceava, bogatul 
competițional alcătuit de 
locale pentru aceste zile. 
„Cupa 23 August'' la citeva disci
pline sportive: volei, handbal, 
atletism, fotbal, tenis de masă și de 
cîmp și orientare turistică. în com
petiție. aflată în plină desfășurare, 
sînt cuprinși tineri din unitățile in
dustriale ale orașului, salariați din 
instituții, precum și elevi aflați în 
Vacanță. Nu mai puțin atractivă 
rămîne și acțiunea cu același titlu, 
rezervată, de către- organele locale 
de resort amatorilor de mișcare 
din orașul Rădăuți. La întrecerile 
de fotbal, șah. tenis, atletism, vo
lei și fotbal, sportivii răaăuțeni au 
invitat și tinerii din localitățile ru
rale limitrofe. O frumoasă dumini
că. sportivă, din care nu vor lipsi 
demonstrațiile de lupte — sport 
deosebit de agreat pe aceste melea 
guri — și alte întreceri distractive 
va fi găzduită de către „Grădina de 
tir"; Programe asemănătoare vor 
avea loc și în celelalte localități

ATRACTIV PROGRAM 
COMFETIȚIONAL Șl 

RECREATIV

Amatorii de sport din sectorul 8 
au la dispoziție citeva acțiuni la 
care pot participa în cursul acestor 
zile. Ieri, de pildă, la clubul Gri- 
vița roșie a început finala de tenis 
de masă a competiției dedicate 
zilei de 23 August. își dispută 
titlul pe sector primii doi clasați în 
cele două serii de semifinaliști (ca
lificați în această fază în urma o- 
cupării primelor locuri în întrece
rile pe asociații de la nivelul între
prinderilor și instituțiilor). Astăzi, 
au început. în sala clubului Sănă
tatea, semifinalele la șah ale „Cu
pei 23 August", unde sînt înscriși 
24 de cîștigători ai etapelor prece
dente. iar mîine, începînd de la 
ora 17, pe stadionul Giulești are 
lor finala la fotbal ce va opune 
formațiile Dacia și Ascensorul. Du
minică, la Mogoșoaia. este organi
zată o duminică sportivă cu de
monstrații de box și diferite între
ceri distractive.

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA

PREVEDERILOR HOTARÎRII PLENAREI C.C.AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIES MARTIE a. c,

LA VÎNJU MARE, SPORTUL OE MASĂ
(Continuare in
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CELE MAI MULTE TITLURI
AU REVENIT SPORTIVILOR

DE LA DELTA TULCEA

(Jiul)

FUCHS

mate-
Mare. 
fotbal

curtea 
poate juca

Foto ;
Petre

că 
descurce 

convins că 
atîtea

MARGINALII LA ETAPA DE MIERC9EI A DIVZEI A LA FOTU.

0 Atenție la forma reprezentantelor ncastre ■ 

europene! © Rapid pe drumul reconstrucției • 

mu'tă grijă pentru programarea medumor din Baoieju

Deși 
runda 
listic — metaforă parcă mai po
trivită acum campionatului nostru 
în „formula cu 18“ — s-a desfă
șurat (cu o singură excepție de ca
re ne vom ocupa în rîndurile de 
mai jos) în mijlocul unui interes 
general. într-adevăr, a venit lume 
multă la Craiova (se putea altfel' . 
ca și în alte orașe provinciale, a 
fost arhiplin în Giulești, unde 
18 000 de suporteri rapidiști au sfi
dat ploaia rece timp de 90 de mi
nute.

Balonul rotund își exercită. în 
continuare, ___ ..___ 1„_
de mii de iubitori ai fotbalului din 
țara noastră și, iată, sub acest as
pect — de loc neglijabil, al poțpu- 

de care se bucură la noi 
rege — întrecerea divizio- 
A a demarat bine.

Ar
vorbă? miercuri, în tribu-

programată în zi de lucru, 
a doua a maratonului fotba-

atracția asupra zecilor

crosuri și citeva acțiuni

iseuiu: ain vînju Mare s-a turnat un strat de bitum și terenul de 
gata. Desigur, mai e nevoie de un fileu bun, de rachete și mingi, de 

echipament. Dar începutul e promițător
linulm raidul nostru în ju- 
Mehedinți. Am părăsit Or

in primele ore ale dimineții. 
I-am mai privit odată splendida-i 
pan ramă ș: ne-am luat la revede

re la frumosul oraș, promițînd, 
s..'.îâ noastră, că vom mai re- 

prin aceste splendide locuri.
★

'n scurt timp am sosit în cen-
1 de județ, ia D-obeta-Tr. Se
rin, de unde- după un ceas, 

aveam să plecăm spre un alt oraș 
— VlN- 

MARE. unul din centrele pe 
ne-am propus să le vizităm, 
urarea sportului- De data 
a însoțitor ne-a fast Grigore 

Dăncilâ. secretar al Consiliului 
jadeteu pestm educație 
sport Mehedinți.

Mare. Un nume 
ai de pe vremea 
rateul— cu aceia

țului printr-o modernă șosea asfal
tată. Oamenii de aici au diferite 
îndeletniciri. Ca unități mai însem
nate ne-au fost prezentate între
prinderea de industrie locală, în
treprinderea de gospodărire orășe
nească și alte citeva mici ateliere 
ale cooperației meșteșugărești. Oră
șelul își schimbă însă fața odată cu 
noile prefaceri ale țării. Există aici 
un cinematograf, un frumos tea
tru de vară (dar pe care formații
le o’e teatru, sau de muzică și dan
suri. din județ și din alte părți, îl 
cam ocolesc) un liceu, cu o clădire 
impunătoare. în care învață 300 de 
elevi și o școală generală cu 650 
de cursanti.

♦
Despre activitatea sportivă din 

Vînju Mare ne-a vorbit Gh. Cara- 
pancea. contabilul liceului și pre
ședintele asociației sportive terito
riale „Înainte". Gh. Carapancea, 
născut, crescut Și trăit în acest 
oraș, este un entuziast susținător 
ai sportului. El e și președintele 
asociației, și contabilul ei, și mă
gari ner. El se interesează și

ghetele fotbaliștilor și de curățe
nia tricourilor. Le face pe toate și 
poate că de aceea era supărat 
a cam fost lăsat să se dest 
cum poate. Și ne-am 
un om nu poate izbuti în 
probleme. Veți vedea de ce.

★
Ne-am interesat de baza 

rială a sportului din Vînju 
Ea cuprinde un teren de 
(aici, i se spune — stadionul ora
șului, dar titulatura e pretențioa
să): un teren cu bitum, în 
liceului, pe care 
handbal, volei sau 
nis de cîmp. Da. și 
a ajuns ,,microbul" 
pe terenul de fotbal n-am 
nici țipenie de om, în 
la liceu, doi băieți într-o ținută a- 
proximativ sportivă (cu pantaloni

A CONSTANTIN 
Dragoș NEAGU

se
(ați ghicit!) te
la Vînju Mare 
tenisului. Dacă 

găsit 
schimb

laritățli 
sportul 
narelor

Nu-1
nele celor nouă stadioane pe care 
s-au desfășurat meciurile a fost 
bună dispoziție, echipele gazdă răs
plătind fiecare, cu cite o victorie 
dovezile de fidelitate ale publicu
lui lor. S-au bucurat, mai ales, 
craiovenii, atît de doritori ca favo- 
riții lor să învingă echipa (Steagul 
roșu) care, în primăvară, a înde
părtat pe Universitatea de titlu, au 
fost, îndeosebi, fericiți reșițenii vă- 
zînd cum formația favorită își sur
clasează un adversar (Jiul) care 
conducea, la un moment dat pe ta
belă.

Și, cam la fel s-au petrecut lu-

Nestorovid (CSM. 
Reșița) în echipa
ment de culoare 
închiși, autorul 
celor 4 goluri ale 
echipei sale In 
meci'ul de miercu
ri, U depășește pe 

Grube.

la Constanța, ți la Plo-crurile și
iești, șl la Arad, și în Giulești, și 
pe „23 August", peste tot au fost 
aplaudate succesele, pentru că — 
să admitem, cu toții, o dată în plus 
— victoria confortabilă sau obți
nută numai la limită, rămîne.» 
victorie.

Ajunși aici cu constatările noastre, 
o voce interioară ține parcă să ne 
reamintească, șoptindu-ne discret 
un fapt și anume acela că o 
etapă a gazdelor pe toată linia ar 
fi lipsită de farmec, de poezia..,

surprizei. Să-: dăm dreptate. deși, 
aflați atît de aproape de startul 
acestei competiții, nu știm exact cât 
de normală poate fi victoria Petro
lului obținută în dauna formației 
campioane, cit de scontat a fost și 
acest succes al Rapidului, realizat 
în fața uneia dintre laureatele cam
pionatului precedent.

Și. cum pentru Dinamo și F.C.
G. NiCOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

r a camps: -aze-oc 
șațtoaa> de îa_*r-<ranoe pesrtra 
Junior: e --ere-. • fret o diminea
ță ipler.dii peetru disputele pa- 
rionaate ta care »-*u angrenat ma
joritatea șporttritar. Apele liniștite 
ale Saagovului au ecsstituit, c« ta 
atâtea alte pre-r' u- cadru minu
nat întrecerilor, tar corpul oficiali
lor a avat tacă odată ocazia să 
demonstreze o competență de netă
găduit ta dirijarea celui mai im
portant concurs intern al caiacisti- 
lor și canoiștilor tineri din întreaga 
țară.

Ieri a 
dispute 
cele 19 
și junioarelor mi 
și tineretului, 
zilei a doua a finalelor, fostul c~- 
iacist Dorn Bărdaș. a dat primul 
semnal de plecare în cursa juni-

fost rândul viteziștilor să-și 
titlurile de campioni în 
probe rezervate juniorilor 

i și mari, precum 
La ora 9. starterul

aarei.r arid de la caiac simplu. 
REZULTATE : K 1 — 5M m (f II): 
L T. Vanghelie (Ancora Galați), 
campioană națională — î;18.8, 2 
R. Millar (U.T-A-) 2:2M, 1.
Nedelcu (Răsăritul) 2304 A urinat 
cursa junioarelor mid ta caiacul 
do dublu, Încheiată eu succesul 
sportivelor de la Delta Tulcea. RE
ZULTATE : K ! - 5W m (! ni:
1. N. Buri—Oc. Cvas (Delta Tul- 
cea) campioane naționale — 2 07.5,
2. Z. Chirilov—T. Ilarton (Cj1. Brăi
la) 2:114, 3. E. Vasîle-'eu—’ L Ciu- 
macenco (Steaua> 2:13.* Tr. recevea 
caiacului de patru a re-.^rit unui 
alt echipaj de la Delta Ttdcca. dar 
după o luptă mult maj s tosă cu 
sportivele de la Șc. sc. Ln Timi
șoara. REZULTATE : h 4 — 509 m 
(f ID : 1. Delta (P. Sraî—N. Jora 
—E. Nnnciu—FI Simiocencu) cam- 
pic»--’- naționale — 1:59,0, 2. Șc.

V».

in pag. a 3-a)

Start furtunos" in proba de caiac patru rezervata juniorilor mici
Foto; Paul HOMOȘAN

sp. Timișoara 2:02,6, 3. CSS Bucu
rești 2:03,8.

Au urmat întrecerile Juniorilor 
mici în probele de canoe simplu 
și dublu, în care sportivii de la 
Delta au cucerit noi victorii. RE
ZULTATE : C 1 — 500 m (b II) : 
I. P. Capusta (Delta) camnion na
țional — 2:13.4. 2. I. Văduva (CSS) 
2:16,5, 3. Gh. Buhacicc (Pescarul) 
2:17.4. C 2 — 509 ra (b II) : 1. Gh. 
Titu—L Hapei (Delta) campioni

naționali — 2:05,5, 2. A. Ivanov— 
S. Ivanov (Pescarul) 2:07,4, 
Leonte—T. Timofti (C. S. 
2:10,6.

La ora 9,50 și-au început d 
le caiaciștii. REZULTATE : 1 
500 m (b II): 1. V. Con:

3. V.
Brăila)

Paul ICVAN

(Continuare in pag. a 1&)
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CRAULIȘTII PRINCIPALUL ATU AL ECHIPEI
H

C.E. de juniori la polo

DUPĂ UN MECI DRAMATIC, 
ROMANIA Șl R. F. GERMANIA

ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL DE MOTOCROS

Pregătirea tehnică și calitatea mașinilor

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
cei mai buni înotători din Europa 
vor fi angrenați lntr-o competiție 
de mare amploare devenită tradi
țională. Selecționatele masculine șl 
feminine din 22 de țări ale conti
nentului, împărțite în trei grupe 
valorice, își vor disputa „Cupa Eu
ropei" aflată la cea de a treia 
ediție. In programul competiției 
sînt trecute toate cele 29 de probe 
olimpice, fiecare țară avînd dreptul 
să înscrie cîte un singur sportiv iu
ti--o cursă.

La actuala ediție țara noastră va 
fi reprezentată doar în întrecerile 
masculine. Reprezentativa României 
face parte din grupa secundă ală
turi de formațiile Olandei, Spaniei. 
Italiei, Cehoslovaciei și Bulgariei. 
Pe baza clasamentului final — se

TINERII ÎNOTĂTORI ROMÂNI
AU CIȘTIGAT (118-106)
INTÎLNIREA CU BULGARIA
In ciuda faptului că c cu „„

o ploaie torențială, întrecerile din orirna 
zi a întîlnirii Internaționale de înot Ro
mânia — Bulgaria s-au soldat cu cîteva 
rezultate de bună valoare. Tinerii spor
tivi români au luptat cu multa ambi
ție. reușind să ciștige 13 probe și să 
stabilească fi noi recorduri naționale. 
Rezultate tehnice :

COPII A : 100 m liber (b) : Oncescu 
(R) 62,3. 3. Gheorghiev (B) 62.5: 100 m 
liber (b> : Pânulescu (R) 68.3. Sasceva 
(B) 70,3; 200 in spate (b) : Habetler (R) 
2:28,3. Smilenov (B) 2:34.4: 200 m spate 
If): Lilkova (B) 2:45.6, Horvath 2:49.3; 
TOO m delfin (b) : Aleksandrov (B) 67.5, 
Lucaeiu (R) 6e.o, NO m delfin (f) : Va- 
siliade (R) 1:13,0, Derilova (B) 1:18,5;
109 m bras (b) : Avramcev 1:19.6. Simion 
țtl) 1:21,6; loo tn bras (f) : Hoțescu (R) 
1:24,5. Boneva (B) 1:26,7; NO m liber
<b) : Stavrev (B) 4:36,2, Svetz (R) 4:36,3 

•— record ; 400 m liber (f) : pânulescu 
(R) 5:16,3. Trjaskcva (B) 5:24.3: 4x100
m mixt (b) : Bulgaria 4:38.1. România 
4:12,2 — record; 4x100 m mixt (f) : Ro
mânia 5:06,8 — record, Bulgaria 5:14,4.

COPII B : 100 m liber (b) : Neagrâu 
(H) 65Z, Tumanov (11) 65.3; NO m liber 
<f) : Sankeva (B) 70,5. Nișulescu (R) 
71.4: 200 m spate (b) : Doncev (B> 2:43,3, 
Kamill (R) 2:47,1; 200 m spate (f) : Vlăs- 
«canu (5t) 2:39,9 — record, Gheorghiev» 
(B) 2:51.6: 100 m delfin (b): Tumanov 
(B) 70.0. Meder (R) 75.3; loo m delfin
<f) : Senkeva (B) l:15.3. M. Georgescu 
(R1 1:15,3; NO m bras (b): Szabo (R) 
1:23.4. Raicev (B) 1:26.3; 100 m bras (f): 
Anastasescu (R) 1:25,5 — record, Jurukova 
(B) 1:28.1; 400 m liber (b) : Tumanov 
(B) 4:52,9, Neagrâu (R) 5:01.3; 400 m
liber (f): A. Georgescu (R) 5:24.8, Vladi
mirova (B) 5:26,2; 4x100 m mixt (b) : 
Bulgaria 5:02,7, România 5:06,2 — record; 
4x100 m mixt (f) : România 5:06,8 — re
cord, Bulgaria 5:29,8. După prima zi 
sportivii români conduc cu 58—54.

Sportivi) români au dominat șt între
cerile din reuniunea a doua, ctștlgînd 
întîlnirea cu scorul de 118—106. Rezul
tatele In numărul nostru de mîlne.

s-au disputat pe

atribuie 7 p pentru locul I, S p — 
locul II, 4 p — locul III f.a.m.d. —■ 
formația cîștigătoare va promova 
în grupa A, unde actualmente e- 
voluează reprezentativele R. D. 
Germane, U.M.8.8., R. F. Germa
nia, Franței, Suediei, Angliei, Un
gariei și Poloniei, iar ultima cla
sată va retrograda în grupa C.

înotătorii noștri participă pen
tru a treia oară la „Cupa Europei". 
Tn 1969 (ediție inaugurală cîștigată 
de R. D. Germană), echipa română 
a evoluat în grupa B. la Varșovia, 
fiind la un pas de calificare în pri
mul eșalon : 1. Spania 133 p, 2. Po
lonia 101 p, 3. ROMÂNIA 97 p. 
4. Italia 91 p, 5. Iugoslavia 89 p, 
6. Cehoslovacia 75 p, 7—8. Austria 
și Finlanda 44 p. Doi ani mai tîr- 
ziu (Cupa a revenit formației U- 
niunii Sovietice), la Torino, spor
tivii noștri au ocupat locul IV tot 
în grupa B ; 1. Anglia 137 p, 2. O- 
landa 121 p, 3. Italia 103 p, 4. RO
MÂNIA 84 p, 5. Cehoslovacia 80 p, 
6. Iugoslavia 66 p, 7. Austria 53 p.

Recent învingătoare la Balca
niadă, reprezentativa masculină a 
țării s-a deplasat de la Dubrovnik 
direct la Bratislava, făcînd o escală 
la Belgrad. O călătorie dificilă a 
cărei oboseală se adaugă eforturi
lor făcute timp de 4 zile pentru 
a învinge în cea mai disputată e- 
diție a întrecerilor balcanice. Dacă 
cei 11 înotători români vor reuși să 
recupereze și să se afle în condiții 
optime de concurs, echipa lor are 
șanse de a se impune în fața Ce
hoslovaciei și Bulgariei, urmînd să 
lupte, alături de Spania. Olanda și 
Italia pentru un loc fruntaș.

Șansele cele mai mari de 3 
puncta substanțial le au tot crau- 
liștii. Oprițescu 54,3 (100 m), Sla
vic 1:59,1 (200 m), Aimer 4:16,5 și 
16:52.5 (400 m și 1 500 m). cît și 
ștafetele de 4 X 100 m (3:39.0) sau 
4 X 200 m <8:03,5) au ajuns la per
formanțe de bună valoare conți-

nentală. De evoluția lor depinde în 
cea mai mare măsură situarea echi
pei pe un loc cît mai bun in cla
samentul final.

Antrenorii noștri așteaptă evolu
ții superioare — a se citi recorduri 
personale — și din partea lui Oc
tavian Resler (în apropierea celor 
69 de secunde la 100 m bras), Dîet- 
mar Wetterneck (cifre sub 2:16,0 și 
4:50,0 la 200 și 400 m mixt) și Ion 
Miclăuș (sub 60 de secunde la 100 
m delfin).

într-o convorbire telefonică cu 
antrenorul federal Aurel Urmuzescu 
am aflat că echipa se află de 

’ marți noaptea la Bratislava și ea 
va beneficia de două zile de odihnă. 
„Forma sportivilor este bună și fie
care dintre ei dorește să se afirme 
într-o întrecere cu adversari mult 
superiori celor de Ia Dubrovnik. IDi 
știu că de acest ultim examen de
pinde și selecția lor în lotul ce ne 
va reprezenta Ia C.M. și nu mă 
îndoiesc că se vor strădui din răs
puteri pentru a întări frumosul suc
ces de la Balcaniadă. Dacă ștafe
tele vor realiza noi recorduri, iar 
fiecare sportiv va concura cel pu
țin la nivelul performanței optime, 
avem șanse de a ne clasa în pri
mele trei locuri".

Formația care ne va reprezenta 
Ia Bratislava : SÎMBĂTA : 100 m 
li bei — Oprițescu. 100 m spate — 
Horvat, 100 m bras — Resler, 100 
m delfin — Miclăuș, 400 m liber — 
Aimer, 4 X100 m mixt — Nu- 
țeanu. Resler, Miclăuș. Slavic, 200 
m mixt — Wetterneck, 4X100 m 
liber — Oprițescu, Vitelariu, Mi
clăuș, Slavic ; DUMINICĂ : 200 m 
liber -
Aimer, 
m bras 
Aimer, 
4X200
țescu, Miclăuș, Aimer, (a. v.)

AU TERMINAT
LA EGALITATE (5-5)

telefon). La 
partida cu 

deținătoare a

imperative ale creșterii viitorilor performeri

- Slavic, 1500
200 m spate —
— Hcmpel, 200 
400 m mixt
m liber

m liber — 
Hervai, 200 
m delfin — 
Wetterneck,

Slavic, Opri-

DUISBURG. 16 (prin 
numai cîteva ore după 
Ungaria (actuala 
titlului), echipa de juniori a Ro
mâniei a susținut partida decisivă 
pentru calificarea în turneul final 
al C.E. de polo. Reprezentanții 
noștri au întîlnit de această dată 
redutabila formație a R. F. Ger
mania. La capătul unui meci dra
matic, cele două echipe au termi
nat Ia egalitate : 5—5 
1—0, 1—2).

Conduși cu 2—0 și 
rii români au găsit de 
resurse să echilibreze scorul pe ta
bela de marcaj. Mai mult chiar, 
în final, echipa țării noastre s-a 
aflat în superioritate numerică, dar 
Mirea a ratat o șansă unică de 
victorie. De subliniat că în timp 
ce gazdele au înscris 3 goluri din 
superioritate numerică și cîte unul 
din 4 m și din acțiune, cadeții ro
mâni au realizat 4 goluri din ac
țiune și unul din penalty.

Cele 5 puncte ale formației ro
mâne au fost marcate de R^tlu- 
canu 2. Cocura 1 și Teodorescu 2 
(unul din 4 m). Răducanu a fost 
cel mai bun om al selecționatei, 
în revenire de formă — portarul 
Spinii, eare a apărat și o lovitură 
de la 4 m.

în urma acestui rezultat echipa 
țării noastre păstrează șanse de ca
lificare în turneul final, aceasta 
depinzând de rezultatele pe care Ie 
va înregistra în partidele urmă
toare cu Suedia și Grecia. Poloiștii 
vest-germani mai au de jucat cu 
Greci3 și Ungaria. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 5—4 ; 
garia — Grecia 9—2 ; Spania 
Anglia 10—3.

DE AZI. LA „TINERETULUI41,

SĂRITORII JUNIORI
PENTRU TITLURILE DE

Amînate din cauza întîlnirii din
tre selecționatele București ului și 
Varșoviei, finalele campionat elor 
naționale de sărituri în apă se vor 
desfășura, totuși, la datele prevă
zute inițial, deoarece amintita în
trecere internațională a fost con
tramandată (federația poloneză de 
specialitate a anunțat, în ultimul 
moment, imposibilitatea deplasării 
sportivilor).

în consecință, 
dispute ale tinerilor 
ti$ti“ vor

, continua 
ștrandul 
ore : 9,30

interesantele 
,zburători ar

in cepe chiar astăzi și vor 
simbătă și duminică, la 
Tineretului, la aceleași 
și 17. Astăzi vor avea 

loc salturile de la trambulina de 
1 m. mime cele 
de 3 m 
(fetele),

(băieț 
iar c

(a-o, i—3,

5—3, junio- 
fiecare dată

Cea mai plăcută impresie lăsată 
de campionatul național de moto- 
cros, recent încheiat, a fost — fără 
doar si poate — numărul mare de 
participauți la clasele rezervate 
juniorilor și posesorilor de moto
rete. Prezența la start, spre deo
sebire1 de edițiile anterioare, a nu
meroși debutanți, marchează stră ■ 
dania antrenorilor de a depista noi 
elemente, iar opțiunea federației de 
specialitate de a include în pro
gramul campionatului — în pofida 
greutăților generate de lipsa mași
nilor corespunzătoare și a pieselor 
de schimb necesare — probe pen- 
tru tineret, a avut darul să con* 
tribuie la formarea viitorilor per
formeri. Urmărind de-a lungul ce-

putem ignora unele dificultăți con
statate de-a lungul campionatului, 
de natură să îngreuieze 
creștere a cadrelor de 
Dacă tinerii menționați 
atenției, remareîndu-se 
ții tehnice corecte, în 
mal mulți concurenți nu au pro
gresat pe măsura posibilităților lor 
reale.
tehnica virajelor, pun frîne inutile 
(uneori pe iarbă și cad), nu aleg 
terenul, unii au o poziție necores
punzătoare în șa, iar alții n-au. 
spiritul de observație necesar evi
tării busculadelor. Explicația aces
tor carențe trebuie căutată în in
suficienta preocupare a cadrelor 
tehnice pentru îmbogățirea baga-

procesul de 
perspectivă, 
s-au Impus 

prin execu- 
schimb cel

Aceștia nu stăpînesc încă

Campionul motoretelor „Mobra",' 
Ernest Millner (14 ani) și alți re
prezentanți al asociației Torpedo 
din Zărneștl au concurat pe mașini 
cu un randament sporit da funcțio
nalitate. Inginerul Dorul Opincă, 
șeful grupei de proiectări a moto
retei, ne spunea că uzina din Zăr- 
nești poate produce mașini -mat 
competitive, cu un plus de rezis
tență și viteză pe teren accidentat.' 
Ne facem ecoul tuturor secțiilor de 
performanță din țara noastră care 
așteaptă cu nerăbdare să cumpere 
astfel de mașini, atît de necesare 
tinerilor dornici să intre pe poarta 
motociclismului de performanță.

Troian IOANIȚESCU

Gheorghe Oproiu (Poiana Cîmpina) — campionul ju
niorilor pe anul 1973. Foto : St. CIOTLOȘ

LUPTĂ
CAMPION!

platfc-rmă (băieții) și de la tram
bulină (fetele).

Principalii favoriți ai campiona
telor sin* Sorana Prelipceanu, An
gela Popescu, Gerhard Fabich și 
Alexandru Bagiu, săritori care 
ne-au reprezentat cu cinste țara la 
campionat» balcanice de la Za
greb. încheiate de curînd.

Ernest Millner (Torpedo Zărnești) — campionul „Mo- 
brelor“ pe anul 1973.
lor 8 etape evoluțiile celor mai ti
neri alergători, am observat cum 
o serie de juniori și posesori ai 
motoretelor „Mobra" progresează 
văzînd cu ochii de Ia un concurs 
la altul. Ernest Miilner, D. Zainea. 
D. ArdsJeanu, I. Lăncrânjan (moto
retele „Mobra") Gh. Oproiu. T. 
Isac, Eduard Lucaci și... marele 
ghinionist al compionatului, Gh. 
Barbu, urmărit de defecțiunea 
mecanică aproape în fiecare etapă 
(ia juniori) — sînt numai o parte 
dintre concurenții care se anunță 
ca motocrosiști de nădejde.

Făcînd bilanțul disputelor, nu

REPORTAJ IN TABĂRA PENTATLONIȘTILOR

tehnice și me- 
lor. Afirmăm, 

exagera, că u-

IN FAZA ACUMULĂRILOR PENTRU C.M. DE LA LONDRA
y*.

jului de cunoștințe 
canice ale elevilor 
fără teama că vom 
nii antrenori sau instructori nu au
prelucrat cu acești tineri nici mă
car regulamentul campionatului, 
deoarece la începutul competiției o 
serie de juniori n-au cunoscut sem
nalele arbitrului 
clauzele după 
clasamentele.

în încheiere, 
de importantă 
acestei ramuri 
mult gustată 
calitatea mașinilor

principal sau 
care se alcătuiesc

o problemă extrem 
pentru dezvoltarea 
a motociclismului, 

de marele public : 
de concurs.

NOUTĂȚI PRIVIND VIITOAREA
ACTIVITATE A RUGBYULUI

1973/1974. în cele ce urmează 
le aducem la cunoștiin(ă :

întrecerile din cadrul Cupei Fe
derației vor începe în ziua de 19 
august (pentru seriile a II-a și a 
IlI-a) și 26 august (pentru seria I).

BASCHET. Ediția a VUI-a a cam
pionatului balcanic de junioare începe 
astăzi în Bulgaria, la Silistra. cu .parti
ciparea echipelor României, Iugoslaviei 
și Bulgariei. Cele șapte dispute prece
dente au fost cîștigate.de Bulgaria (19GS, 
1967, 1968, 1969 și 1970), România (lfl71) 
și Iugoslavia (1972). Din lotul român fac 
parte, printre altele, -Corina 
(Șc. sp. Pitești), Maia Cuțov 
Ploiești), Mariana Andreeseu 
București), Mirela Trică (Șc. 
stanța), Ilona Cvatal (Crișul

Colțfescu 
<șe. sp. 
(Voința 

sp. con- 
. .. oradea),

Maria Nazarie (Lie. 35 București). La
întreceri, care vor dura pînă duminică,
participă junioare născute în 1957 șl mai 
mici. O PERIOADA DE TRANSFERĂRI 
a început ieri și sc va încheia în ziua 
de 15 septembrie. Vor Ii luate în consi
derație numai cererile însoțite de toate 
actele solicitate de regulamentul de 
transferări.

Cînd am plecat spre Ștrandul 
Obor, unde mi se spusese că am 
să găsesc la antrenamentul de înot 
pe pentatloniștii lotului național, soa
rele se... lupta din greu să spintece 
morii denși ce ne-au adus pentru 
prima oară aminte că vara este to
tuși pe sfîrșite... Nu cumva antre
namentul fusese amînat pentru o zi 
mai puțin răcoroasă ? Nu era exclus 
să bat drumul degeaba, dar o pre
simțire tainică îmi spunea că a- 
ceștl băieți tenace, obișnuiți să în- 
frîngă rigorile și capriciile vremii, 
acești sportivi bravi, ocoliți prea 
nemeritat de publicitatea ce li s-ar 
cuveni, sînt 
namentul și 
Așa cum o 
pe Clăbucet 
cu busturile 
program de . _
dimineață de iarnă geroasă de fra
pau pietrele, cînd alți colegi de-ai 
lor, sportivi, nu îndrăzneau să pără
sească intimitatea călduroasă a caba
nelor pină ce soarele nu mai înmuia 
gerul tăios și pătrunzător. Bănuiala 
nu s-a dovedit fără temei. Erau a- 
eolo, pregătiți să înfrunte apa rece 
și... cronometrul antrenorului pen
tru proba de înot, Tiberiu Munteanu. 
Au constatat fără cel mai mic gest 
de împotrivire instinctivă că apa r.u 
e chiar potrivită pentru înot și. 
după puține clipe de acomodare cu 
ambianța bazinului, s-au lansat pe 
culoarele albastru-verzuj pentru „În
călzire". Dumitru Spîrlea, Albert 
Covaci, Constantin Călina și Marian 
Cosmescu, cei patru comoonenți ai 
lotului național, parcă se amuză 
schimbînd la fiecare cîțiva metri sti
lul de înot. La concursuri, însă, 
craulul este... sfînt. Cu cronometru] 
în mină, antrenorul le dă apoi star
tul în seriile de „două lungimi de 
bazin", repetate de cîte 3 ori. In 
pauza de cîteva secunde dintre fie
care „sută", cei patru sînt nerăb
dători să-și audă timpii realizați. 
Spîrlea — deși îl talonează perma
nent pe fostul înotător, recordmanul 
și campionul național Ia 100 șl 200 
m delfin, Albert Covaci — izbește

în stare să facă antre- 
pe ploaie, la o adică 
imagine mai veche de 

mi-i aducea în memorie 
goale făcind obișnuitul 
pregătire fizică, într-o

uneori nervos cu palma în șiragul 
despărțitor al culoarelor. Pare nemul
țumit de timpul realizat si izbuc
nește : „Nu prea mă ascultă muș
chii. Nu știu ce se intimplă*— La 
capătul a 6 lungimi de bazin, vine 
o peuză de 5 minute în care se 
controlează pulsul, apoi băieții se re
laxează plutind leneș, parcă Ir. vir
tutea principiului lui 
din palme pentru a se mai ir 
Numai Călina nu-și 
un ritm trepidant al 
amuză pe colegii săi, 
să-l asculte. Rid cu 
în mijlocul bazinului 
de soarele care și-a .
largă în vălul norilor.

In pauza următoare, mă 
grupului de supraveghetori 
trenamentului. Prof. Tiberiu 
teanu, un interlocutor agreabil, ofer’. 
detaliile necesare în legătură 
pregătirea la înot a pentatloniștii r 
aflați în pragul celei mai mari com
petiții a lor, campionatele mondio 
de la Londra : „După cele 6 con
cursuri internaționale pntcrnice, la 
care an luat parte de ia jumătatea 
lui mai încoace — ne precizează d-sa 
— băieții aveau nevoie de o nouă 
perioadă de acumulări în vederea 
C.M., căci în scurtele pauze dintre 
competițiile la care m-am referit nu 
aveam timp să lucrăm pentru re
zistență. ci mai mult pentru menți
nerea formei. Sînt mulțumit de mu
ci ui serios cu care sportivii privesc 
pregătirea. Dacă in primăvară au 
existat unele îndoieli — generate de 
nerăbdarea lor în obținerea rapidă 
a unor rezultate bune, corespunză
toare muncii considerabile pe care 
o depuneau — pe parcurs starea de 
nervozitate, neîncrederea, decepțiile 
(mai ales Ia Călina $i Spîrlea) au 
dispărut, pe măsură ce performan
țele ieșeau la iveală. Așa s-a ajuns 
ca pentru prima oară, echipa noas
tră să cîștige, intr-un concurs inter
național, înotul. Aceasta se datorează 
îndeosebi faptului că Spîrlea a făcut 
mari progrese și la această ramură, 
mergînd la egalitate cu Covaci, ceea 
ce a creat o frumoasă emulație in

Arhimede. ba:

poale sâoîrJ 
dinților, care-i 
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toții cu p>f:4. 
scăldat acum 

făcut o breșă

alâc 
ai &

Mu

ar

de 
un
de-

sa
dei
Na

• Campionatul republican 
rugby începe la 23 septembrie, 
mind a se prelungi pină la 16 
cembrie cînd se va disputa etapa 
a Xi-a. Etapele a XII-a și a XIII-a 
urmează să se joace (dacă timpul 
va permite) în cea de a doua 
mătate a lunii 
primăvara anului 1974.

O Formația Știința Petroșani va. 
întreprinde între 1 și 15 septem
brie u6 turneu în Franța.

decembrie sau
ju- 
în

latjoneiHi : călărie, verină. tir 
cros, invă iir-tai va S • probă
deficitară la CAL Oricum, pracramal 
prr<itirirBr We ramurile peotstleus- 
lui mi se pare bine corelat. Ceea ce 
tipsesxr băiețilar » această perioada 
deci a prerâtirii <ca 4e altfel î«- 
tuts rust}, este <^a care
să-j scutească de drumuri obositoare 
in diversele locuri afeciaie >rejâ- 
l’rîi : Calea Plevaei (călăriej. Sta- 
diont-1 -23 Accmr* sau FWreasei 
(scrimă'. Tunari (tir). Obor ânctj. 
Călugăr mj (crosl Este prea mah 
pentru r.rște sporavî care asa fac 
o indică de Sisif. Nu iuțelec de ce 
na ii s-a dut măcar cg |ec de pre- 
Câltre eflm ar Q Diaamo. unde sînt

ii per tru antreaainent la 4 
inoiuk tirul. crosul p

eondițl 
probe : 
scrima' —

Ca me< 
riadi pur. 
cuția cu 
dar s di 
fel, afiăz
de un massr, mai mult decit ne
cesar. iar uneori nici alimentația nu 
corespunde volumului mare de 
muncă cerut de antrenamente. Des
pre componentei lotului, are numai 
lucruri bune de spus : o ireproșa
bilă viață sportivă, capacitate de e- 
fort foarte bună (si mai cu șeamâ 
Sofrlea. care a mers cre'-r-.do d: 
la concurs la concurs, obținind ir 
ultimele trei peste 5 0C9 puncte, deci 
rezultate care-i permit intrarea f: 
primii 10 in lume la individual), 
riozitate și ambiție în pregătire.

I.a capătul antrenamentului, ta _ 
reul de ași ai pentatlonului modern, 
în care Marian Cosmescu (rezerva
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(Delta) campion național — 2:01,9, 
2. D. Dumitriu (Ancora) 2:05,4, 3. 
FI. Stănia (Constructorul Timișoa
ra) 2:08,6. K 2 — 500 tn (b II): 
N. Caminetschi — S. Caminetschi 
(Delta) campioni naționali — 1:52,6, 
2. Gh. Roșiu—I. Sisu (Constructorul 
Hunedoara) 1:54,4. 3. St. Hazilov— 
M. Moșoiu (CSS) 1:55,8. K 4 — 500 
m (b II): 1. Șc. sp. București (Gh. 
Ionescu — S. Ionescu — A. Diaco- 
nu — I. Dumitru) campioni națio
nali — 1:42,7, 2. Șc. sp. Timișoara 
1:44,1, 3. Pescarul 1:44,7.

Junioarele mari au avut în caia- 
cista Silvia Moldovanu o lideră 
de necontestat. REZULTATE : 
K 1 — 560 m (f I): 1. S. Moldova
nu (CSS) campioană națională — 
2:15,6. 2. D. Chirilov (Pescarul 
2:21,7. 3 C. Ionită (Portul) 2:21,8. 
K 2 — 500 m (f I): 1. A. Roh— 
P. Simion (Delta) campioane națio
nale — 2:03,6, 2. A. Orlov—A. Tiga- 
nov (Pescarul) 2:05,4, 3. E. Varacly 
—A. Rădiță (Șc. sp. Timisoara) 
2:13,6. K 4 — 500 m (f I): J. Steaua 
ițV. Ilioiu—E. Perijoc—D. Buri~A.

1.

Ignatenco) campioane naționale — 
1:52,4, 2. Delta 1:55,1, 3. CSS 1:57,3.

Disputele canoiștilor „mari" au 
fost interesante, atractive și s-au 
încheiat cu succesul scontat al 
sportivilor de la Delta (la simplu) 
și Steaua (la dublu). REZULTATE : 
CI — 500 m (b I): 1. Gh, Lunga 
(Delta) campion național — 2:16,9,
2. P. Finanțu (Șc. sp. Buc.) 2:22,7,
3. D. Oancea (Olimpia Buc.) 2:26,0. 
C. 2 — 500 m (b I): 1. S. Tarmac 
—T. Antonov (Steaua) campioni na
ționali — 2:01,3. 2. A. Ungureanu 
—M. Dincă (Dinamo)) 2:03,0, 3. I. 
Gavrilov—Gh. Simiocenco (Delta) 
2:03,4.

Caiaciștii „mari" 
ceri 
bări 
mai 
tru. 
vut 
K 1 
(CSS) campion național — 2:00,4, 2. 
S. Petcu (C.S. Timișoara) 2:07,8, 3. 
C. Petcu (CNU Buc.) 2:09,7. K 2 
— 500 nt (b I): 1. Ș. Matache— 
FI. Drăgah (Portul Brăila) cam
pioni naționali — 1:50,1, 2. Șt. Po-

Ignatenco (Delta) 1:50,3, 3.
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cc.-ir ce n» vor revte. 
ăia»* de seniori de 
același sfcg pregătirile 
tot ce le sta in pot 
Lcr.cra să ne sosească 
îmbucurătoare desore 
lor._ Le-am promis 
aceiași care cu doi a:
aduceau de ia campionat» lumii Ia 
juniori primele medalii ațe pentatlo
nului românesc, că 'cm mai reveni 
pe bazele sportive unde își desfă
șoară preparativele. înainte de îm
barcarea pentru Anglia.-

Aure'ion BREBEANU

• Tot în această toamnă se 
desfășura o altă mare competiție 
cotată cu Cupa Federației române 
de rugby, la care vor lua parte 
echipele de divizie A și din care 
vor lipsi — obligatoriu — jucăto
rii selecționați în loturile naționale. 
Jocurile 
ceri se 
dele în 
nală va 
interțări 
can va fi întrerupt din cauza pre
gătirilor lotului.

Echipele 
Federației 
divizia A 
trei serii, 
urmînd a 
14 aprilie, 
la un turneu final, 
formații participă la competiție : 
SERIA I (C.S.M. Sibiu, Universi
tatea Timișoara, Știința Petroșani, 
Agronomia Cluj) : SERIA A 
(Dinamo București, Grivița 
București, Politehnica Iași, 
mentul Bîriad și Vulcan 
rești) ; SERIA A III-A : 
București, Sportul studențesc Bucu
rești, Farul Constanța, Gloria Bucu
rești și Chimia Năvodari).

© F.R.R. a luat măsura — pen
tru întărirea disciplinei în cadrul 
jocurilor primei divizii — ca echi
pele ce vor avea 3 jucători elimi
nați... să piardă, automat, un punct 
în clasament. Echipa care va avea 
terenul suspendat din motive dis
ciplinare nu va putea 
țină jocurile decit pe 
ren, situat Ia cel puțin 
tanță de sediul său.

să-și sus- 
un alt te- 
69 km dîs-

din cadrul acestei între- 
vor desfășura în perioa- 
care reprezentativa națio- 
avea de susținut meciuri 
sau campionatul republi-

participante la Cupa 
române de rugby — din 
— vor fi împărțite în 
cîștigătoarele respective 
lua parte în zilele de 
2 mai și 5 mai 1974, 

Dar iată ce

H-A :
Roșie
Rul-

Bueu- 
(Steaua

• între jucătorii transferați de 
la o echipă la alta în această vară 
amintim de : Nicolescu Mihai (de 
la Dinamo la Sp. studențesc), Bidi- 
rel C. (Gloria — Gr. Roșie), Chi- 
haia N. și Dulvăr. N. (C.S.M. Su
ceava, respectiv Vulcan — Agro
nomia Cluj), Zafiescu I. și loniță 
FI. (Știința Petroșani și C.S.M. Si
biu — Steaua), Roibaș R. (Sp. stu
dențesc — Dinamo), Dinu C. și 
Bărgăunaș S. (Știința Petroșani — 
Grivița Roșie), Țufeanu I. (Vulcan 
— Știința Petroșani), Moroîanu C. 
(Precizia Săcele — Chimia Năvo
dari), Leciu V., Tudor F., Morarii 

de la 
Cu un 
I 
Și

F., Grosu T., Ebu C. (toți 
Farul — Chimia Năvodari), 
an carantină : Constantin 
namo — Farul), Veluda P. 
șanu G. (Grivița Roșie — Sp. 
dențesc). în situații speciale Enc, 
Ceaușu (de la Universitatea Timi
șoara) și Metrese u (Politehnica 
Iași) care au terminat studiile și 
nu au optat încă pentru nici un 
club.

(Di-
Le-
stu-

HANDBAL 
pînă duminică, 
un 1 . ______ ______ _______,_____
handbal feminin. La întreceri — care sînt 
organizate de A.S. Rulmentul în colabo
rare cu C.J.E.F.S. Brașov și dotate cu 
..Cupa Eliberării1* — vor participa urmă
toarele formații : I.E.F.S. București, 
campioana țării. Rulmentul Brașov, Tex
tila Buhuși, Vojdovaț Belgrad, Chimia 
Făgăraș și Voința Sf. Gheorghe. Tur
neul se va desfășura rlună un sistem 
fulger, cu meciuri de două reprize a 
ciic 20 de minute. Precizăm că trei din
tre cele șase formații care participa la 
această competiție se vor alinia, înce
pînd din 26 august, la startul ..Cupei 
României*, întrecere rezervată divizio
narelor A Formația masculină inde- 
pencența Sibiu întîlnit zilele trecute 
echipa cehoslovacă Banik Karvina, de 
care a dispus cu 21—17 (10—3). @ La 
invitația clubului S.K. Magdeburg (R.D. 
Germană), proaspăta divizionară mascu
lină A. S.C. Bacău va efectua un turneu 
ce trei jocuri in țara prietenă. Prima 
partidă a băcăuanilor va avea loc job 
23 August la Magdeburg G Astăzi dună 
amiază, îneepînd de la ora 17.30 și du
minică. de la ora 10. terenul Voința din 

c’ă găzduiește dubla întîlnire ami- 
". masculin dintre formaL 

a București și Spartakus Bu
dapesta.

TIR CU ARCUL Zilele acestea s-a 
desfășurat. în stațiunea Sovata. tradi
ționala competiție „Cupa Eliberării** a- 
junsă la a XVI-a ediție. întrecerile au 
fost de un bun nivel tehnic și- la ele 
au participat aoroape 100 de arcași 'din 
Tg. Mureș. Satu Mare și Petroșani. Cu 
acest prilej, trăgătorii din Tg. Mureș au 
stabilit două noi recorduri republicând, 
prin T. Kaszonyî, Ia probele de 1x70 și 
2x70 m Cif*297 p (v.r. 28.) p). respectiv, 
552 p (v.r. 547 p). Iată cîstigătorii probe
lor : T. Kaszonvi (PTTR Tg. Mureș) £073 
p. la dublu FITA. Gabriela Szendrel 
(Voința Satu Mare) 1722 p. la arcuri 
speciale, V. Tămaș (Parîngul Petroșani) 
949 p. ia arcuri standard. Tbreza Preda 
(Sănătatea Tg. Mureș) 68^ p la junioare 
Și v. Dabîja 682 p. la lunîorl. • La 
Cluj, au început întrecerile campiona
telor naționale ale seniorilor. La con
fruntarea pentru titlurile de campioni 
ai țării participă arcași clin Tg. Mureș. 
Petroșani. Satu Mare, București, Cluj și 
alte localități.

;ai
începînd de astăzi șl 

la Brașov, se desfășoară 
turneu internațional de

LA METALUL BUCUREȘTI, DIN 30 DE CANOTOARE
15 IN LOTURILE REPREZENTATIVE!

au oferit între- 
extrem de dinamice, cu schim- 
de lideri în timpul curselor, 

ales în probele de dublu și pa- 
La simplu, R. Șofran nu a a- 
contracandidat. REZULTATE : 
— 500 m (b I): 1. R. gofran

R. Filipov—C. Piteșteanu (Delta) 
1:51,6. K 4 — 500 m (b I): 1. UTA 
(N. Roșea—R. Moise—A. Mihalache 
—I. Szekely) campioni naționali — 
1:39,2, 2. Olimpia București 1:40,4, 
3. Șc. sp. București 1:41,4.

Probele de tineret au adus
start caiacistele, care s-au întrecut 
pe distanța de 590 de metri și ca- 
iaciștii și canoiștii. care au avut de 
parcurs 1000 de metri. REZULTA
TE : K 1 — 500 m (f) l.M. Cosma 
(Delta) campioană națională — 
2:13.8, 2. M. Ivanov (Steaua) 2:14,5, 
3. N, Nichitov (Steaua) 2:15,9. C 1
— 1000 ni (b): 1. I. Negrea (Portul 
Brăila) campion național — 4:53.6,
2. C. Dinu (Olimpia Buc.) 4:56,7,
3. I. Lisov (Pescarul) 4:58,8. K 1
— 1000 m (b): 1. N. Eșianu (Olim
pia Buc) campion național —4:15,1, 
2. P. Malihin (Pescarul) 4:15,4, 3. 
Gh. Ivan (Steaua) 4:15,6.

Clasamentul pe cluburi. 1. Delta 
Tulcea 155 p, 2. Pescarul Tulcea 
107 p, 3. Steaua 88 p, 4. Șc. sp. 
Buc. 77 p, 5. CSS Buc. 68 p, 6. C.S. 
Brăila 67 p. Tineret : 1. Steaua 42 
p, 2. Delta 25 p, 3. Olimpia Buc. 
18 p, 4. Pescarul 15 p, 5. CNU Buc. 
12 p, 6. Portul Brăila 10 p. __j_

Despre secția de schif a clubului 
Metalul București ne propusesem să 
scriem de mai mult timp și iată că 
acum. după finalele campionatului 
republican al copiilor și juniorilor, 
avem acest prilej. La sfîrșital com
petiției am discutat cu tinărul an
trenor Constantin Cătescu care ne 
spunea, cu evidentă și firească amă
răciune, că sportivele de la Metalul 
n-au putut obține de această dată de- 
cît un titlu republican, deși aveau 
planificate trei. Una dintre canotoa
rele de bază — Marinela Ghiță — se 
accidentase cu puțin înainte de de
butul întrecerilor și, din această 
cauză, două dintre echipajele din 
care făcea parte n-au mai putut 
concura, deși candidau cu șanse a- 
preciabile la primele locuri.

Noi nu vrem să ne referim, însă, 
Ia evoluția canotoarelor de la Meta
lul București în această competiție, 
ci la rezultatele lor constant bune în 
sezonul actual, la ascensiunea per
manentă înregistrată de această sec
ție în canotajul romanesc. Vom în
cepe, firesc, cu ...începutul pregăti
rilor pentru sezonul 1973...

Antrenorii Stelian Petrov și Cons
tantin Cătescu 
nit la Metalul 
brie a anului 
munca pentru

vară de mult timp. Ei au orientat 
secția spre ramere și, după multe 
selecții și pregătiri, au păstrat un 
număr de 30 de sportive foarte ti
nere. Interesant ni se pare faptul că 
această secție este fără discuție cea 
mai tînără din țară (avînd o medie 
de vîrstă de numai 18 ani și jumă
tate), în care cea 
fistă are... 20 de

Antrenamentele 
rate iarna la bac,

mai „bătrînă" schi- 
ani !
intense, desfășu- 
iar vara la cocheta

DIN VIAȚA SECȚIILOR

(acesta din urmă ve- 
abia din luna noiem- 
trecut) și-au început 
sezonul din această

bază de la Herăstrău, au făcut însă 
ca vîrsta sportivelor din secție să 
nu mai conteze în obținerea unor 
rezultate bune și iată că în prezent, 
după trei campionate naționale (de 
fond, pe ambarcațiuni mici și de ju
niori), sportivele de la Metalul au la 
activ- trei titluri republicane, și un 
loc III în campionatul pe echipe. în 
plus, este de notat faptul că exact 
jumătate dintre sportivele secției sînt 
cooptate în loturile reprezentative !

In prirna garnitură a țării, care

va participa peste puțin timp la C.E. 
de la Moscova, sînt incluse 8 schi- 
fiste de la Metalul : Cornelia Neacșu, 
Marinela Ghiță, Mariana Cîrnu, Au
relia Marinescu, Iuliana Balaban, 
Valeria Avram, precum și cîrmacele 
Elena Vasilescu și Maria Șoneriu. In 
același timp, alte 7 sportive fac parte 
din reprezentativa de tineret a țării, 
acestea fiind Paulina Sacalov, Axi- 
nia Sacolic, Gabriela Bondar. Elena 
Mihalache. Victoria Rusen, Ecaterina 
Decu și Olimpia Bălăci.

Toate aceste sportive sînt deja 
cunoscute și apreciate în canotajul 
nostru și nu puține dintre ele chiar 
peste hotare. Să nu uităm însă că 
în secție mai sînt încă 15 schifiste, 
la fel de tinere, la fel de pasionate 
și de dornice de afirmare. Firește, 
și ele vor să obțină rezultate tot 
mai bune, iar antrenorii Stelian Pe
trov și Constantin Cătescu, fac totul 
pentru a le 
înalte culmi 
manță.

La secția
clubului Metalul, 
cu
Și 
au 
de

ajuta să atingă cele mai
ale sportului de perfor-

de canotaj academic a 
se muncește intens, 

i pasiune și dăruire, cu seriozitate 
renunțări, căci numai în acest fel 
putut fi obținute rezultate atît 
bune Jintr-un timp relativ scurt.

Horio AL^ANpRESCU

tm La Cluj, pe poligonul din
Parcul Babeș-Bolyai. începe azi o im
portantă competiție la probele de pușcă 
(standard și aer comprimat) rezervată 
tinerei generații de trăgători 
fiul juniorilor” ............
pistol — s 
dispută la

BOX
Federației 
Russell.

. ____ „Cflte-
ediția 1973. Probele de 

sport șl aer comprimat — se 
i Brașov.

Printr-o scrisoare adresata 
române de box. col. R. H- 

_______ președintele A.I.B.A.. anunțâ 
contramandarea oficială a proiectatului 
„campionat mondial”, ce urma să se 
țină la New York. Eșuarea proiectului 
se datorează opoziției federațiilor euro
pene și africane, urmată de o măsură 
firească a susținătorilor financiari ai 
„variantei New York“, care și-au retras 
fondurile... @ După turneul din Româ
nia și înainte de a se înapoia în Ame
rica. echipa de tineret a Statelor Unite 
a disputat un meci și în compania u.nei 
formații similare din Italia. In piața 
centrală a micii localități Roccamonfina, 
în fața a 12 G00 de spectatori, echipele 
Italiei și S.U.A. au terminat la egalitate: 
5—5. Este interesant de remarcat faptul 
că oficialii italieni nu I-ău recunoscut 
„junior" pe mijlociul Fickling, vedeta e- 
cliipei americane, pentru că este născut 
în 1953. Victoriile oaspeților au fost ob
ținute de Hess, Tuttle, Bennett. Shields 
și Leonhard. @ între 17 și 21 august 
se desfășoară la Eger (Ungaria) un tur
neu internațional la care participă și bo
xerii români : Alexandru Turei. țbtaMm 
Faredin, Vasile Ivan. Pavel Ncdelceft, 
Gheorghe Hie. Valeriu Filip, Ion Siliște 
și Ilie Dascălu. Echina este însoțită de 
antrenorul Iosif Mihalik. Recent, o 
selecționată a asociației sportive Motorul 
Arad a întreprins un turneu în R. D. 
Germană, disputînd două meciuri cu 
puternica formație Traktor Schwerin, de 
care a fost învinsă de fiecare dată. Din 
formația bănățeană a făcut parte și re- 
șițeanul Pavel Nedelcea, care și-a făcut 
astfel reintrarea internațională, cîștigînd 
ambele întîlniri cu partenerii din R.D.G.

ÎNOT. Ultima întrecere de amploa
re cu caracter republican debutează as
tăzi în Capitală. Timp de trei zile, ba
zinul Dinamo va găzdui campionatele 
naționale ale juniorilor. Cele 29 de probe 
au fost repartizate în 6 reuniuni : în 
fiecare dimineață, de la ora 9, serii de 
calificare, iar după-amiaca. de Ia ora 
18. finala. Printre participant : Rr.du 
Vrîneeariu. Tudor Furtuncscu — cam
pioni balcanici la juniori. Camclir» Hoțes- 
cu — campioană balcanică 1? junioare 
si senioare. Minola Vasibp.de, Pâ*
rv- eh — campioane balcanice la jun> 
oare etc.

c%25c3%25ae%25c8%2599tigate.de
Vasibp.de
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AGENDA ACTIVITĂJIl
SPORTIVE DE MASĂ

La- 
Zo-

Băgeni. 
sportivi. 

Marin

CONSTRUCTORUL PLOIEȘTI — 
ASOCIAȚIE SPORTIVA 

FRUNTAȘĂ
în ultima vremel asociația spor

tivă a constructorilor ploieșteni s-a 
făcut remarcată, la nivelul orașu
lui, prin cîteva interesante acțiuni. 
Iată cîteva dintre ele i

„Cupa Constructorul" la șah, 
care s-a bucurat de o numeroasă 
participare, cele mai bune rezulta
te fiind obținute de Mihai Ștefă- 
hesen. Petre Modoianti, Iosif 
zar. Manole Angliei. Valentin 
lotto, Hie Robert și alții.

• Un concurs de tenis de masă, 
dCfechis muncitorilor constructor; 
care Locuiesc la căminele 
Evoluțiile unora dintre 
printre care Vasiie Matei.
Nedeicu și Petre Popescu (ocuper.;:. 
in ondine, ai primelor trei locuri’ 
au fost urmărite cu deosebit in’
de către sute de colegi de muncă.

• întreceri de fotbal între ech:- 
pele diferitelor șantiere de locu r- 
țe. Au participat formațiile: Plo
iești vest. Ploiești centru- Stația 
utilaje și transport, secția de pro
ducție mdiHtl aii. Echipa construc
torilor de la șantierul Ploiești vest 
â câștigat trofeul, invingînd în fi
nală formaha colegilor de la uti
laje. cu scorul de 3—2

Fl. ALBU
INTENSA ACTIVITATE

SPORTIVĂ IN SECTORUL V
campionilor asociațiilor

V al Bucu- 
recentă a

..Cupa 
sportive" din sectorul 
rejîilar este inițiativa 
C-msiiiului respectiv pentru edu
cație fizică și sport. Iată cîteva 
atnănunte: ea este deschisă tutu
ror amatorilor de handbal și volei 
din întreprinderife ți instituțiile de 
pe raza sectorului și este concepu
tă să cuprindă, mai întîi, între- 

cai’e să fie angrenate for- 
secțiilor, atelierelor, schim- 
sau serviciilor de la

ceri în 
mațiile 
burilor 
nivelul unităților economice. După 
stabilirea campioanelor pe asociație, 
va începe confruntarea dintre ele 
pentru desemnarea celei mai bine 
pregătite formații pe întreg sec
torul. la cețe două discipline. Com
petiția se află în plină desfășura
re. (Rd. T.)

(Urmare din pag. 1)

de stradă, desculți) jucau tenis, ur
măriți de ați zece prieteni. La zes
trea bazei sportive se mai adaugă 
terenurile de volei, handbal și fot
bal ale asociației Victoria, dar care 
pot fi utilizate doar de un număr 
restrîns de tineri.

Despre activitatea propriu-zisă, 
ni s-a spus că s-au organizat cro
surile „Femina" și -,S Martie", că 
cinci echipe de volei. de băieți 
(I.I.L., I.G.O., învățământ, Știința 
și Victoria) participă la competi
ția dotată cu „Cupa 2.3 August"; 
că echipa de fotbal „înainte" par
ticipă în campionatul județean. De 
asemenea asociația Victoria are o 
formație de fotbal în județ și una 
de ha.idbal. Pentru fotbal, în ge
neral. echipamentul e corespunză
tor. In schimb. în ceea ce privește 
tenisul, ’sînt probleme. Cînd 
torul liceului prof Grigore 
un entuziast susținător al 
tații eportive, l-a întiinit pe 
tarul C.J.E.F^.. i-a cerut 
mingi sau rachete.

Sportul —. Pag. a 3-â

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA LA MIERCUREA 

CIUC
în organizarea Comisiei județene 

de turism-alpinlsm Harghita șl în 
colaborare cu asociația sportivă 
Steaua roșie din localitate, a avut 
loc, în pădurea Șuta, o competiție 
de orientare turistică la care au 
participat atît sportivi începători, 
cît și avansați. Iată cîștigătorli in
dividual. avansați: I. ZoLan (b) ți 
Wisabria Kedveș (f); individual, 
începători: I. Nijika (bl: Adriana 
Lado și Ma 
trofeul pus 
atît la îi 
de către 
tive

Kedveș (f);
I- Nijika (t

irîa Birta (f). Pe echipe, 
in joc a fost ciștigaL 

spătarL cit și la avansați, 
formațiile asociație: spor- 

Steaua roșie.
V. PAȘCANC-corespcadenî
„CUPA RECOLTEI 

ARGEȘENE”
3 comune din județul Argeș 
întrecut 16 echipe de fotbal 

sătești, pentru calificarea în seci:- 
Rnaleie „Cupei recoltei argeșe- 
ne“. Meciurile au fast atractive și 
au fost urmărite de numeroși lo
cuitori ai satelor și comunelor 
gazde. Iată rezultatele: Vlădești — 
Domnești 2—3. Rociu — Bogațî
4—1. Hîrseșt:—Miroși I—3, Lerești 
— Rucăr 4—1. Căiinești — Boteni 
I—0. Valea lașului — Poenari de 
Argeș 3—2. Băiculești — Cocu 
9—l.Bradu — Valea Ursului 5—3.

Turneul final va avea loc în zi
lele de 23 și 24 august.

Ilie FEȚEANU —

In 
s-au

jud-

CONCURSURI...
INTERBLOCURI LA ORADEA

CLJ.EF.S, Bihor a organizat în
,ă com
atlet ism,

Bihor a orj 
vacanței o inedi 

polisportivă la 
volei și fotbal, rezervată 

și tinerilor din cvartalul

perioada 
petiție 
handbal, 
elevilor .
de blocuri ,.23 August". întrecerile 
se desfășoară pe terenurile de la 

cetății". unde, de cu- 
fost amenajate noi spații 
sportului. Echipele sînt 
pe criterii de vîrstă, la

..Șanțul 
rînd. au 
destinate 
alcătuite . _ 
băieți și fete. începută pe 15 august, 
competiția va lua sfîrșit luna vii
toare.

Ilie GHIȘA-coresp. județean

dețean nu are posibilitatea să o- 
noreze cererea, după cum nici de 
cumpărat nu prea se găsesc.

După cite ne-am dat seama, pen
tru activitatea sportivă a masei de 
tineri din oraș, lucruri mari nu 
s-au realizat, sportul rămînînd încă 
un deziderat neîmplinit la Vînju 
Mare. Se pare că nu există nici 
suficient interes pentru aceasta, 
ca să nu mai vorbim de -pasiune, 
din partea organelor locale, mai 
ales a Consiliului popular. Ce fru
mos arată curtea primăriei ! Este 
o adevărată grădină. Dar ce con
trast este între ea și stadionul ora
șului, aflat la cîteva sute de metri. 
Terenul de fotbal arată ca un drum 

nu-și 
bu-

de țară, pista de a-lergări 
mai poate arăta fața de sub 
ruieni. iar gardul se dărîmă. Poa
te că primarul orașului, iov. Gh. 
Dumitru, va 
acolo ca să vadă 
rile. Oricum, din 
ce răspund de v 
menii, tineretul c

trece 
cum 
par 

iat-a

odată și pe 
stau lucm- 

taa factorilor

ECHIPEIE-GAZDA CIȘTICA •••

Urmare din pag. 1)

E

Argeș ziua primelor jocuri în com
petițiile europene nu-i prea depar
te, n-ar fi rău ca rezultatele ne
gative de miercuri să declanșeze 
in rândul echipelor respective un 
^mic proces de conștiință". „Am 
tăcut totul in perioada de pregă
tire T“. ..Dară depă areca...“, ar fi, 
iată. intacbiri care „rezolvate" din 
..mo ar avea darul să ocolească 
alte surprize (mai neplăcute) în în- 
Llniriie de reprezentare, nu numai 
a culorilor clubului, cu Crusaders 
Belfast și Fenerbahce din Istanbul.

în această privință, se pare că 
Universitatea Craiova a folosit pe
rioada de întrerupere mai rațional, 
lingă rezultatele bune obținute de 
echipa lui Cernâianu și Oțet stînd 

rie. în acest sens, si aprecie
rile antrenorului federal Robert 
C smoc, observator la meciul stu
denților crai">Vîm cu Steagul roșu: 
„Pentru momentul actual — ne 
spunea el — echipa a'-e un buri 
potențial de Irp'ă stâ bine în te
ren. este conștientă de forțele ei. 
Cu trie-til Slrimbeanti—Mită—Bă
lăci. antrenorul Cernâianu șî-a asi
gurat. de pe ac m un mijloc de 
echipă tenace și clarvăzător, uri 
bun cîștigat și pentru celelalte li
nii cu care colaborează eficient".

Să sperăm că viitorul va confir
ma cele spuse de Robert Cosmoc.

★

Cîteva cuvinte ale comentariului 
nostru se cuvin rezervate Rapidu
lui. Nu pentru actualul loc fruntaș 
pe care-1 ocupă în clasament — 
întrucît. după numai două etape e 
prematur să lăudăm liderul — ci 
pentru comportarea ei de pînă a- 
cum. cu care și-a surprins plăcut 
suporterii. Echipa care încheiase 
atît de penibil trecuta ediție a Di
viziei A, care traversa, pină nu de 
mult, o perioadă critică și sub as

pectul efectivului de jdcători, este, 
acum, singura formație a campio
natului care o totalizat maximum 
de punctaj. Este 'un prețios capital 
moral pentjtu „alb-visinii“, un su
port și pentru alte (în continuare) 
succese.

Eliberat, acum, de sub greaua 
povară a incertitudinilor de tot fe
lul. antrenorul Macri poate să-și 
ducă, îh liniște la îndeplinire, așa 
cum a promis, opera de clădire a 
unei echipe redutabilă, fruntașă în 
campionatul intern, competitivă și 
peste hotare. Nu de alta, dar nu 
trebuie uitat faptul că, în mai pu
țin de doi ani, predecesorul său, 
antrenorul Bazil Marian, a reușit 
în Giulești remarcabile performan
țe : echipa pregătită de el a cuce
rit ..Cupa României" în 1972 și s-a 
clasat d? două ori consecutiv în

suporteri această a doua etapă a 
constituit-o jocul programat pe „23 
August" între echipele Sportul stu
dențesc și Politehnica Timișoara. 
Numai vrea 300 de spectatori (da, 
ați citit bine, trei sute ’) s-au încu
metat să ia drumul, la acea oră de 
seară, spre marele nostru stadion. 
Nu numai ploaia îi oprise acasă — 
cum au motivat unii — ci, mai ales, 
programarea meciului în nocturnă, 
la foarte, puțin timp (45 de minute) 
după terminarea jocului din Giu
lești, unde iubitorii fotbalului din 
Capitală urmăriseră partida Rapid 
—F.C. Argeș.

în „Giulești" au fost, este drept 
aproximativ 18 000 de spectatori. La 
un eventual cuplaj însă al acestor 
două partide pe stadionul „23 Au
gust", la ore rezonabile, ar fi venit.

in vara aceasta forul de specia
litate a elaborat cîteva măsuri noi 
In scopul saltului valoric al fotba
lului nostru. Printre ele ți preve
derea ca „echipele de Divizia. B să 
înceapă ’partidele cu cel puțin un 
junior (născut după 1 august 1955)“. 
Imperativul acesta, primit cu oare
care rezerve la început, oferă un 
Larg cîmp de afirmare elementelor 
talentate si cîștigul noii prevederi 
va fi apreciat la adevărata sa di
mensiune abia peste doi-trei ani cînd 
juniorii de astăzi, „aruncați" în fo
cul luptei aspre din eșalonul secund, 
vor „ataca" pozițiile supreme ale 
fotbalului nostru cu un rodaj im
portant. Sigur, imaginea aceasta 
poate rămîhe o simplă utopie, dacă 
valoroasa idee de "promovare a ju
niorilor balentati va fi tratată cu 
formalism, așa cum pare că este 
tratată, cel puțin după prima etapă 
de campionat. Și argumentele nu 
sînt greu de găsit, e suficientă o 
privire sumară peste formațiile celor 
trei serii aie Diviziei B, pentru a 
înțelege ceea ce nu mai trebuie de
monstrat. Pentru că, prima dumi
nică a Diviziei B oferă exemple care 
trădează foarte vizibil o anumită 
mentalitate, nu numai riscantă, dar 
și conservatoare. Duminica aceasta,

Un aspect din meciul Sportul studențesc — Politehnica Timișoara : Ciocirlan șutează dar Caloria va respinge 
balonul Foto : Dragoș NEAGU

echipele diviziei secunde au respectai 
regulamentul și eu început partid’» 
cu un junior adevărat, dar acesta a 
fost mai mult un act formal, pentru 
e&, In cete mal multe cazuri, ju
niorul a fost un element de sacri
ficiu, De exemplu, la Bușteni, oas
peții (C.S.U. Galați) schimbă junio
rul (Rădulescu) in... minutul 8, eu 
un experimentat (Crăclunolu). Gaz
dele scot $1 ele juniorul lor (Crețul 
peste opt minute, introducîndu-l pe 
Șovăială (24 de ani) ; la Călărași, 
Begatu (Celuloza) iese In minutul 15 
fiind înlocuit cu Nicolescu (2,3 de 
ani) ; la Moinești, Voican (Petrolul) 
este sacrificat în min. 18, în timp ce 
oaspeții (Metalul Plopeni) își mențin 
juniorul (Mușat)... 29 de minute ; gă- 
îățenil de la Oțelul nu așteaptă sS 
vadă ce poate tînărul Giușca decis 
10 minute, cum procedează și antre
norul de La U. M. Timișoara eu ta
lentatul GCapană : Imirfeanu, un fot
balist de 16 ani d3 la Vulturii Tex
tila Lugoj, este adus pe banca re
zervelor după numai 8 minute de 
joc, tinerii de perspectivă de la 
Autobuzul (Mirea), Metrom (Sișcă) și 
Flacăra MOrenl (Gruia) fiind găsiți... 
necorespunzători (din moment ce au 
fost Inlocuițl !) după numai un sfert 
de oră de joc. Și exemplele se pot 
dubla, dacă nu și tripla, înmulțind, 
însă, firește, si nedumeririle noastre.

Nu credem că mai sînt necesare 
exemple pentru a dovedi că fru
moasa intenție a federației este tra
tată cu un formalism aproape total. 
Și acei antrenori care, cum bine li 
definea prof. Costinescu (Știința Ba
cău), 
că tori 
imediat 
iament". 
lanțul I) rînd că 
Iul acestor adolescenți talentați care 
visează ascensiunea. Și mai uită că, 
operind din primele minute o rocidu 
care se vrea strategică, pierderea 
este mai mare decît cîștigul presu
pus, pentru că nici cel tînăr nu poare 
fi rulat (și el va fi obligatoriu în 
fiecare partidă), iar una din înlocui
rile ce pot fi impuse de vreo acci
dentare este anulată din start.

Să notăm, totuși, că au existat si 
cazuri fericite, cînd juniorii au to
cat duminică întreaga partidă, unii 
chiar bine și foarle bine (Antofie — 
C. S. Tîrgoviște ; Kebegilă — Mure
șul Deva ; Toth — Olimpia Satu Mare, 
Moraru — C.F.R. Timișoara, Slot — 
Minerul Cavnic și alții), îi să sperăm 
că exemplele pozitive nu vor mii 
fl în viitorul imediat elemente de 
excepție. Pentru că n-ar servi ni
mănui un. astfel de joc cu jumă
tățile de măsură !...

vor scoate 
de cîmp. 

t juniorul 
uită in

la încălzire 
pentru a 
impus de 

primul (si 
„mutilează"

11 ju- 
înlocuî 

regu- 
impor- 
mora-

Mircea M. IONESCU

•«»

cu- 
ne-

sînt-em siguri, incomparabil mai 
mulți.

Poate că, pe vitor, comisia de 
competiții a federației de speciali
tate va interveni, cu mai multă efi
ciență, în programarea partidelor 
din Capitală. Altfel, echipele noas
tre divizionare A se vor mai afla 
în neplăcuta situație de a evolua 
uneori în fața ... tribunelor goale 1

turul trei al competițiilor europene 
..Cupa U.E.F.A." și „Cupa cupelor"; 
cu toate că Rapțdul avusese ca ad
versari valoroase echipe, ca A.C. 
Napoli, Legia Varșovia, Rapid Vie- 
na. Landskrona Boys...

★

O nedorită excepție de la intere
sul cu care a fost răsplătită de

ECHIPA DE TINERET Â ARMATEI R.P.O. COREEI,
IARĂ NOASTRĂ
primul meci, ea va întâlni, mimei 
cu începere de la ora 10, pe sta
dionul Steaua, formația de tine- 
ret-rezerve a clubului militar bucu- 
reștean. La 22 august, oaspeții vor 
juca cu câștigătoarea ultimei edi
ții a Cupei României, Chimia Rm. 
Vîlcea, urmînd ca ultima partidă a 
turneului să o susțină la 24 au
gust, cu un adversar încă nede
semnat.

tineret a armatei R.P.D. 
întreprinde un tur-

Echipa de
Coreene va 
neu de 3 jocuri în ț-ara noastră. în

Mare sportul de masă poate 
noaște un reviriment. Dar, e 
voie de inițiativă, de spirit organi
zatoric și gospodăresc. La Vînju 
Mare sportul nu trebuie dat uită
rii. Hotărîrea de partid privind 
dezvoltarea sportului de masă și 
de performanță e valabilă și aici, 
iar pentru organele cu atribuții în 
sport, chiar obligatorie. Poate că 
mina de gospodar se va face sim
țită peste tot unde există un teren 
de sport, iar pasiunea tinerei pro
fesoare de educație fizică de 
școala generală, Valeria Suciu. 
nită de pe bărcile Institutului 
dagogic de educație fizică din 
radea, nu va mai fi un caz 
Iar. în 
utile.

In loc de concluzii: La Vînju 
Mare activitatea sportivă e depar
te de a fi satisfăcătoare (atît pe 
pianul organizării competițiilor 
de masă, cît și a bazei materiale), 
părere ce a fost împărtășită și de 
însoțitorul nostru. Grigore Dănci- 
lă- secretai C.J.E-F.S. Mehe
dinți. Să măsurile can

in târzia.

la 
ve- 
pe- 
O- 

singu- 
organizarea unor activități

NOTE • COMENTARII • NOTE • COMENTARII

0INAH0: DOUĂ SUTURI PE POARTĂ
ÎN PARTIDA

CIND ARATĂ UNII ARBITRI
CU PETROLUL! CARTONAȘUL GALBEN? PROGRAMUL MECIURILOR

cu F.C. 
cu seamă 
deficiențele 
vizibile. De 
deschis sco-

Duminică, la Timișoara, în par
tida de Divizia B. U.M.T. ■— Meta
lurgistul Cugir, portarul timișorean 
Filip, aflat în afara careului, a fost 
deposedat corect de minge de un a- 
taeant. Supărat de... îndrăzneala par
tenerului de joc, Filip l-a lovit pe 
acesta, peste picioare, fără balon, in 
mod intenționat. Arbitrul A. Crișan 
(Arad) a văzut gestul, dar n-a scos 
din buzunar nici măcar cartonașul 
galben.

Am crezut că e vorba de un caz 
singular, de o scăpare în a inter
preta regulamentul ase cum trebuie. 
Dar, se pare că ne-am înșelat, pen
tru că aveam să ne mai întîlhim 
cu as.-menea optică. La meciul Steaua 
— C.S.M. Reșița, la fel a proceda 
Em. Păunescu. 
vertizat măcar 
după re l-a 
Florea.

Și acest lanț 
arbitri a continuat miercuri. în Giu- 
-?>'i Mustățea a primit cartonașul 

„alben pentru faulturi repetate, Fl. 
Marin pentru o intrare dură, iar 
Dimitriu II pentru o piedică pusă 
pe la spate, unui adversar.

Desigur, dacă vrem sa avem un 
fotbal bun. de calitate superioară, 
fără durități, nu putem spune decît că 
avertismentele respective au fost justi
ficate. Dar tot arbitrul Tr. Mearcăsn 
trecut cu vederea 
mai grave, cînd 
cit pe Barbu și 
în ambele cazuri 
trerupt. Dar nici 
rlciu nu au fost, măcar, avertizați.

Constantin ALEXE

puncheuri recunoscuți cum sînt și 
Dumitrache și Georgescu ? Sălcea- 
nu încearcă să suplinească cerin
țele postului, dar Dumitrache nu 
mai e golgeter de cînd nu-1 mai 
are pe Pîrcălab în dreapta sa.

Iar dacă duminică. în partida eu 
A S.A.. Dinamo nu-i va putea pre
zenta pe nici unul din cei doi a- 
tacanțî centrali, cum va fi alcătu
ită linia de înaintare ? Iată o șită 

egală de subțirimea lo- 
îovist. departe de nece-

partide programate 
Capitală în cadrul 

a Diviziei A se vor

DE DIVIZIA A DIN CAPITALA
Cele două 

duminică în 
etapei a treia
desfășura după cum urmează:

stadionul Dinamo, cu începere de 
la ora 17: Dinamo — A.S. Armata 
Tg. Mureș;

stadionul 23 August, începînd de 
la ora 18.45: Steaua — U.T.A.

Duminică, în partida 
Constanța dar mai 
miercuri, la Ploiești, 
dinamoviștilor au fost 
fiecare dată Dinamo a
rul, dar în final avantajul a dis
părut — ceea ce înseamnă o 
cară pregătire fizică, care ț»ate fi 
insă îmbunătățită în timpul ce a 
mai rămas la dispoziție. Dar sînt 
îngrijorătoare și alte elemente di 
jocul lui Dinamo De

reciat
perm 

arm II

pre-

iua!-** 
L în

cîteva

- • •

și pretențiile unei formații 
te. în perioada de transfe- 
la Dinamo au plecat por- 

Rămureanu), fundași (Cosma. 
zșpar. Petre Nicoine). mijlocași 

Baiacîiu), atacanți (Doru Popescu. 
Luoestu). cei mai mulți titulari sau 
rime rezerve. Au venit în lacul 
ar doi mijlocași ! Miercuri, ia PIo- 

. în finalul meciului aa intrat 
echipă Custof (nici o prezentă 
ama;ona-ul trecut» ți Dascâlu 

Tot respectul pentru ta- 
:-Ză’.:rea lor, dar sint 
^experimentați. Tocmai 

impune o intervenție 
dacă nu cumva e prea 

pentru ca Dinamo să aibă
- portarra — atît în întrecerile 

nteme. cit și in cele internaționa
le — uaei adevărate campioane.

CASSAI LA CHIMIA

Mirtoa TUDORAN

TOTUL ESTE DINAMICA

Irul orașului, stadionul 
au datoria să sprijine ace

pune la dispoziția 
dv., pină la data de 
31 august, un bogat 
sortiment de

fuste, bluze, com- 
pleuri, pâ-ării de 
vară, poșete și sa
coșe din pci, tip 
pai și diverse țesă
turi textile, țesături 
mătase și tip mă
tase imprimate pre
cum și alte articole 
de îmbrăcăminte și 
încălțăminte de se
zon.

Reduceri de prețuri 
pînâ la 25%

i aci în cronica partidei de 
g. Mureș că ambele formații 
rtat pentru varianta 1—4—3—3 

sistemului cu patru fundași, și 
pare că așa o vor face pe o 
ioadâ destul de lungă de acum 

încolo. Dar varianta adoptată nu 
înseamnă nimic, totul este dina
mica pe care o imprimă jucătorii 
acestei „schele" menită pentru 
construcție. Le Tg. Mureș, am 
avut o surpriză, neplăcută. Echipa 
clujeană C.F.R.. recunoscută de ma
joritatea specialiștilor ca o for
mație din cele mai dinamice, cu 
joc aerisit — aici, se spunea, se 
află „cheia" succeselor teamului 
condus de dr. Rădulescu — a fost 
de dala aceasta extrem de statică.

rigidă 
pentru 
secundă, la scorul de 0—3 (!), an
trenorii clujeni s-au hotărît sâ-1 
treacă pe Vișan — jucător cu o 
foarte mare mobilitate în teren — 
de pe postul pe care este ținut 
în general, cel de „libero", în li
nia de mijloc. Am remarcat, imedi
at că jocul s-a echilibrat, dar 
poate și din cauza mureșenilor, 
care nu mai insistau ca la început.

După cum am aflat, în prima 
etapă, la Timișoara, echipa mure- 
șană s-a cramponat pe un joc 
foarte strîns în apărare, betonîn- 
du-se și replicînd foarte rar pe 
contraatac. Supusă mereu presiu
nii, nervii săi au cedat în cele

și parcă prea temătoare 
a ieși la atac. în repriza

și 
are nici nu l-a a- 

pe portarul Iordeche, 
lovit intenționat pe
a! slăbiciunilor unor

două gesturi mult 
Neaga l-a îmbrîn- 
Ariciu pe Codrea, 
jocul fiind și în- 
Neagu și nici A-

JOCULUI!
din urmă. Al doilea meci al cam
pionatului ne-a adus în față, însă, 
parcă o altă echipă. După părerea 
noastră, principala forță a echi
pei 
me 
de multe gafe. Combinațiile din
tre ~
și Varodi au fost foarte bune în 
unele momente ale acelei prime 
reprize. Linia mediană — mobilă, 
mereu prezentă în fazele de fina
lizare — era susținută în fazele 
de construcție de Hajnal, uneori și 
de Mureșan și Czako. Cele 3 go
luri au venit foarte normal, con
form cursului jocului, și mai pu
teau veni și altele...

Dumitru GRAUR

A.S.A. este atacul său în vre- 
ee apărarea comite încă destul

Czako, Naghi, Mureșan, Hajnal

# # # # # # # # # # # # # # # # # * # # # # # # # # # #

LOTO-PRONOSPORT
• MART? 21 AUGUST 1973 TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO
O RALIUL AUTOMOBILISTIC LOTO- 
PRONOSPORT
£ MODALITĂȚI DE REMITERE A 
BUTELIILOR CÎSTIGATE LA LOZ IN 
PLIC

Numai patru zile au mai rămas pînă 
la închiderea xdnzării biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto din 21 august
1973, la care participanții pot obține 
premii în autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S 100. atractive excursii la Bu
dapesta cu petrecerea REVELIONULUI
1974, cîștiguri fixe în bani în valoar-. 
de 25.000 lei ș.a. precum și numeroase 
premii in numerar de valoare variabilă. 
Procurați-vă din vreme biletele !

O în zilele de 18 si 19 anglist a.c.. se 
va desfășura „RALIUL CÎȘTIGATORI- 
LOR DE AUTOTURISME LA LOTO- 
PRONOSPORT". Concurenții care parti
cipă la acest raliu — circa 80 de echi
paje — după o primă etapă de concen
trare turistică, se vor reuni la Sibiu de 
unde vor porni în etapa a II-a pe ruta: 
SIBIU — RM. .VÎLCEA — PITEȘTI — 
GAEȘTI -• TTTU — BUCUREȘTI. Sosi

rea va avea loc în după amiaza ziJei de 
19 august a.c. pe stadionul 23 August.

Q Pentru o mai mare Operativitate 
în deservirea participant!lor, începînd 
cu data de 20 august a.c., a fost stabilit 
un nou sistem de atribuire a buteliilor 
de aragaz la Loz în Plic, după cum 
urmează : lozurile în plic, cîștigătoare în 
butelii de aragaz, vor fi completate cu 
datele personale ale cîștigătorilor ca și 
pînă în prezent ; după completarea lo
zului cîștigător de către unitatea de vîn- 
zare, participantul se va prezenta per
sonal la sucursala Loto-Pronosport, din 
raza domiciliului, unde va primi, contra 
'ozului respectiv, formele necesare ridi
cării buteliei de la orice depozit I.L.P.P. 
lin județ. Deci participanții cîștigători 
de butelii de aragaz la Loz în Plic. Ie 
vor primi operativ pe plan local și nu 
vor mai trimite — ca în trecut — lozu
rile la Centrala A.S. Loto-Pronosport.

@ Tragerea Loto de astăzi, va fi tele
vizată direct din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 18.05.

Rubrică redactată c’e
LOTO PRONOSPORT

RM. VILCEA
A primit drept de joc 

pentru Chimia Rm. Vîlcea 
rul Cassai, care, în sezonul 
a activat în cadrul echipei F. C. 
Argeș. ;

i rtiedilit 
jueeto- 
trecuf,

ARBITRII ETAPEI A ffl-a
A DIVIZIEI A

STEAUA
(Bîrlad) — 
ți Al. Ene

DINAMQ
N. CURSABU — la centru, M. Ma- 
rinciu și M. Moraru (toți din Plo
iești). ,

„POLI" TIMIȘOARA — „U“ CRA
IOVA : V. PĂDUREANU — la cen
tru, C. Manușaride și S. Stănceseu 
(toți din București).

JIUL — F. C. CONSTANȚA : GII. 
POPOVICI — Ia centru, V. Roșu și 
I. Urdea (toți din București)

„POLI" IAȘI — C.F.R. ------ '~
NICULESCU — la centru, 
șl M. Hăîmovici (toți din

„U“ CLUJ — SPORTUL
ȚESC ■ TR. MOARCAȘ — ... ____ ,
N. Iliescu (ambii Brasov) și S, Dră- 
gulici (Tr. Severih).

S. C. BACAU — PETROLUL : B. 
STÎNCAN — la centru, I. Dancu și 
M. Buzea (toți din București).

F. C. ARGEȘ — C.S.M. REȘIȚA t 
I. DRĂGH1CI — la centru, Șt. La- 
zăr și Gh. Vasilescu II (toți din 
București).

STEAGUL
T. RUS (Tg.
T. Andrei și 
Sibiu).

— U.T.A. : N. HAINEA 
la centru, N. Mogoroașe

(ambii din Craiova).
— A.S.A. TG. MUREȘ t

cluj : c. 
A. Munich 
București). 
STUDEN- 
la centru,

ROȘU — RAPID i 
Mureș) — la centru,

V. Cioc (ambii din

4'c S'i. >*■£ Pi Pi Pe Ffte ✓țX /țX /țX ’ /jX

RALIUL AUTOMOBILISTIC
LOTO-PRONOSPORT

După cum s-a mai anunțat, în 
zilele de 18 și 19 august 1973, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează, în colaborare cu 
Automobil Clubul Român, cea de a 
II-a ediție a „Raliului cîștigători
lor de autoturisme Loto-Prono
sport".

La startul acestei interesante 
competiții de largă popularitate se 
vor prezenta, în afara conducăto
rilor proprietari de autoturisme 
câștigate Ia sistemele Loto-Prono 
sport și alți posesori de autotu
risme înscrise în circulație. Numă
rul echipajelor înscrise în raliu este 
de peste 80,

După parcurgerea, in ziua de 1.3 
august, a unor trasee de concen
trare, care vor avea ca punct fi
nal orașul Sibiu, participanții vor 
pleca, duminică 19 august, in etapa 
a II-a, spre București, pe următo
rul traseu : Sibiu — Rm. Vîlcea —- 
Pitești — Găești — Titu — Bucu
rești. Sosirea va avea loc în după- 
amiaza aceleiași zile, pe stadionul 
„23 August".

Concurenții care participă la a- 
cest raliu vor putea obține : titlul 
de cîștigător al Raliului ; titlul d& 
cîștigător al unei clase ; premii în 
bani ; mențiuni ; diplome de par
ticipare,



UNIVERSIADA DE LA MOSCOVA
CAPUL DE AFIȘ

(Urmare din pag. 1) PRINTRE
CU CARNETUL

SPORTIVII ROMANI
la 400 m, au intrat în semifinale, 
deci între primii 16. Sebestyen s-a 
clasat al treilea în seria sa, cu 14,34 
sec., după englezul Price — 13,98 
(cel mai bun timp al zilei) și ita
lianul Acerbi — 14,25. realizînd al 
9-lea rezultat, iar Stan a fost al 
doilea, cu 48,10 sec., după ameri
canul Schultz (47,88). Ei evoluează 
vineri în semifinale.

Vor intra de asemenea în con
curs săritoarele în înălțime, Erica 
Teodorescu și Virginia Bonci-Ioan.

în general, ziua de vineri va fi 
foarte _ încărcată pentru delegația 
noastră. Voleibalistele susțin un 
meci foarte important, probabil de
cisiv pentru calificare, cu Ungaria 
(ora 19,30), iar baschetbalistele în- 
tîlnesc Canada, o formație a cărei 
valoare nu o cunoaștem.

Scriinerele Ileana Gyulay. Suzana 
Ardeleana și Ecaterina Stahl vor 

în turneul indivi-
Ardeleanu 
începe asalturile în turneul indivi
dual de floretă, iar sabrerii Dan 
Irimiciuc. Marin Mustață și Cornel 
Marin vor merge 
vor reuși să treacă de examenul 
„sferturilor" în care s-au calificat 
fără prea mare dificultate.

Cu fiecare tur, devine mai deasă 
sita luptătorilor. Oricum. vineri 
seara, după primele întîlniri. ne 
vom putea face o imagine asupra 
situației și șanselor fiecăruia. Joi 
în primele lor apariții pe saltea, 
reprezentanții noștri s-au compor
tat bine : Berceanu. G'ingă și Păun 
au cîștigat prin tuș, iar Botilă a 
făcut meci nul.

Spectatori o zi la întrecerea fete
lor. gimnaștii încep la ora 18 40 
competiția pe echipe.

O Ziua de joi a 
început pentru dele
gația noastră cu o 
matinală urare 
fonică făcută 
prietenii noștri 
Moscova la 
1391782 (unde, 
altfel, pot fi găsiți 
toți sportivii români). 
Cu acest prilej fa
cem cunoscut câ de
legația noastră poa
te primi scrisori sau 
telegrame pe urmă
toarea adresă : Uni
versitatea Lomono
sov, 
tru 
niei 
Tot 
delegației, 
din tovarășii

tele- 
de 

din 
nr. 
de

mai departe, dacă 
examenul

Moscova, pen- 
delcgația Româ- 
la Universiadă, 

joi, conducerea 
alcătuită 

Con
stantin Boștină. pre
ședintele U.A.S.C.R. 
și Miron Olteanu, 
secretar al C.N.E.F.S.. 
s-a întîlnit cu toate 
loturile care porneau 
spre întreceri. îm

preună, au fost dis
cutate șansele și 
mijloacele pentru 
obținerea unor re
zultate cît mai bu
ne. In jurul orei 10, 
un autobuz pus la 
dispoziție de către 
TJzina de rulmenți 
din Moscova, între
prindere care patro
nează lotul român 
pe tot timpul Uni
versiadei, a făcut cu 
echipele de baschet 
și volei un tur al 
capitalei U.R.S.S. Au 
fost vizitate marile 
bulevarde, parcuri, 
locurile istorice și, 

bineînțeles. Piața Ro
șie.

• O întîmplare 
nostimă s-a petre
cut la micul dejun. 
Un oficial sovietic 
l-a întrebat pe un 
snortlv român ce 
disciplină practică 
Lupte — a răspuns

acesta. Bucuros, ofi
cialul a completat: 
«Sinteți deci coleg 
da echipă cu super- 
campionul Berceanu. 
Vă rog să-i transmi
teți mult succes". 
La care sportivul, 
ușor stingherit, a 
răspuns : „Eu sini 

Berceanu—"
• Intră în exerci

țiul funcțiunii și ar
bitrii români invi
tați să conducă o se
rie de competiții ale 
Universiadei. Ei sînt 
Comei Mărculescu
— la po’.o. Ionel 
Petruțiu — la bas
chet. dr. Mircea Al- 
buț — la volei. 
Constantin Popescu
— la lupte greco-ro- 
mane. Mircea Bădu- 
lescu — Ia gimnas
tică și Dionisie T<?o- 
șan — la scrimă.

TELEX

TEODOR ROIBU
,1

MARTIN, 16 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru). în turneul in

ternațional de handbal masculin 
care se desfășoară in localitate, joi 
a fost zi de odihnă, o binemerita
tă și așteptată zi de relaxare și de 
refacere pentru jucătorii celor șase 
formații care participă la competi-, 
ție (România. UJLS-S., Ungaria 
Bulgaria, Cehoslovacia A și Ceho
slovacia tineret).

Vom prezenta cititorilor în co
respondența de astăzi cîteva amă
nunte de Ia jocul susținut miercuri 
seara de echipa noastră în com
pania reprezentativei U.R.S.S.

Formația sovietică, care a alini
at la acest turneu o echipă cu

JUCĂTORII AMBELOR ECHIPE DAU ROI BĂTĂLII
(Urmare din pag. 1)

mihaj țiu
(Urmare din pag l)

Cij cu 3—5 și. cu totul surprinzător, la 
Masuoka (4—5). In ultimul asalt in- 
vlngmdu-1 eu 5-3 pe Maklshlta. repre
zentantul nostru cucerește locul it. Tată 
clasamentul final : 1. stankovicî (URSS) 
4 v. 2. Țiu 3 v (tușaveraj 21—18) 3
Simoncelli 3 v (19—17), 4. 'ey 3 v <19— 
ÎS). 5. Masuoka 1 v, 6. Makishita 1 v.

REZULTATE
ATLETISM. Suliță femei : 1. Svetlana 

Koroleva (U.R.S.S.) 62.00 — record al
Universiadei. 2. Katy Schmidt (S.U.A.) 
60.43 și 3. Liutiana Mollova (Bulgaria) 
59.04 m. . . 9. Elena Neacșu (România)
47.50 ; 10 000 m: i. Daniel Korica (Iu
goslavia) 23:49,0 — record al Universia- 
clei. 2. Norman Morrison (Anglia) 28:49.2 
3. Patrick Kiingi (Kenya) 28:50.8 :~greiu 
tate bărbați ; i. Valeri Voikin (URSS) 
19,56 m, 2. Leszek Gajdzinski (Polonia) 
19..07 m. 3. Al. Barșnikov (U.R.S.S.) 19 01 
rn. 4. St. Jesse (S.U.A.) 19.0J m. Stefan 
Juăzărescu s-a calificat cu 7.53 m în fi
nala probei de lungime bărbați ; sprin
teni Toma Petrescu (10.9 sec.) și Gh. 
pulglieru (10,9 sec.) au fost eliminați 
in serii.

LUPTE GRECO-ROMANE : Cat. 48 
kg : Berceanu (România) b.- tus Larry 
(S-U.A.) ; cat. 52 kg : Gingă (România) 
b.t. Allam (Iran) : cat. 57 kg : Botilă 
egal Bobcv (Bulgaria) : cat. 62 kg :
Păun (România) b.t. Kalinowski (po
lonia) : cat. 68 kg : Horvath (România) 
b.p. Nemeth (Ungaria) : cat. 74 kg •
Popa (România) b.t. Morad (iran) : cat. 
82 kg : Olteanu (România) b.p. Getse 
<R.D.G.) ; eat. 90 kg : Neguț (România) 
n.t. Pryzczowski (Polonia) : cat. ion kg: 
Sablovschi (România) p.p. Saladze 
(U.R.S.S.).

SCRIMĂ : în proba de sabie. Dan Iri
miciuc s-a calificat în semifinală ; Ma
rin Mustață și Cornel Marin au fost e- 
liminați în sferturile de finală

BASCHET FEMININ : România — Li
ban 136—47 (60—20), în primul meci din 
seria preliminară.

VOLEI FEMININ : la ora cînd închi
dem ediția, meciul România — Japonia 
din grupa preliminară era în curs de 
desfășurare.

byul Stan Smith-Năstase. Publicul 
american este dornic să-i revadă în 
arenă pe cei doi jucători. Marți 
seara, în cadrul cocktaiiului, direc
torul Round Hill-ului a amintit 
tuturor celor prezențî că Stan Smith 
are misiunea dificilă de a-1 întîlni 
pe însuși campionul ,.en titre” al 
S.U.A., care este Ilie Năstase.

Cîteva cuvinte despre ciment. Ne
număratele ore de antrenament la 
care am asistat îmi întăresc con
vingerea că jocul pe ciment este 
un joc cu totul diferit decît cel 
pe zgură. Jucătorii americani joacă 
puternic cu serviciul, se reped spre 
fileu. în aceste condiții, returul este 
hotărîtor, dar nu e mai puțin ade
vărat că acest procedeu tehnic stă 
sub semnul întîmplării. O altă tră
sătură a cimentului este modifica
rea radicală a alergării jucătorilor. 
Imposibilitatea patinării, face ca 
toți pașii să aibă un fel de frînă. 
în asemenea condiții, tehnica se 
schimbă radical. Jocurile Gorman- 
Riessen oferă o mostră de tenis 
simplificat, nu întotdeauna în sen
sul cel mai bun al cuvîntului.

Jucătorii noștri depun toate efor
turile pentru a prinde în puținele 
zile' care au mai rămas cîte ceva 
din secretele cimentului.

In cursul antrenamentului de azi, 
Ilie Năstase l-a supus unui ade
vărat bombardament pe Ionel Sân
tei, pentru a-i aprinde reflexele, 
pentru a-i reface moralul care a 
suferit în ultimele seturi ale parti
dei cu Metreveli și Lihaciov. Pu
ține ore ne mai despart de startul 
semifinalei. Vineri la prînz va a- 
vea loc tragerea la sorți, care se 
va efectua pe terenul central de 
la Round Hill. Organizatorii anun
ță că meciurile vor începe la ora 
13, adică în momentul în care soa
rele Californiei, ajunge la zenit.

Antrenorul Tache Caralulis speră 
ca sorții să programeze. în prima 
zi, partidele Smith-Ovici și Năstase-

Gorman sau Riessen. Menționez că 
jucătorii noștri preferă să-l înfrun
te pe Riessen. în tabăra america
nă se spune : Riessen ar putea să-i 
fie preferat lui Gorman, pornin- 
du-se de la ideea scorului zdrobi
tor de 9—1 (pe care Năstase îl de
ține în disputa cu Tom Gorman).

Indiferent de formulă, tenismenii 
români au programat un antrena
ment de vîrf în cursul zilei de joi. 
la orele 13, adică ora probabilă a 
startului di 
teorologic 
meatul de față la 
in continuare cer

? simoătâ. Buletinul nie
ce se transmite în mo- 

televizor anunță 
fără nori.

HJE NASTASE

PRONOSTICUL MEU...

mulți jucători tineri, dar foarte 
bine pregătiți și cu calități fizice 
excelente, a abordat meciul cu o 
deosebită încredere. Jucătorul Lo- 
sovic (un nume nou, despre care 
se va vorbi mult de acum înain
te), posedînd o tehnică individua
lă remarcabilă — un gen de Gațu, 
am spune noi — a reușit în prime
le minute ale jocului să înscrie 
două goluri. Handbaliștiî sovietici 
au condus apoi în continuare (min. 
8: 3—2, min. 12: 5—>3, min. 15: 
7—5). dar din acest moment băie
ții noștri schimbă dispozitivul de
fensiv și reușesc să egaleze în min. 
19: 7—7. în minutul 22 luăm pen
tru prima dată conducerea (9—8) 
și ne detașăm apoi la 10—8, păs- 
trînd diferența de două goluri pînă 
la pauză (11—9). La reluare, hand- 
baliștii români greșesc însă mult în 
atac și sînt depășiți la capitolul fizic 
de jucătorii sovietici, deosebit de vi- 
guroșt și puternici. Scorul are o e- 
voluție palpitantă în ultimele mi
nute (min. 53: 18—19, min. 56:
20—19, min. 59: 21—20), dar echi
pa adversă interceptează o minge 
în min. 60 și egalează in extremis. 
Rezultatul final (21—21). ni se 
pare, însă, echitabil. Golurile echi
pei române au fost 
Birtalan (10), Kicsid 
(2). Voina (2), Stockl

După acest meci, 
noștri se află în fruntea clasamen
tului, la egalitate de puncte cu

înscrise de
(5). Tudosie 

și Licit
handbaliștiî

formația sovietică, dar cu un gol
averaj mai bun. în ultima etapă 
programată vineri, elevii antreno
rilor Nicolae Nedef și Oprea Vlase 
întîlnesc'reprezentativa de tineret 
a Cehoslovaciei și chiar dacă.aceas
ta s-a dovedit neașteptat de redu
tabilă în jocurile desfășurate pînă 
aeum. prima șansă rămîne de par
tea noastră. Nu același lucru se 
poate spune și .despre echipa 
U.R.S.S., care întîlnește în ultimul 
joc al turneului prima garnitură 
a țării gazdă. După cum se știe, 
handbaliștiî români au obținut în 
fața reprezentativei Cehoslovaciei o 
victorie clară (19—12). după care 
ziarul „Sport" din Bratislava și-a 
intitulat cronica •,Lecție de hand
bal a românilor1'.

Referindu-ne la jucătorii noștri 
trebuie să remarcăm evoluția avu
tă pînă acum de Guncscli (cel mai 
.bun om al echipei, dar accidentat 
în primele minute ale jocului 
Cehoslovacia), Birtalan.
Tudosie, precum și de 
Cornel Penii, Punctul 
echipei în acest turneu a 
acum apărarea, mobilă.
agresivă (în limitele regulamentu
lui). Este de notat, apoi, că din 
formație linsese Gațu, Dan 'Marin, 
Cosma și Orban, jucători de bază 
ai echipei, dar că înlocuitorii lor 
și-au îndeplinit destul de bine 
sarcinile.

Campionatele mondiale de ciclism se 
vor desfășura anul acesta în Spania : 
probele de velodrom la San Sebastian, 
între 22 și 27 august, iar cele de șosea 
la Barcelona, între 29 august șl 2 sep
tembrie. In vederea acestei competiții, 
federația spaniolă a selecționat un lot 
de 40 de cicliști, între care Luis Ocana, 
Manuel Fuente, Domingo Perurena, Lo
pez carril (fond). Miguel Espinos. Felix 
Suarez, Javier Sansinanea (pistă).

cursei cicliste „Cupa 
disputată în circuit la

Prima etapă a
Mării Baltice", __ ,_____ _  ______
Gdansk, a revenit rutierului Pavla Galica 
(Polonia), cronometrat pe distanța de 
110 km cu timpul de 2h 28:50. Pe locul 
doi, la două secunde, a sosit Arkadi 
Dikusar (URSS).
S
După 10 etape, Sn Turul ciclist al Por
tugaliei se menține lider portughezul 
Agostinho, urmat la 14:41 de spaniolul 
Manzaneque. Etapa a 10-a, Lamego — 
Torre (152 km), a fost cîștig'ată de Agos
tinho in 5h 10:16.

Continumdu-și turneul în Senegal, echi
pa masculină de volei Racing Club Pa
ris a evoluat la Dakar în compania re
prezentativei țării gazdă. Voleibaliștii 
francezi- au terminat învingători cu sco
rul de 3—0 (15—6, 15—5, 15—10).

La Varșovia s-a disputat meciul Inter- 
național 
Poloniei 
nezi au 
de 6—4

de polo pe apă dintre echipele 
și Danemarcei. Jucătorii polo- 
termlnat învingători cu scorul

TENISMENII ROMÂNI

PESTE HOTARE
L<a Budapesta 

internațional de 
minină de simplu, ludit Dibar-Gohn 
(România) a obținut o nouă victorie, 
cîștigînd CU 6—4, 6—2 partida cu So- 
Jyom (Ungaria). în proba de dublu 
femei, cuplul Dibar (România), Klein 
(Polonia) a învins cu 6—2, 6—3 pe
rechea Foilor, Cscnik (Ungaria). Re
zultate din proba de simplu bărbați : 
Gisbert — Țoth 6—4, 6—1 ; Machan — 
Klein 6—3, 6—1 ; Szoke — Benik

a continuat turneul 
tenis. In proba fe- 
, Iudit Dibar-Gohn

:

★
doi al turneului inter- 
tenis de la Indianapolis

în turul 
național de . _ __
eu fost înregistrate următoarele1” re
zultate tehnice : Orantes (Spania), 
Carmichael (Australia) 7—6, ‘ ‘
Munoz (Spania) — Fillol
7—5, 6—1 ; Connors (S.U.A.) — ____
El Shafei (Republica Arabă Egipt) 
6—3, 6—2 : Tiriac (România) — Cox 
(Anglia) 6—3, 6—3; Pilici (Iugosla
via) — Moore (R.S.A.) 6—3, 6—3.

6—0 : 
(Chile) 
Ismail

i

&

cu
Voina și 
portarul 

forte al 
fost pînă 
atentă și

Colin ANTONESCU

Desfășurată timp de două zile la Rouen^ 
întîlnirea internaționala de atletism din
tre selecționatele secunde ale Franței 
și Angliei s-a încheiat cu scorul de 
217—192 puncte în favoarea gazdelor. 
Iată cîteva dintre rezultatele înregistrate: 
400 m garduri : Corval (Franța) — 51.7; 
aruncarea ciocanului : Accambray
(Franța) — 66.40 m: 100 m : Saint Gilles 
(Franța) — 10,3; 400 m plat : Williams 
(Anglia) — 47,6; 3 000 m obstacole: Da
vis (Anglia) — 8:28: 1 500 m : Kirkbri- 
ght (Anglia) — 3:47,5; 803 m : Sanchez 
(Franța) — 1:48,9.

RECORDURI
Sint pentru prima oară Ia San 

Francisco. E foarte cald. Ci
mentul arde. Două perechi de 
ciorani nu îmi ajțung. Cind pri
vesc în tribune spectatorii sorb 
din pahare de carton. Aci, jos, 
pe ciment, mingile galbene joa
că în fața ochilor ca vedeniile.

Dar ce importanță are faptul 
că cimentul de la Round 
spun fără grijă, fierbe ca 
cui de cafea ? Important 
sîntem pentru a patra oară 
tre cele mai puternice echipe 
din lume ! Acum pa'ru ani. la 
Cleveland, toți spuneau că a 
fost o simplă minune. După 
Charlotte s-a renunțat la po
vestea cu minunea, afirmindu-se 
că a fost o simplă întîmplare. 
In sfirțit, anul trecut s-a cintat 
prohodul. Cu glas șoptit, e ade
vărat. dar eu tot l-am auzit.

Acum sîntem la San Francis
co. Dacă vreți să mă credeți, 
cm dorit acest lucru mai mu- 
derit Roiand G<"tos-l1 «ra deck 
Wimb ledon-ul. 
multe mocire. Ir. 
cm vrut să-i 
Smith, șl lui Metreveh. lui Ok- 
ker, că echipa României ■« 
născut printr-o minune, ei 
poate trăi pe picioarele

Asta, di» 
pri stai 

arăt lui

Hill, 
ibri- 

e că 
pri n -

s-a 
ci 
ei.

Acum un an sau doi se spunea
in glumă că postul cel mai greu 
in sportul românesc este acela 
de .selecționer ai echipei de te-

nis. Iată insă că anul acesta, în
că de la primul meci, echipa 
noastră caută i se nască prin 
tr-un efort deosebit.

Sîntem. așadar, la San Fran
cisco. Jocurile de tenis 
— România au devenit 
nale. cum spunea Barry 
la conferința de presă, 
întreba la ce mă gindesc 
preajma acestui joc. ~ 
tea să vă spun ? Eu, 
sebire dz nea Tache 
nu r:~" 
deeu 
feric 
într- 
sâ n 
moi 
sere, 
mie. Aș 
anunța 
zi. ci la dao’.s cm prins, cu Io
nici. zrua partida cu Noua
Zeelcndi. eă echipa României
s-a bits) trmo de trei zile fn- 
eheiare pentru »-ți apere o^oc- 
re». Vă fi așseptaz la mai
rauît ? Un zi reporter attemcen 
i-am spas ei noa* cistiga o 
3—2. DumzeavoasSrt. tsse. 
ră poc spune decis ei ne vom 
bate penZm a ne cpârc c~-~area. 
Eu c*ed ci aressză prontisaxe 
este mai iatporta-zii si mat gra
vi decis ■■ proutcie obifaxrt. 
pe ecre-l fac de o-r.-ti ori f*. 
citoni.

San Francisco. 15 augixst ’9T3.

S.U.A. 
tradițio- 
Mc 
Mă

Kay 
veți 

in 
pu- 

deo-
Ce aș 
spre 
Caralulis,

Ca 
că

întot- 
aș fi 

tur 
national și 

zi un

ndesc
de primul 
inie: 
în prima
Darii*. Mărtun-

siv:

„INTERZONALUL" DE ȘAH LA ATLETISM

IN FAZA FINALA

u
- •

I

m. mă g1 
it sc trec 
un concars 
u pierdem 
de .Cupa
nu -nt plaee să promit ni- 

fi fericit să vă putem 
că e 1—1 după prima

RIO DE JANEIRO. 16 (Agerpres).
— In turneul interzonal de 
șah de la Petropolis (Brazilia) 
s-au disputat aite partide întrerun- 
te. Marele maestru brazilian Costa 
Mecking a remizat în 53 de mutări 
cu Efim Gheller (U.R.S.S.), în timp 
ce fostul lider, iugoslavul Liuboje- 
vici. a pierdut la Smîslov si a re
mizat cu Keres. într-una din cele 
mai lungi partide ale turneului (a 
durat 11 ore și 20 minute), marele 
maestru sovietic David Bronstein 
l-a învins pe argentinianul Oscar

Panno, Gheller a cîștigat la Kagan,
Clasamentul după 15 runde : 1. 

Portisch (Ungaria) — 11 p; 2—3. 
Mecking (Brazilia). Gheller (URSS) 
— 10' 3 p ; 4—6. Hort (Cehoslova
cia), Smîslov (U.R.S.S), Polugaevski 
(U.R.S.S.) 9’,'> p etc. Florin Gheor
ghiu (România) ocupă locul 14, cu 
6 puncte. Primii trei clasați se cali
fică pentru meciurile turneului 
candidaților la titlul mondiali în 
penultima rundă, Mecking joacă 
împotriva lui Kagan, iar Portisch 
îl întîlnește pe Hug.

Cu prilejul 
desfășurat la 
sovietică Valentina Tihomirova 
stabilit un nou record unional in 
proba de pentatlon cu performanța 
de 4 754 puncte (100 m garduri — 
13,5; 200 ni plat —24,2; săritura în 
lungime — 6,49 m; săritura in 
înălțime — 1,75 m; aruncarea greu
tății — 15.25 m). Vechiul record 
era de 4 739 puncte.

în cadrul concursului de atletism 
desfășurat la Potsdam, tinerele at
lete din R.D. Germană au stabi
lit trei noi recorduri europene da 
junioare: Ilona Schonknecht —
17,00 m la aruncarea greutății, Bar
bel Eckert — 13.1 la 100 m gar
duri și ștafeta 4x100 m — 44,4.

concursului atletic 
Essentuki, sportiva 

a

C.M. IN ACTUALITATE
• PddioAfdiic momcnidna o preliminariilor • Numai Brazilia,
P r Germania $i Truguaij au locurile
celelalte B locuri au mai ramas in cursă

asigurate • Pentru
34 echipe naționale ’

la 2 septembrie și
7 octombrie.

Ele debutează 
se încheie la

Trei echipe naționale pentru un 
Ioc la turneul f:"-' c' 
‘-si» — Oceania. Iranul și Ausțra- 
lis,' vor susține două partide pen
tru a desemna echipa care va fi 
opu'-ă, în finala zonei, selecționa
tei Coreei de Sud.

în fine, ultima zonă care va a- 
vea un singur reprezentant, 'anul 
viitor, la C.M. este cea a Amcricii 
de Nord și Centrale și bazinul 
Mării Caraibilor. S-au stabilit da
tele intre care 
neul final al 
parte Mexic, 
ras, 
Și 1 
la 
29 
i'a 
zi, 
toate celelaltț participante, 
o singură dată.

Reamintind că tragerea la sorți 
a grupelor turneului final al C.M. 
va avea loc la 5 ianuarie 1974, 
Ia Frankfurt pe Main, și că me
ciurile propriu-zise se vor desfă
șura, anul viitor, între 13 iunie 
(meciul de deschidere) și 7 iulie 
(finala). încheiem aici scurta noas
tră trecere în revistă a situației 
în oreliminariile campionatului 
mondial.

final C.M. în zona

se vor întîlni ScoțiaNu mai sînt prea multe zile pînă 
Ia reluarea sezonului de toamnă al 
echipelor naționale, 
încep unul cîte unul, 
mtcale se intensifică, 
încep să-și pregătească 
de bătaie, aruneînd, dki 
cfcic. și cite un ochi în 
adversă, pentru a încerca 
i-șească ce se pregătește

lam
pentru a face o succintă trecere 
Ir. revistă a situației în prelimina
riile CAL, și a altor cîteva fapte 
.egate de aceiași eveniment major 
al anului viitor.

De*x-amdatâ. numai selecționatele 
Braziliei (deținătoarea titlului), 
R-F. Germania (țara organizatoare) 
si < niFuayului (care 
grupa I soâ-americană) 
stL-at locui In turneul 
Jecțiacata I.-R-S-S_ deși 
grupe a IX-a 
sasținut In 
se știe barajul cu 
stăruit; Oile, 
m-etim de baraj disput 
tevmo) a grupei a IlI-a a 
-iei; re

Campionatele 
meciurile a- 
selecționerii 

planurile 
cînd în 

tabăra 
să des- 
acolo. 

momentul pe care l-am ales 
a face 

stă a si

septembrie, 
și Cehoslovacia.

în zona europeană ar mai ră- 
mîng doar două grupe mai „com
plicate": a IlI-a, în care Olanda 
și Belgia se străduiesc, în plus, 
să-și îmbunătățească și golaverajul 
în dauna Islandei și Norvegiei, și 
a Vl-a. unde, pentru calificare, 
Bulgariei îi este absolut necesar 
să obțină un punct din cele două 
meciuri în deplasare, cu selecțio
natele Irlandei de Nord și Portu
galiei.

Trecînd la zona Africii. doar 
două partide mai sînt de disputat 
în turul al treilea. Marocul este 
calificat în turneul final al zonei 
a cărei cîștigătoare va juca în 
R.F. " ----- ‘
participante vor fi 
jocurile de 
Ghana (în 
Nairobi — 
tur 0—2).

în America de Sud au mai 
mas de disputat numai jocurile 
grupei a Il-a, din care fac parte 
Argentina, Bolivia Paraguay.

loc tur- 
earp iau 

Hondu- 
Trinidad 

desfășura 
între

va avea 
zonei, la 

Guatemala,
, Antilele Olandeze, 
Haiti. Turneul se va 
Port au Prince (Haiti), 
noiembrie și 18 decembrie. Se 
desfășura un singur meci pe 
fiecare echipă întîlnindu-se cu 

numai■
' Si:

.*■

VALUL TINEREȚII
Tineretul studios ol lu

mii și-a trimis reprezen
tanții sportivi de frunte 
la Universiada de la 
Moscova. Mica Olimpia
dă din capitala sovietică 
(poate chiar o repetiție 
generală a Jocurilor O- 
limpice din 1980, pentru 
care candidatura oficia
lă a Moscovei este a- 
nunțată) se desfășoară sub 
semnul vechiului imn stu
dențesc „Gaudeamus 1- 
gitur", în spiritul vesel șl 
juvenil al celor care tind 
spre prietenie șl pace.

Un val de tinerețe ba
te peste sportul mondial. 
Nu e vorba aici de ti
nerețea spirituală, aceea 
cara-l poate anima încă 
sl astărf pe bătrinul măr
șăluitor Baboi», d «£. 
cea fizică.

întreg sezonul estival a 
fost marcat, In box de 
pildă, de turneele tineri, 
lor pstglîlîd. Periplul eu
ropean al speranțelor bo- 
xutuț american — cw me
ciuri hi Românie H Ita
lia —, vizita Juniorilor 
vest-germanl In Statele 
Unite, marele turneu de 
la Galați, unde s-a re
unit r'oarea pugîlismuluî 
din 11 țâri — toate a- 
cestea marchează jalo
nul unei febrile griji 
pentru „schimbul de inli
ne’, pentru candidații

potențiali ia onorurile o- 
iimpice de la Montreal. 
In acest talaz de ambiții 
adolescentine, aproape 
că au și fost uitați bo
xerii seniori, eroii Olim
piadei muncheneze sau 
ai campionatelor europe
ne de Ia Belqrad...

Alte fapte întregesc șl 
mal bine tabloul acesta, 
în eluda oricăror previ
ziuni, o fetiță se aruncă 
în apă Ia Folkstone șl

Dar dacă înotătorii a- 
proape că nu ne mai 
minunează — de cînd cu 
pleiada de june naiade 
care monopolizează re
cordurile în mai toate 
bazinele de concurs ala 
lumii — iată că atletis
mul începe să ne furni
zeze exemple similare, 
chiar dacă nu e încă 
vorba de performanța 
nec plus ultra. Dincolo 
de recordurile reputaților

COMENTARIUL SĂPTAmINII

după 9 ora *1 36 de mi
nut» atinge țărmul o- 
pu» la Cap Gris Nex, 
traversînd (Canalul Mtne- 
cil Intr-un timp cu 9 mi
nute mai scurt decît re
cordul masculin al seni
orului Dcvis Hortl O co
pilă de 16 ani care răs- 
croleșt» legenda Iul He
ro »1 nu înoată de dra
gul luf Leandru (învingă
torul Helespontulul), cl 
doar pentru gloria (ade
sea efemeră) a recordu
lui. Cită putere, cită vo
ință în fapta acestei fe
te, care a răzbătut, cu 
brațele goale, pe traseul 
pe care turiștii îl parcurg 
cu vaporul de Ia Dover 
la Calais 1

atlețl Rod Mllbume, Re
nata Stecher, Burglinde 
Pollak, Annelle Ehrhardt 
sau al» cvartetului de 
semlfondlste bulgare, 
senzația sezonului a fur
nizat-o micuța alergătoa
re pe 800 m Mary Dec
ker. După a doua per
formanță meritorie a a- 
mericancsl pe pămînt e- 
uropean, corespondentul 
agenției Associated Press 
S-a declarat dezamăgit 
de timpul el s 2:03,9, Pro
babil că In focul pri
mului entuziasm, colegul 
nostru uitase că Mary 
Decker nu are decît 14 
ani, că ea este deci ceea 
ce în muzică, în șah sau 
în matematici, s-ar numi

un copil-minune. Perfor
manța cea moi bună a 
ccestei adolescente — 
realizată recent pe Stadi
onul olimpic de la Mun- 
chen — este de 2:02,4. 
Nu-i lipsit de Interes să 
amintim că baremul de 
calificare pentru opropia- 
tele campionate europe
ne de juniori, de la Duis
burg, este de 2:11,0. Să 
mai adăugăm și faptul 
că deținătoarea titlului e- 
uropean Ia această ca
tegorie a alergat distan
ța în 2:05,2, dor șl îm
prejurarea că Woitraud 
PShland avea atunci... 
18 ani I

Dec! o fetiță de 14 
ani obține rezultate care 
uimesc pe specialiști. Ră- 
mîne întrebarea : nu 
cumva e preo tfnără eon. 
curenta, nu cumva se 
manifestă prea devreme 
posibilitățile el fizice f 
Altfel, or trebui să res- 
structurăm toată gfndlrea 
noastră teoretică desore 
selecția șl pregătirea 
sportivă. Fără o mal vor
bi de melancolica noas
tră Impresie că, în rit
mul acesta, ne vom pu
tea socoti sportivi bă- 
trîni începînd de Ia 20 
de ani 1

Victor BANCIULESCU

De curînd a avut Ioc le NîsrbW'- 
gring (R.F. Germania) pr-ma cursă 
desfășurată pe celebrul ctraur. a 
mașinilor de sport ..retemne'. Ia 
imagine, un aspect dintr-o rwraa»- 
țȘ — luată în plină viteză! — a 
acestei curse.

Telefoto: A.P.-AGERP33S

Bcdactia și administrația; București, str. Vasiie Conta nr. 16: telefoane;

de 
neezâ

a cîștigat 
si-au asi- 
final. Sc- 
a cîștigat 

etirt>peană. are de 
continuare, după cum 

reprezentativa 
învingătoare (duoă 

Ia Mon- 
Ame-

cărei
Germania, iar celelalte două 

stabilite în 
la Kinshasa — Zair 
tur 0—1) — și de 
Kenya — Zambia

la 
(în

ră-

SELECȚIONATA DIVIZIONARA
DE HOCHEI ÎNVINSA LA KIEV

MOSCOVA. 16 (Agerpres'. — Ia 
diferite orașe din U.R.S.S. a incepot 
competiția de hochei pe ghiță 
pentru premiul ziarului .Sovietsk: 
Sport". Iată primele rezultate: 
Kiev: Torpedo Gorki — Dmamo 
Kiev 6—4 (1—1, 2—2. 3—1) ; Sokol 
Kiev — Selecționata divizionară din 
România 9—2 (3—2. 3 0, 3-- 0); Le
ningrad : Aripile Sovietelor Mos
cova — Avtomobllist Sverdlovsk 
8—0 (0—0, 4—0. 4—0); Spar-ak 
Moscova — Himik Voskreser.sk 
7—3 (4—1, 2—2, 1—0) ; Minsk ;
Traktor Ceallabinsk — Dynamo 
(R.D. Germană) 9—3 (2—0, 5—1, 
2—2).

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
U.R.S.S. (etapa a 21-a). Dinamo 

Tbilisi — Șahilor 0—0 (în urma lo
viturilor de la 11 m 4—5); Zaria 

. Voroșilovgrad — Dinamo Moscova 
0—1 ; Zenit — Spartak Moscova 
0—0 (4—5); Kairat — Karpatî Lvov 
2—1 ; Pahtakor — Dnepr 4—1; Tor
pedo Moscova 
0—2; Ararat — 
2—2 (4—5). în
Ararat Erevan
Dinamo Kiev — 23 p, Dinamo Mos
cova — 22 p.

— Dinamo Kiev 
SKA Rostov pe Don 
clasament conduce 
cu 24 p, urmată de

NORVEGIA. După etapa * 15-a, 
pe primul loc se află echipa Vfkiss 
cu 26 p, urmată de Rosenborg — 
18 p și Hamarkaraetene — 17 p.

FRANȚA - - -
Sedan 2—0;
Sochaux —
— Monaco
1— 0: Rennes — Troyes 2—1 ;
— Nîmes 1—1 ; Marseille — Stras
bourg 6—1; Bastia — Bordeaux
2— 0. In clasament conduc Lyon și 
St. Etienne cu cîte 7 p, urmate de 
Nantes 6 p.

(etapa a 3-a). Lyon — 
Angers — Reims 3—1 ; 
Nice 0—1 ; St. Etienne 
3—2 ; Lens — Nancv

1 ; Metz
Lens

ANIVERSAREA CELEBRULUI
„NEPSTADION"

august, 
^Nepstadion“ din 
plinește 20 de ani 
re. Pe marele stadion din capitala 
Ungariei, cu o capacitate de peste 
90 000 de locuri, s-au desfășurat 
meciuri memorabile de fotbal, în- 
tilniri de atletism soldate cu nume 
roase recorduri mondiale. In cei 
20 de ani au fost vindute pe acest 
stadion peste 20 de milioane de bi
lete. Tot aici, echipa națională a

vestita arenă 
Budapesta Im 

de la inaugura-
Ungariei a susținut 98 de meciuri 
internaționale, au avut loc 351 de 
întîlniri de campionat și 
s-au marcat 
goluri.

Mîine, pe 
inaugurat ■ noul campionat 
gârlei, prilej cu care va avea 
și o scurtă serbare dedicată ani
versării marelui stadion budapes- 
tan. In imagine, „N&pstadion“ în 
ziua inaugurării

mai mult de

„Nepstadion-‘

centrală 11.10.05. secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286; telex: sportrom buc. 180, Tiparul ,J., P, ^Informația*1. București 1U.3G8

în total
3000 df>

va fi 
al Un- 

to#

Voskreser.sk

