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Sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, în ziua de 17 au
gust 1973, a avut loc, la Mangalia- 
Nord, ședința de lucru cu primii se
cretari ai comitetelor județene de par
tid și directorii direcțiilor agricole ju
dețene, consacrată unor probleme eco
nomice actuale.

Au luat parte tovarășii Manea Mă- 
hescu, Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Cornel Burtică, Miron Co-s:a: - 
tinescu, Mihai Gere, Ștefan Ar.drei. 
precum și miniștri, președinții V." - 
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de producție și Centroco 
membri ai conducerii Comitetului d? 
Stat al Planificării și Mir.:-t--r»l - 
Agriculturii, Industriei Alimentar- 
Apelor; Industriei Ușoare, -
nării Tehnico-Materiale și Contre i 
lui Gospodăririi Fondurilor Fixe.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Ce_.:-
a prezentat sarcinile ce revin erga-.i- 
zațiilor de partid și de stat, ministe
relor și altor organisme economice, 
tuturor oamenilor muncii în cadrul 
actualei campanii agricole și activi- 
tații de pregătire a celei de anul vii
tor. și a înfățișat, în mod deosebit, 
obiectivele concrete în vederea dez-

voltării culturilor tehnice si r 
carii superioare a producției a 
de care depinde lărgirea ba 
materii prime necesare inc 
ușoare și 
economice.
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derile planificate.
Au fost examinate, de asemenea, 

măsurile concrete, stabilite pe fieca'-e 
județ in parte. în funcție de condițiile 
sale specifice, care vor constitui obi
ectul unor programe naționale de dez
voltare a culturilor de in-cinet», 
bumbac și alte plante tehnice, a pro
ducției de mătase naturală, de amelio
rare a raselor de oi pentru sporirea 
producției de lină, de realizare a ne
cesarului de piei pentru prelucrare.

Analiza și discuțiile care au avut ie.
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La invitația tovarășului Fidel 
Castro Ruz, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru 
al guvernului revoluționar al Re
publicii Cuba, secretarul general 
al Partidului Ccmunist Român,

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. va face, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Cuba, la 
sfîrșitul lunii august 1973.
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înscris In ca- 
□s secretarul 
SCOpll] Strici- 
măsuri eSci- 
ce pe deplin 
ie economia

să asigure dezvol- 
. pe un plan supe- 
mirea planului cin- 
ermen, în vederea 
lor Congresului al

X-lea si ale Conferinței Naționale a 
partidului, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
creștere permanentă a bunăstării 
materiale a poporului nostru.
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CA ȘI LA JOCURILE OLIMPICE

FAINA MELNIK CAMPIOANĂ LA DISC
ARGENTINA MENIS - MEDALIA DE ARGINT

Sabrerul Dan Srimictuc — locul Iii in întrecerea individuala • Gimnaștii români
medalie de bronz in întrecerea
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Campionatele naționale de sărituri pentru juniori

FLORENTINA SOCOL - LOCUL I

Vasile Nedelcu executînd un salt 
înainte. Foto : Vasile BAGEAC

In trei din cele patru categorii ale 
campionatelor naționale de sărituri de 
la trambulina de un metru, progra
mate ieri la ștrandul Tineretului din 
Capitală, au învins — detașat — fa- 
voriții: Sorana Prelipceanu și Vasile 
Nedelcu. la juniori cat. a Il-a, Ger
hart Fabich, la juniori cat. I.

La junioare cat I, disputa foarte 
echilibrată, dintre medaliata balca
nică Angela Popescu și celelalte can
didate la primul loc — Florentina 
Socol. Mihaela Atanasiu etc. — s-a 
soldat cu victoria Florentinei Socol. 
Aceazta, condusă după șapte sărituri 
(211,45 p față de 215,20 cit acumulase 
Angelă' Popescu) a izbutit ca la ulti
mele salturi, cele mai dificile, să aibă 
cele mai corecte execuții și să-și în
sușească astfel titlul de campioană.

In rest, notăm diferența valorică 
dintre primii clasați și ceilalți con- 
curenți, unii dintre cei din urmă

ntindu-se la nivel de incepâ- 
avind defecțiuni pînă și în ți-

pre: 
tari, 
mita de plecare. Ca să nu mai vor
bim
zise

de execuțiile tehnice propriu- 
și mai cu seamă de intrări, 

cestea din urmă dindu-ne uneori 
moții.

Clasamente : JUNIORI CAT. I : 
G. Fabich (Șc. sp. Sibiu) 419 p, 2. 
Albagiu (Crișul) 376,60 p, 3. ~ 
delcu (Școlarul Buc.) 362,60 p, 
Bodrea (C.S.M. Cluj) 357,95 ; . 
OARE CAT. I : - ~
rul) 325.60 p, 2. 
Sibiu) 312,05 p, 3. 
larii!) 310.40 p : JIMORI f AT,

a- 
e-

1. 
Al.

D. Ne-
4. I. 

JUNI-
1. F. Socol (Școla- 
A. Popescu (Șc. sp. 

M. Atanasiu (Șco- 
------------ II: 

1' V. Nedelcu (Școlarul) 359.70 p, 2. 
I. Lomnășan (Ș<K‘ sp. Sibiu) 302 p, 3. 
V. Ciupitu (Progresul) 247,75 p. ; JU
NIOARE CAT. II : 1. S. Prelipceanu 
(Crișul) 330.30 p, 2. R. Hociotă (Șc. 
sp. Sibiu) 253 p, 3. R. Anghel (Pro
gresul) 251.55 p.

Argentina Menis medaliată

MOSCOVA, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Ziua a treia a Universiadei a 
fost indiscutabil dominată de atle
tism. în programul căruia a figurat 
acea atît de așteptată întîlnire 
dintre primele aruncătoare de disc 
ale lumii. Faina Melnik și Argenti
na Menis, actuala și fosta dețină
toare a recordului lumii. „Dialogul11 
(or do vineri a început dimineața 
in calificări. Pentru cele două pro
tagoniste ale probei drumul pînă la 
Lujniki și evoluția lor acolo n-a 
fost decît o simplă formalitate. Ar
gentina a intrat prima în cerc, și 
deși nu a avut o aruncare prea bu
nă, discul său a zburat Ia 61,30 m, 
eu mai bine de 11 metri peste 
standard. Fainei Melnik pirueta i-a 
reușit ireproșabil, așa că șl rezul
tatul a fost mult mai 
m.

După-amiază, lă ora 
ceput marele „duel11.

Finala a fost, într-un 
a celei de acum un an
chen. Melnik a obținut din prima 
încercare 63,04 m în timp ce cam-

bun :

17.50,

fel, o 
de la

66,08

a în-

copie
Miin-

ASTĂZI, APROAPE DE MIEZUL NOPȚII (ORA ROMÂNIEI)

5* CUPEI DAVIS
O Din cauza diferenței de fus orar, cele două meciuri de 
simplu ale zilei inaugurale vor lua sfirșit— duminică dimi
neața ® Mare interes in jurul celei de-a patra confruntări 
dintre echipele S.U.A. și României • Presa americană elo
giază măiestria lui Ilie Nastase

ORDINEA MECIURILOR
SIMBATA

Stan Smith — Toma Ovici și Mcrty Rieisee — Ke Nătas*

DUMiNiCA : 
partida de dublu 

disputării intilnirii)
(componențo cupîj

LUNI
Marty Riessen — Toma Ovici ți Stan Smith

(prin telex,SAN FRANCISCO, 17 
de la trimisul nostru).

La Alamo antrenamentele cresc in 
intensitate paralel cu cifrele elec
tronice care anunță creșterea tem
peraturii în grade Fahrenheit. Joi,

DE SEMITOND LA CICLISM
CLUJ. 17 (prin telefon). Vineri după 

amiază s-a disputat la Cluj, pe tra
seul situat între Stadionul Municipal 
ți hotelul Napoca, finala campionatu
lui republican de semifond pentru 
seniori. După o dispută deosebit de 
frumoasă, deseori subliniată de aplau
zele entuziaștilor spectatori, victoria 
a revenit maestrului sportului VA
SILE TEODOR de la Dinamo Bucu
rești. Iată clasamentul final :

1. VASILE TEODOR (DINAMO) a 
parcurs 22 de ture (39,« km) In 55:35 
și a acumulat la 11 sprinturi 25 de 
puncte — campion de seniori al Ro
mâniei: 2. George Negoescu (Steaua) 
20 p; 3, Vasile Selejan (Dinamo) 16 p; 
4. Valentin Iile (Dinamo) 15 p; 5. 
Constantin Gonțea (Olimpia) 9 p; 6. 
Mihai Hrisoveni (C.S. Brăila) 6 p; 7. 
Paul Soare (Steaua) 5 p; 8—10. Ni
colae David (Mureșul Tg. Mureș), 
Ștefan Ene (Steaua). Nicolae Gavrilă 
(Steaua) 4 p. La finală au luat parte 
61 de rutieri din principalele centre 
cicliste ale țării.

Ultima reuniune a campionatelor 
naționale de ciclism pe anul 1973 se 
dispută duminică dimineață la Cluj. 
Sînt programate finalele curselor de 
contratimp pe echipe pentru juniori 
mari și mici.

Ir. LASZLO

cu argint la Universiadă

pioana noastră a aruncat 60,64 m. 
în a doua încercare Menis a rea
lizat 63,80 m (în a treia, 62,54 m), 
recordmana lumii, depășindu-le pe 
amîndouă. Deci, după trei aruncări 
Argentina se afla pe prima poziție 
a clasamentului, dar era evident 
că atleta sovietică nu-și spusese 
ultimul cuvînt. Și într-adevăr, ea 
a obținut, în continuare, 64,54 m, 
64,40 m, depășit, în timp ce Menis 
a aruncat 61,79 m. 63,92 m și 61,50 
m. După părerea multor specialiști 
prezenți în tribunele de 
aruncarea a 
Menis ai- fi 
(poate chiar 
lansat discul 
dent, a fost 
mii. Oricum,
Menis pentru această a doua me-

la Lujniki, 
Argentinei 

mai bună 
dar ea a 

prea sus, ceea ce, evi- 
în detrimentul lungi- 
felicitări Argentinei

dalie de argint adusă delegației 
noastre.

Clasamentul : 1. Melnik (U.R.S.S.) 
64,54 m, 2. Menis (România) 63,92 
ni, 3. Sergheeva (U.R.S.S.) 59,36 ni, 4. 
Vergova (Bulgaria) 58,98 m, 5. 
Braun (R.D. Germană) 57,74 m, 6. 
Madolna (Polonia) 55,42 m.

în întrecerea luptătorilor de gre- 
co-romane abundă tușurile. Lucru 
neobișnuit la acest stil, cînd victo
riile înainte de limită sînt (iestul 
de rare. Există desigur, aici, în tur
neul Universiadei, diferențe apre
ciabile dfe valoare între concurenți, 
dar — și acest lucru este cel mai 
important — nota imprimată luptei 
de majoritatea participanților este 
foarte energică și activă.

Reprezentanții noștri au conti
nuat seria rezultatelor bune. Dolip- 
schi, după victoria la tuș obținută 
în fața americanului Mager, joi 
seara, l-a pus cu umerii pe saltea 
și pe polonezul Pritțowski, așa că 
intră cu zero puncte penalizare în 
turul trei. Aceeași situație o au 
Neguț (tuș cu americanul Visil) și 
Olteana (învingător prin descalifi
carea italianului Vituti). Savlovschi 
l-a învins la puncte pe polonezul 
Golicewski și are patru puncte re
le. Rezultatele reuniunii de seară 
le veți afla la rubrica ultimelor 
noastre știri de la Universiadă. 
Să sperăm că vor fi vești bune '

Joi, după miezul nopții, s-a ter
minat partida de volei din prelimi
nariile turneului feminin.: România 
—Japonia. Fetele noastre au jucat 
strașnic și au cîștigat cu 3—2 la 
capătul a două ore și jumătate de 
luptă (—11, 11, —9, 8, 5). Era foarte 
tîrziu, erau foarte obosite iar noi 
eram foarte... răgușiți. în primul 
set româncele au început nesigur 
fiind conduse cu 6—0 ! Apoi, echi
pa se regăsește și egalează la 8. Se 
„merge1* punct cu punct pînă la 
11. de unde voleibalistele nipone se 
desprind într-un finiș impetuos.

semnul 
în fa- 
echipa

Setul doi se desfășoară sub 
echilibrului pînă la 11—10 
voarea româncelor, cînd 
noastră este la rînd să sprinteze. 
Egalitate la 9 în setul trei, dar. de 
la acest scor, japonezele punctează 
de șase ori consecutiv. în ultimele 
două seturi sesizînd faptul că blo
cajul trebuie să fie arma noastră de 
bază, antrenorii introduc in teren 
jucătoarele cele mai înalte. Român.

cele stăpînesc categoric ultima par
te a meciului. La 2—2, la seturi, 
se vede clar de partea cui va fi 
victoria. în setul decisiv, evoluția 
scorului ne scutește de comentarii: 
8—1. 10—3, 13—4, 15—5 ! O victorie 
prețioasă care deschide, probabil, 
drumul spre calificarea formației 
noastre în faza superioară, cu con
tribuția întregului efectiv de jucă-

Valeria CHIOSE

(Continuare în pag. a t-a)
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marcat, după cum se V 
rea mișcării sportive din 
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de Hot-------------
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Moîocrosiștii români concurează

echipa
central, unde

la amiază, 
pe terenul 
schimbul cu echipa • 
fost un antrenasem ?■ 
rena Round Hill s-a 
într-o veritabilă cazan 
tă activității febrile a = 
care fixează copertina — 
la cererea spectatorilor — 
nuiți Cu arșița greu suportai-, 
ciuda acestor condiț:.. XAataae. 
care, după cum știm, acuză desem 
o simplă exclamație venită cin tri
bună. a jucat cinci seturi de simț iu 
și alte cinci de dublu, sfidind zgo
motul compresoarelor ?: al frerâs- 
traielor electrice.

In tabăra americană. Lucrul a 
continuat, de asemenea, cu o dlne- 
nle aproape inumană. Am avut 
chiar impresia că German «-.e 
foarte obosit. Cu toate acestea, el 
s-a supus imediat indicației lui

ăe efocmri nervoase pe
ra ceriațcior epocii aaoderr.c ce 
rii. IrJtiativeie care s-au bucurat 

o?- rr.îre porxilâriîaîe au Cast
și duminicii*  

cuîiural-sporri’.e, cupele pe ramuri 
de producție, excursiile, drumețiile, 

țiunile cicloturistice.
în urma indicațiilor și sprijinului 
imite din partea Comitetului jude

țean de partid am elaborat — împre
ună cu ceilalți factori implicați în 
procesul de extindere a acțiunilor 
sportive — manifestări în care să 
fie angrenată in primul rînd marea 
masă a tineretului, dar ți oamenii 
trec up de prima tinerețe — ca să 
spunem așa — dornici și el să se des
tindă prin exerciții și mișcări In aer 
liber. Pentru tineretul școlar, cele 
mai atractive s-au dovedit a fi cro
surile. La faza pe școală a acestei

acțiuni au fost prezenți peste 
de elevi. O dată cu Începerea 
lui an școlar vom relua asemenea ac
tivități atletice, urmln.d a le defalca 
in 4 etape : două toamna și două 
primăvara. Se înțelege că crosurile 
nu au avut loc doar în municipiu, 
ci si in toate celelalte localități ale 
județului.

Din
1 Ipisît 
Zilei i 
silîul 
rîi^r

r:e propunem ca aceasta să 
devină permanentă) „Crasul copilului", 
a.țijr.e în care au fost cuprinși ele
vii din ciasele I—FV. In același timp 
s-au organizat interesante concursuri 
de biciclete, trotinete și triciclete. 
Șirul crosurilor a continuat cu 
„Crosul sportivilor legitimați". cu 
participarea tinerilor de la toate dis
ciplinele sportive — acțiune menită 
să verifice starea fizică înaintea 
ceperii oerioadei comp°t!t"male.

Amintim, pe scurt, și despre 
țiativele lansate pentru ati agerea 
nerelor In practicarea sportului, 
această ordine de idei, amintim fap
tul că alergările zilnice, pe distanțe 
mici apoi din ce In ce mai mari au 
devenit o obișnuință. La sfîrșitul unei

preocupările noastre nu au 
cei mai mici elevi. Cu ocazia 

copilului. In colaborare cu Con- 
uieiean al organizației pionie- 

Inspectoratul școlar, s-a 
propunem

în-

inl-
ii- 
în

perioade de acomodare cu alergările 
am oiganizat ~ .
startul căruia 
de tinere

In vederea îmbunătățirii activită
ții și asigurării celor mai bune con
diții de petrecere a timpului liber 
în mod util și recreativ, s-a întocmit 
un . plan al vacanței, toate acțiunile 
fiind urmărite zilnic de comanda
mentul specia] alcătuit. In cadrul 
acțiunii „înotul pentru toți“ în mu
nicipiul Arad funcționează un curs 
unde sînt angajați 15 antrenori și 
instructori. .Acțiuni asemănătoare au 
avut și au loc la Moneasa. Sebiș, Li- 
pova, Gurahonț și în alte localități. 
Cele 12 centre de învățare a înotu
lui cuprind peste 3 000 de tineri și 
copii. Pentru popularizarea basche
tului în rîndul celor mici, C.J.E.F.S. 
a organizat festivalul de minibaschet 
la care au participat 10 echipe cu pes- 
de 100 de elevi din școlile județului. 
Pentru pionieri, la sfîrșitul lunii iu
lie au fost organizate, în munții Pa- 
deșului, „Festivalul turistic- și expe
dițiile „Cutezătorii", precum și ex-

prof. EUGEN BUD’ȘAN
prim vicepreședinte al C.JE.F.S.

Arad

„Crosul Femina**  la 
au venit peste 3 000

LOTUL NATIONAL DE FOTBAL
SE REUNEȘTE DUMINICA

ședința ținută aseară. Biroul federc! a ciscutc: : osrcbct ccmpcne-ța 
național de fotbal, loto jucători- comocaț: :
Râducanu, lordache — portari :
Sătmăreanu, Antonescu, Same?, Dinu, Velea, Deleanu — ;_-=oș : 
Dumitru, Radu Nunweiller, Beldecnu — mijlocași :
Iroi, Dobrin, Dudu Georgescu, Neagu, Țarălungă, lordonescu — ina-

la etapa a III-a

în 
lotului

©

iritași.
Lotul, compus din 16 jucători, va pleca luni dimineață, la oro 9, in Ber

linul Occidental, unde miercuri. La lumina reflectoarelor, va susține partida 
de verificare cu Hertha.

Mi.ne are Ioc fr Iugoslavia, la 
Savski Marof, '.realitate Utuată în 
apropiere de Zagreb, etapa a H!-a 
a prestigioasei eooapatițU Interna- 
por.a-e de motocrca. .Cepa Dună
rii'*.  ediția a IV-a. M-toecliștil ro- 
mâii, reeunoecuți ea buni rpecia- 
listi ai arestul gen da alergăr. 
s-au pregătit intens pentru această 
importantă confruntare si vor a- 
borda cu mult curaj dificilul tra
seu al cursei. După cum ne spunea 
secretarul general al F.R.M, G. 
Mormocea. cei patru alergători ro
mâni. Ștefan Chițu. proaspătul 
campion al țării la clasa 250 cmc. 
Mihai Banu (ambii de la Poiana 
Cimpina), Adam Crisbai (Steagul 
roșu Brașov) și Francisc Szinte 
(Torpedo Zărnești) sînt într-o for
mă bună, ceea ce au dovedit și 
cu ocazia finalelor campionatului 
național care au avut loc zilele 
trecute, iar mașinile lor, „C.Z.“-

fi

a „Cupei Dunării"
urile, »!nt bine puse la punct. Ca 
atare, așteptăm ca și după con
cursul din Iugoslavia ei să se afle 
în fruntea competiției. înaintea e- 
tapei a III-a, conduce în clasa
mentul individual românul St. 
Chlțu. la egalitate de puncte eu 
cehoslovacul Velld Zdenek. Clasa
mentul pe țări arată astfel : 1. Ce
hoslovacia, î. România, 3. Bulgaria, 
4. Ungaria, 5. Iugoslavia. Etapele 
anterioare 
desfășurat 
garia, iar 
și a V-a, 
(un ciclu 
rează doi
mânia. Competiția se dispută la o 
singură clasă, 250 cmc.

Echipa română, care s-a deplasat 
joi în Iugoslavia, este însoțită de 
Gh. Ioniță, conducător, Otto Sle- 
phanj și I. Spiciu, antrenori.

ale ediției a IV-a s-au 
în Cehoslovacia și Bul- 
ultimele două, a IV-a 

vor avea loc anul viitor 
al „Cupei Dunării**  du- 
ani), în Ungaria și Ro-

(Continuare în pag. a 3-a)
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JUNIORII ROMÂNI LA „EUROPENELE" DE ATLETISM

y y
în vara dinaintea primei ediții 

a „europenelor" de juniori (Paris, 
11—13 septembrie 1970), cu ocazia 
desfășurării campionatelor națio
nale dedicate tinerilor atleți, ziarul 
nostru sublinia speranțele puse în 
Francisc Gedeon (400 și 800 m), 
Cornel Dima (1 500 șl 3 000 m),
Natalia Andrei (semifond), Elena 
Mîrza și Marta Satmari (garduri), 
Evâ Zorgo (suliță), Eleonora Mo- 
noranu (sprint) la întrecerile conti
nentale ce urmau, dar nu uita să 
releve cititorilor apariția unui 
foarte tînăr semifondist (16 ani) 
care, în mai puțin de 8 luni de 

doborîse recordul repu- 
juniorilor II la 800 m, 
Gheorghe Ghipu. 
că acum, rriuneind 
și dăruire, îndrumat 

fără

pregătire, 
blican al 
cu 1:54,1 :

Și iată 
seriozitate 
grijă (dar fără menajamente!) 
tînărul atlet metalurgist este prin
cipalul favorit din lotul reprezen
tativ român, care va lua parte la 
cea de a doua ediție a Campiona
telor europene, ce se vor desfășura 
la Duisburg (R. F. Germania), ‘ 
tre 24 și 26 august. în cei trei 
care despart cele două ediții, 
timp ce mulți dintre juniorii 
1970 au dispărut din ierarhiile 
lor mai buni atleți din țară (rezul
tatele ce-i recomandau 
meri juniori n-au mai 
ciente pentru a-i plasa 
onorabil ca seniori), _____
Ghipu a parcurs gradat, cu sigu
ranță, un drum ascendent, el fiind 
ădum, în preajmă startului la 
îluisburg, șeful de promoție al se- 
mifondiștilor juniori din “ 
cu rezultate excelente : 
800 și 3:39,0 la 1 500 m.

Chiar și acest singur exemplu 
ar putea demonstra' cît de mult au 
evoluat pe plan internațional per
formanțele juniorilor în acest scurt 
interval. Să încercăm, însă, să pla
săm în acest context comparativ 
?i pe ceilalți candidați ai lotului 
României.

La Paris, pe stadionul Colombes,

CU
cu

la aruncarea suliței băieți, finlan
dezul Puska dobîndea titlul conti
nental cu o aruncare de 76,98 m, în 
timp ce acum, reprezentantul nos
tru, reșițeanul Gheorghe Megelea 
deține, cu 78,18, poziția secundă pe 
tabelul sezonului.

In 1970, cei patru sprinteri emi
teau pretenții, inclusiv la ștafeta 
4 X100 m. Și doar Tamaș Szabo 
a prins finala la 100 m, terminîtid 
pe locul VIII, cu 10,9 s, in timp 
ce Hoffmeister (R.F.G.) cîștiga cu 
10,4. Elevul muscelean Dorel Cris- 
tudor, campion balcanic, deține n- 
cum cite un loc III la 100 și 200 
(10,2 și 21,1 s). Reeditîndu-și aceste 
performanțe pe tartanul de pe 
Wedau-Stadion, el are șanse reale 
de a urca pe podium.

Asemenea .șanse are și săritoarea 
în lungime Doina Spinu, încă ju
nioară Ii. Talentul său nativ ca și 
constanța rezultatelor în acest se
zon, peste 6 metri, o recomandă ca 
atare. Tînăra piteșteană se află de 
asemenea pe locul III printre ju
nioarele probei în acest sezon, cu 
6,28 m. Și să nu uităm că acum 
trei ani campioana, Nigrinova (Ce
hoslovacia), a sărit 6,27 m, repre
zentanta noastră Florica Boca cla- 
sîndu-se pe locul VI, cu 6 m.

Cu cele mai bune rezultate pe 
care le dețin, Nicolae Onescu (1 500 
m — 3:45.9, locul V, acum, în Eu
ropa) și Mariana Nan (disc — 50,33 
m, locul VI), ar fi devenit la Pa
ris campioni ai continentului (la 
disfi, de altfel, locul doi i-a reve
nit româncei Maria Illy), iar Nicu
lina Lungii și Liliana Lean (com
ponente ale ștafetei 4 X 400 m) au 
în acest an performanțe superioare 
celei cu care Zlateva (Bulgaria) — 
cea care avea să devină medaliată 
olimpică și recordmană mondială 
— se clasa a patra (cu 55,3) la 400 
m, pe pista de la Colombes... Iată, 
deciț cum a crescut standardul va
loric internațional în categoria ju
niorilor numai în trei ani !

Elisabeta Bakalar (800 m), Iosif

Korodi (400 mg), Viorica Neagu 
(1 500 m), Florența Ionescu (disc), 
Coculeana Bucătaru (pentatlon), 
Ștefan Ioniță (10 km-marș), Con
stantin Cîrstea (înălțime — la 
proba unde Csaba Doșa obținea cu 
2,16 m medalia de argint la prima 
ediție a „europenelor") au și ei 
performanțe care-i situează în 1973 
printre primii 8 juniori ai conti
nentului. Dar și în atletism — poate 
chiar mai mult decât în alte spor
turi 1 — rezultatele anterioare con
tează doar în statistici. Odată cu 
startul, totul aparține trecutului. 
Iată de ce juniorii români au da
toria să-și confirme valoarea, pre
gătirea și talentul, in zilele cam
pionatelor europene de la Duisburg.

Paul SLAVESCU

și experiența trebuie

selecție a antrenorilor

săptămînii trecute,

Nr. 7508

să fie principalul

loturilor naționale

o experiență competițio-

CINE PREGĂTEȘTE
VIITOARELE SUCCESE

ALE BOXULUI ROMANESC?
Competența

criteriu de
pregătire,
nală și de antrenament mai vastă 
trebuie să predomine. Or, colecti
vul ce a răspus de lotul speran
țelor noastre a avut trei tineri an
trenori și doar unul cu experiență 
și acesta nu în domeniul loturilor 
naționale. Câ alegerea colectivului 
de antrenori n-a fost cea mai bună 
o reflectă comportarea avută de 
majoritatea boxerilor români la 
turneul internațional „Prietenia". 
Chiar și indicațiile tehnice date da 
conducătorii boxerilor români la 
colțul ringului au fost de cele mai 
multe ori îndemnuri la o luptă 
ofensivă fără discetnăniînt, chiar 
atunci cînd o asemenea tactică 
era contraindicată situațiilor res
pective. De cele mai multe ori sfa
turile pornite din colț nu-și găseau 
justificarea. Selecționabilii aveau 
nevoie de o îndrumare mai atentă, 
de o pregătire științifică în con
cordanță cu nevoile de progres 
viitorului boxului nostru.

N-am înțeles de ce o serie 
antrenori repUtați, cu o bogată 
neriență și pregătire profesională, 
care și-au confirmat capacitatea Ou 
prilejul altor competiții de am
ploare, au fost lăsați în afara a- 
cestei acțiuni de mare răspundere 
și care viza, încă de pe acum, pre
parativele pentru marile întreceri 
de la Montreal. Am fost surprinși 
remareînd printre spectatori și nu 
lingă ring pe antrenorii emeriți 
Petre Mihai și Teodor Niculescu, 
precum și de neangrenarea în pre
gătirea tinerilor Sportivi a lui Geza 
FttreSt, ca să nu mai Vorbim că 
în această perioadă nici antreno
rii emeriți Ion Popa sau Titi Du
mitrescu nu aveau acțiuni deose
bite cu lotul de seniori.

Apreciem că prezența unor ast
fel de tehnicieni alături de antre
nori tineri ar fi fost foarte utilă 
juniorilor români în această pe
rioadă de pregătire. Problema in
struirii și perfecționării tinerilor 
pugiliști trebuie privită cu mult 
mai mult interes. Succesele viitoare 
ale boxului românesc trebuie clă
dite pe baze mai solide, cu mai 
multă migală și perseverență, de 
către oamenii cei mai competențl. 
Bineînțeles, de această datorie nu 
sînt absolviți nici antrenorii sec
țiilor, cei care îndrumă primii pași 
ai tinerilor ce au îndrăgit această 
disciplină sportivă, „dascălii" care-i 
învață alfabetul pe viitorii boxeri.

La sfîrșitul 
pe arena Dunărea din Galați, s-au 
încheiat întrecerile pugilistice din 
cadrul turneului „Prietenia", la 
care au luat parte cei mai buni 
23 juniori români. In cronicile pu
blicate în timpul desfășurării com
petiției, ca și în comentariile apă
rute ulterior, ne-am manifestat 
nemulțumirea față de evoluțiile ti
nerilor noștri reprezentanți, care 
(cu rare excepții) n-au făcut do
vada unei pregătiri adecvate parti
cipării Ia o competiție de acest 
nivel. Trebuie amintit faptul că la 
aceste întreceri au participat, ală
turi de pugiliștii români, speran
țele boxului din alte 10 țâri, prin
tre care unele cu un bun renume 
în arena internațională, ca Uniu
nea Sovietică, Polonia, llnaaria, 
Cuba etc.

Deși cele patru medalii 
obținute de tinerii noștri 
reprezintă o performanța 
poate fi trecută cu vederea, 
să spunem câ evoluțiile majorită
ții componenților lotului nostru au 
lăsat de dorit. Privind în ansam
blu această competiție, putem a- 
precia că tinerii noștri reprezen
tanți ne-au dat prea puține spe
ranțe pentru viitoarele mari con
cursuri internaționale. In compor
tarea alături de colegii lor din 
celelalte țâri participante, pugiliștii 
români au manifestat serioase la
cune tehnico-tactice și, ceea ce a 
surprins în mod cu totul neplăcut, 
o nepermis 
zică.

Pregătirea 
încredințată 
nicieni. condus de antrenorul fe
deral Alexandru Vladar, în care au 
fost prezenți Gheorghe Bobinaru, 
Mibai Goanță, Dumitru Gheorghiti 
și Constantin Ciucă. Fără a mini
maliza meritele acestor antrenori, 
care au descoperit și inițiat în tai
nele sportului cu mănuși o Serie 
de tirteri care aspirau la marea 
nerformantă (Cîțiva elevi ai lui 

inaru au și realizat-o, 
!U — antrenor Mihai 
dovedit cel mai bun 

aceste întreceri), 
a preciza câ pre- 
de acest colectiv 

1 dorit. Cei 
antrenori 
recut era 
tiționaîă).

Multiplul campion, maestrul sportului Mircea Finescu și prototipul lS-29d 
cu care a cîștigat campionatul. Foto : Ștefan CIOTLOȘ
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După campionatele naționale de zbor fără motor

Av

Mime începe la Timișoara

Echipe țâri —la startul întrecerilorde juniori din 8

Azi ți mîine, stadionul de atle- 
tisrti din Pitești va fi gazda1 cam
pionatelor republicane ale junio
rilor de categoria a Il-a.

Cei mai buni dintre ei s-au dis
tins la recentele campionate ale 
juniorilor I. obținînd nu mai puțin 
de Șapte titluri, ca să nu mai vor
bim de numeroase alte medalii, 
astfel că pronosticarea învingători
lor nu apare ca o treabă prea di
ficilă în multe probe. Astfel la 
fețe, campioanele de junioare 
„mari“ ’daria Musteață (100 m și 
200 m). Niculina Lungu (400 m), 
tloina Spinu (lungime) și Sofia Mi- 
trică (greutate) apar în postura de 
mări favorite. La 1 600 m vom a- 
sista — probabil — la reeditarea 
duelului (desfășurat pe 800 m) in
tre campioana de junioare I pe 
800 m, Elisabeta Bakalar și co- 
recordmana de junioare II la 1500 
m, Vasilica Bocra. Aceasta din ur
mă este și principala favorită la 
2 000 m, unde deține recordul țârii, 
în proba de 100 m garduri se a- 
nunță ca principală protagonist;! 
recordmana Mihaela Stoica, în 
timp ce la 300 m garduri, vom 
asista la o luptă acerbă între co- 
recordmanele distanței, Dorina Bur
suc șl Ana Ristache, alături de 
recordmana la 400 m garduri, Lla 
Băjcnâru. Cu cei 1.67 m obținuți 
în acest sezon, Cristina Gosler are 
prima șansă la înălțime. La disc 
și la suliță este mai dificil de dat 
un pronostic, deși, în mod normal.

recordmana de junioare III, Mi- 
haela Nicoară, are prima șansă la 
suliță.

Și probele masculine au marii 
lor favoriți. Viorel Dumitrescu (109 
m și 200 m), Wilhelm Kraus (410 
m), Adrian Calimente (110 mg, cam
pion mondial școlar). Cornel Preda 
(greutate), Petru Lengyel (ciocani, 
cu toții medaliați ai campionate 
de juniori I, ca să nu mai vort 
de Vasile Tudorel (lunț 
pion al juniorilor „mari 
liat balcanic, cu greu 
probele :

La 10

Ruxandra 
proba de 5 
lineață va 
bil adversa 
mg. Ion Galea 
șanse la loci 
mondial școlar 
time. Doru Oarea 
cutabil favoi 
piu-salt șl p 
de loc clară, 
tru probele 
tăm — totc 
liță : Petru 
început să 
acest an, a 
țional.

Grozav 
practice 
devenit

Gheorghe Bobii
iar Paul Drag:
Goan»ă — s~a
boxi» român

I avern datoria c
I gâti:rea asigura

âtirea lo- 
promovării 

lotul re- 
totul

DUPĂ C.N. DE CAIAC-CANOE PENTRU JUNIORI Șl TINERET

CU REZULTATE DINTRE CELE MÂI BUNE

Rezultatele bune 
faza interjudețeană, 
țional de distanță cu 
toarcere, „triunghiul" 
km deasupra Podișului Transilva
niei, toate realizate în acest an, 
marchează un puternic reviriment 
în zborul fără motor. Faza finală 
a campionatului național nu putea 
deeît să se înscrie pe acest drum 
ascendent, iar rezultatele au fost 
pe măsura așteptărilor. Pentru a 
avea o imagine de ansamblu asu
pra întrecerilor de la Iași, ne-am 
adresat comandantului Aeroclubu
lui Central Român, colonel Nico- 
lăe Făgădaru.

— Numărul de probe, 7.
cel al concurenților, 24 (18 ro
mâni și 6 invitați străini) consti
tuie din start, o performanță ..

— .. .lă care se adaugă gradul 
de dificultate și valoarea partici- 
panților. Selecția riguroasă făcută 
în etapa calificărilor, a adus în 
concurs, alături de membrii lotu
lui național, pe cei mai în formă 
sportivi, aceasta feflectîndu-se în 
mod elocvent în- lupta strinsă pen
tru ocuparea primelor locuri. In 
Ceea ce privește invitații străini, 
planoriștii cehoslovaci, sovietici și 
maghiari, deși rezultatele lor n-au 
contat în clasamentul campionatu
lui national, ei figurînd doar în 
clasamentul general al concursu
lui, au ținut să-și etaleze cît se 
poate de bine calitățile și pregă- 
tlreA, din aceasta întrecerea avind 
numai de Cîștigat. Probele, în nu
măr de șapte, mai multe deeît în 
edițiile precedente, au avut de a- 
ccastă dată și un grad de dificul
tate sporit, solicitindu-i pe concu- 
renți 
această 
ÎV-B Și 
302 km.
zboruri

cu modelele „Foca“ IV fi V ți 
„Cobra", și-a demonstrat superio
ritatea față de primele două și a 
ținut piept celui de 
rat cu 
Faptul 
slovaci 
clasat 
explică 
terialului 
rul mare 
acest an, 
exemplu, 
campion, 
tind prototipul lS-29d, a intrat în 
concurs cu zero kilometri, in zbo
ruri de distanță, făcindu-și ,Jn- 
călzirea" pe parcurs. Rezultatele, 
din ce în ce mai bune de la o 
etapă la alta, i-au adus in final 
titlul. La aceasta. pe lingă expe
riența îndelungată, în mod cert 
și-a adus aportul fi aparatul. De 
altfel, ing. Wala. specialist in con
strucții aeronautice, încercîndu-l 
după terminarea întrecerilor, 
apreciat drept unul 
reușite planoare 
clase „Club"

— Confruntarea

renume pe 
câ cei doi 
zburînd pe 

mereu printre primii, 
atît prin superioritatea nia- 

volant, cit și prin numa- 
de kilometri efectuați în 

Tadeas Wala avind, de 
peste 3 000 Noul nostru 

ing. Mircea Finescu, pilo-

l-a 
mal 
noii

in 
a 

de 
de 

Cite 
doar 

traseul, 
teren 
„inte-

„triunghiuri"
celor 48 

pe această distanță, 
două de fiecare concurent, 
șapte nu au acoperit întreg 
soldîndu-se cu aterizări în 
necunoscut, cifra de 41 de 
grale" constituind o realizare fără 
precedent la noi. Cu această oca
zie, Gh. Savasvre, 1. Iosnib, A. 
Malta, E. Rosch au îndeplinit proba 
de diamant, pentru „C“-ul de aur, 
iar M. Finescu. N. Mihăiță, Z. 
Naghi, V. Romașcu au depășit re
cordul național de viteză. Sinteti- 
zînd, cei peste 40 000 km parcurși 
de-a lungul întrecerilor, cifră care 
vorbește de la sine, dau o medie 
ce situează competiția la nivelul 
celor măi tari întreceri pe plan 
internațional.

— Campionatul a fost un prilej 
de testare ă planorului metalic de 
concepție și construcție româ
nească IS-29d...

— ...ce fi-a confirmat calitățile. 
Confruntat în condiții de concurs

presupune 
același timp și o îmbogățire a 
periențel de eoncuts. Această 
ție a adus ceva nou pentru 
tivii români ?

— bineînțeles. Cuplurile 
slovace șt sovietice clasate
locuri fruntașe au demonstrat Cit 
se poate de bine că planorismul, 
sport individual, cere acum folo
sirea unei tactici de echipă, 
întîmplător planoriștii noștri cOn- 
curînd fără să colaboreze au obți
nut rezultate nesatisfăcătoare bi 
întrecerile de peste hotare. Drept 
urmare, am încercat din mers 
alcătuirea unor echipe și faptul că 
N. Mihăiță, V. Romașcu, 1W. Bth- 
d -a și-a1.! îmbunătățit in med vizi
bil situația tn clasament se dato
rează în mare parte conlucrării 
și întrajutorării dintre ei. Vom 
continua aplicarea acestei tactici 
la apropiatele campionate naționa
le ale Ungariei, unde vor participa 
ca invitați și doi componenți ai. 
lotului nostru republican.

In încheiere, aș dori să subli
niez că această ediție cu rezulta
tele și învățămintele ei, nu poate 
fi deeît un început. Trebuie să 
depunem în continuare eforturi 
susținute, nu numai in pregătire, 
ci și în dotarea lotului cu aparate 
de performanță, modelele „Foca" 
fiind, actualmente, depășite, pentru 
a ține pasul cu elita planorismu
lui mondial.

HANDBAL După cum âm mai
anunțat, începind de duminică. 26 au
gust. echipele din divizia A. masculine 
Șl feminine, se aliniază la startul „Cu
pei României11, competiție prevăzută a 
se diăputâ după un sistem tur-fetur, cu 
etape săptămînale. Formațiile au fost 
împărțite pe cite două serii, după cri
terii geografice. Iată, de altfel, compo
nențele seriilor : FEMININ, Seria I : U- 
Aivărsitatea București, Universitatea 
Iași. I.E.F.S. București, Confecția Bucu
rești, Textila Buhuși șl Rapid Bucu
rești: Seria a Il-a : Rulmentul Brașov, 
Uhiversltâtea Timișoara, CSM Sibiu. 
Constructorul Timișoara. Voința odoriiei 
și Mureșul Tg. Mureș; MASCULIN, Seria 
I : Steaua. CSU Galați. Dinamo Bucu
rești, Dlnamo Brașov, S.C. Bacău șl U- 
niversitatea București; Seria a Il-a : 
Universitatea Cluj, Mlnaur Baia Mare, 
ASA Tg. Mureș, CSM Reșița, politehnica 
Timișoara și Independența Sibiu. Jocu
rile se vor desfășura în aer liber. Echi
pele vor participa la competiție fără 
jucătorii si jucătoarele care fac parte 
din loturile reprezentativei Ultima etapă 
ă turului este programată pe 23 septem
brie, urmînd ca returul să înceapă la 
30 septembrie. Finalele — care vor opu- 

' ne primele clasate în serii — sînt pro
gramate pe ziua de 4 noiembrie, la 
Pitești. In cazul că timpul va fi nefavo
rabil. jocurile decisive se vor disputa 
în sală. Campionatul republican va în
cepe pe data de 31 martie l’J74 și se va 
disputa după o nouă formulă. Cele 12 
formații din prima divizie (atît la fe- 
fhinin, cît și la masculin) vor fi împăr
țite în două serii a cite 6 echipe, pe 
criterii valorice, jucînd după sistemul 
turneu (tur-retur). Echipele clasate pe 
locurile 1 și 2 în cele două serii vor 
participa la turneul final, organizat pe 
teren neiltru, formînd o serie, in cadrul 
căreia se va juca numai tur. pentru 
desemnarea 
locuri âle 
ciasâtă 
pioartă

ATLETISM te zile sir.t
în curs de desfășurare Ia Pitești între
cerile _ Campionatului republican de ju
niori categoria a Il-a. O TOT LA PI
TEȘTI sînt programate marți 21 august 
întrecerile campionatului republican de 
juniori categoria a Il-a la probe combi
nate. O DUPĂ ÎNCHEIEREA tfNIVER 
SIADEI, atleții români vor fi prezenț 
la noi competiții internaționale : Jocu 
rile Balcanice de seniori, la Atena intr 
24 și 23 august. Campionatele europene 
de juniori, la Duisburg intre 24 și 2S 
august și meciul amical România — Un
garia (juniori), la Budapesta in zilele 
de 30 și 31 august. Delta Tuîcea, 

tiu.-! de came
are
11. p

- ii*  
ca de

BOX
de box

ordinii In primele patru 
__ clasamentului final. Echipă 
pe locul I va fi declarată cam- 
a țării.

LUPTE Zilele trecute, s-au
încheiat, , la Ulan Bator (R.P. Mon
golă). întrecerile din cadrul turneu
lui „Prietenia- rezervat juniorilor de 
la lupte libere. în competiția la care 
au luat parte sportivi din Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană. Cuba. Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria. U.R.S.S.. 
R.P. Mongolă și . România, tinerii 
noștri reprezentanți s-au comportat 
remarcabil, cucerind două medalii 
de aur, una de bronz și multe alte 
locuri fruntașe. Nicolae Dorob2nțu 
(cat. 65 kg) și Florian Arsene (cat. 
75 kg) au terminat concursul neîn
vinși, cucerind medaliile de aur. 
Valentin Mlhăilă (cat. 81 kg), la 
prima sa evoluție intr-un concurs 
de un asemenea nivel, a obținut me
dalia de bronz. Ceilalți concurenți 
români au evoluat, de asemenea 
bine, clasîndu-se pe locuri fruntașe: 
Gigei Arighel și Csabo Benedek — 
locul 4, Ionel Vaiu — locul 5. iar Mi
hai TVfanoIe și Nicolae Eremia — lo
cul 6.

în clasamentul neoficial pe medalii, 
tara noastră a ocupat locul 2, după 
țara gazdă, care, conform regu
lamentului, a înscris • în competiție 
un număr mai mare de >ârtic ianți.

dtli 
și Constantin Manea n 
felicitări. Avem convingi 
dintre actualii juniori si junioare din 
Tulcea nu se vor muftomi doar cu 
ceea ce ău obținut p’r.â aruto, ci vor 
continua munca de pre"5tiintensă, 
pentru ca în scurtă vreme acești spor
tivi să poată încerca porțile marii 
performanțe. Pasiunea antrenorilor, 
sprijinul forurilor locale și al fede
rației de specialitate dau garanții că 

rta Deî- 
noi vic-

Isor LipaHt 
•ritâ sincere

La 24 august, reprezentativa 
Ghanei va întîlni la Satu Mare 

sportive Voința_ __ _ a ___
selecționata asociației sportive voința 
din localitate © INTRE 22 ȘI 26 AUGUST 
se dispută la Halle (R.D. Germană) cea 
de a IV-a ediție a tradiționalei compe
tiții internaționale dotată cu „Cupa Chi
miei11. La aefeasta întrecere, în mod 
Obișnuit foarte valoroasă, boxul româ
nesc va fi reprezentat de Ștefan Boboc, 
Teodor Dinu. Dumitru Dorobanțu, Con- 
«țtantth Ștdfănoviei, Marian Peia. Sandu 
Mlhalcea și Ion Gyorfi. Echipa va fi 
condusă de antrenorul Ion Dumitru.

AERONAUTICA După încheierea 
campionatului național (cu invitați 
străini). sportivii plsnoriști vor fi pre
zinți la competiția similară din Unga
ria. întrecerile se vor desfășura pa ae
roportul sportiv Dunakesy, în apropie
rea Budapestei. începind cu data de 22 
august. Lotul român, format din Valentin 
Romașcu șl Mihai Eînclea, pereche cc 
și-a demonstrat coeziunea In ultimele 
întreceri, urmează să plece pe calea 
aerului (două planoare tip „Foca11 IV re
morcate). luni dimineața. Echipa va ii 
condusă de către comandantul aeroclu
bului „Oltenia11 Viorel cișiiiaș. ,

VOLEI. între 25 și 23 august,
la Timișoara se va desfășura faza finală 
a competiției „Cupa tineretului de la 
sate", organizată de U.T.C. Vor lua 
parte 80 de echipe masculine și femi
nine. 9 ÎNCEPIND DIN 25 AUGUST 
echipa națională masculină a Mexicului 
va efectua un turneu în țara noastră. 
Voleibaliștii mexicani vor susține par
tide amicale cu reprezentativa României, 
cu lotul de tineret și cu formația Stea
ua. ® ECHIPA MASCULINA â Școlii 
sportive nr. 1 din București s-a întors 
dintr-un turneu în polonia și Ceho
slovacia Tinerii voleibaliști bucureștent, 
pregătiți de binecunoscutul șlefuitor de 
talente, prof. Paul Brașoveanu, au avut 
comportări meritorii tn compania unor 
echipe de seniori. Astfel, ei au cîștigat 
cu 3—1 jocul cu selecționata orașului 
Lodz. au împărțit victoriile cu echipa 
„Resursa11 din liga a doua poloneză, iar 
in Cehoslovacia au participat la tradi
ționalul turneu de la Vyșne Hagy, cla
sîndu-se pe locul trei din șapte formații 
participante care, eu excepția echipei 
bucureștene, erau divizionare de seniori. 
Cu prilejul turneului, s-au remarcat de 
la Școala, sportivă 1 tinerii ypleibaliștț 
Șerban Mihărcetcu (1.95 m), Dan Radu 
(1,93) șl Florin Preda (1,90),

tinerii șl tinerele de la poa; 
tei vor realiza și în viitor 
torii.

Aprecieri pozitive pot fi 
la adresa secțiilor de la 
Tulcea (antrenor Timofei 
care a prezentat la finale 
omogenă, cu bune rezultate, C. 
Brăila (Mercurie Ivanov 
Matei), cu două titluri de 
și alte 5 medalii de argint și bronz. 
Portul Brăila (Mihai Jecu)> cu două 
locuri I etc.

Un salt valoric remarcabil au rea
lizat și echipfele de la Răsăritul Su- 
lina, Olimpia Satu Mare; Construc
torul Hunedoara, care au reușit, deși

făcute șl
Pescarul
Lipalit), 

o echipă 
S. 

și Virgil 
campion.

SÎMBĂTĂ

E'c.ipajul de caiac al junioarelor mici de la Delta Tulcea camvion națio
nal in proba de K 4—500 m Foto : Paul ROMOȘÂN

si controla în continuare, așa cum a 
făcut-o cu bune rezultate si pînă a- 
cum, munca depusă de acești antre
nori pasionați, care nu precupețesc 
nici un efort pentru ca tinerii de 
care se îngrijesc să ajungă pe cele 
mai înalte culmi ale gloriei sportive.

Nu putem încheia aceste aprecieri 
fără a consemna și un aspect mai pu
țin îmbucurător. Este vorba despre 
prezența la finalele de care ne ocu
păm a juniorilor și junioarelor de la 
Dinamo București. Club cu rezultate 
excelente în trecutul nu prea înde
părtat, a ajuns ca la actuala ediție 
să se mulțumească doar cu o me
dalie de argint în proba de canoe 
dublu. Apreciem câ este mult prea 
puțin pentru o secție în care activea
ză mulți canoiști și caiaciști seniori 
de reputație mondială, care au cu
cerit .nenumărate medalii olimpice, 
mondiale și europene, Sperăm că 
antrenorii, conducerea clubului bucu- 
reștean vor lua măsurile ce se im
pun pentru a readuce secția de ju
niori acolo unde a fost, adică prin
tre fruntașe.

nu au o activitate prea îndelungată, 
să prezinte sportivi in finalele mul
tor probe. înființate de curînd. sec
țiile școlilor sportive din Orșova, 
Constanța și Tulcea, au mari posibi
lități de progres, de creștere și for
mare a tinerelor talente în sportul 
caiacului și canoei.

Nu poate fi trecută cu vederea nici 
munca depusă de specialiștii clubu
rilor și asociațiilor sportive de la 
Steaua (tinerBtj, Clubul Sportiv șco
lar, Olimpia, Școala sportivă 2 (toa
te din Capitală), Școala sportivă si 
Constructorul din Timișoara, Ancora 
Galați, U. T. Arad ș. a.

îmbucurător este faptul că spor
tivii și sportivele din majoritatea sec
țiilor au intrat în lupta pentru întîie- 
tate, că 11 dintre ele au cucerit ti
tluri de campioni. La edițiile trecute 
ale „naționalelor" disputa pentru pri
mele locuri se rezuma doar la cî
teva secții, Ia sportivii și sportivele 
din București, Tulcea, Galați. Se poa
te âfirma că sportul caiacului și ca
noe! a prins rădăcini puternice în 
țoale colțurile țării, că federația de 
specialitate are datoria de a sprijini

îngrijesc să ajungă pe cele

p. I.

ÎNOT .* Bazinul Dinamo, de Ia 
orele 9 și 18 : campionatele na
ționale de juniori.

RUGBY i Teren
Vulcan—Dinamo
ției")

SĂRITURI ÎN 
Tineretului, de la

finalele campionatelor republicane 
de juniori.

TIR ) Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : campionatul municipiului 
București.

ve) ; ora 17: Dinamo — ASA 
Tg. Mureș (Div. A) ; stadionui 
„23 August", ora 16,45.: Steaua — 
U. T. Arad (tineret-rgzerve) ; oră 
18,45 : Steaua — U. T. Arad 
(Div. A) ; stadionul Metalul, ora 
” Metalul București — Car- 

Brașov (Div. ’ B) ; stadio- 
Progresul, ora 11 : Progresul 

— Gaz metan Medias (Div, 
teren C.P.B., ora 11 i Șoimii

Vulcan, ora 17 i
(„Cupa Fedcra-

APA : Ștrandul 
orele 9,30 și 17 :

- i-

DUMINICA

FOTBAL î Stadionul Dinamo, 
oră 15 i Dinamo București — 
A. S. Ă. Tg. Mureș (tiheret-reznr-

11 :
păți 
nul
Buc.
B) ; T........
TAROM — Olimpia Giurgiu (Div.
C) ; teren Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal Buc. — Dinamo Slobozia 
(Div. C) ; teren Progresul ora 13 i 
Unirea Tricolor
(Div. C) ; teren Electronica,
11 : Electronica
T M., ora 11 ' T M Biicnrosti

Flacăra roșie 
. ora 

I.O.R. ; teren

cîteva zile după încheie- 
a VIII-a ediții a „Cupei 
competiție internațională

La numai 
rea celei de 
Prietenia", 
rezervată reprezentativelor de .tineret, 
handbalul revine din nou în actua
litate la nivelul speranțelor, progra- 
mîhd în județul Timiș, de-a lungul 
a bpt zile, b interesantă și tradițio
nală întrecere a juniorilor din țările 
socialiste. Este vorba de „Turneul 
Prietenia", care aliniază la start, în- 
cepînd de duminică, 10 echipe de ju
niori. Acestea sînt împărțite în două 
serii astfel : Seria I — U.R.S.S.; Po

lonia, Cehoslovacia. R ,P. D. Coreea
nă și România II ; Seria a Il-a — 
Bulgaria, Ungaria, R. D. Germană, 
România I și România III.

Jocurile se vor disputa pe mai 
multe terenuri : terenul Constructorul 
din Timișoara (bitum), precum și pe 
cele din Jimbolia (bitum), Giarmata 
(bitum), Lovrin (zgură) și Lugoj 
(zgură).

Regulamentul de desfășurare a 
competiției prevede ca în serii să se 
joace sistem turneu (fiecare cu fie
care) in zilele de 19, 20, 21, 23 și 24, 
în ziua de 26 fiind programate fina
lele. Acestea vor Opune echipele cla
sate pe aceleași locUri în cele două 
serii.

In timpul turneului, echipele vor 
beneficia de două zile pentru odihnă. 
In privința finalelor, trebuie să spe
cificăm câ în caz de egalitate după 
consumarea timpului regulamentar 
de joc vor avea loc prelungiri, iar 
dacă rezultatul va continua să fie 
egal se va apela la serii de cite la 
aruncări de la 7 m pînă la desemna
rea formației cîștigătoare.

La ora la care apar aceste rîndurî, 
toate formațiile participante la com
petiție sînt reunite în Timișoara, 
„cartierul general11 al turneului fiind 
căminul Universității din localitate.

Reprezentativele țării noastre sînt 
conduse de antrenorii Constantin Popa 
și Gheorghe Aîexandrescu (Romăriia 
I), Mihai Făgărășanu (România II) și 
Mirc^a Pașec (România UI).

A APARUT Nr. 16

AL REVISTEI

Voința București (Div. C) ; teren 
Sirena) oră 11 : Sirena Buc. — 
Tiumf Buc.

ÎNOT : Bazinul Einamo, de la 
orele 9 și 18 : campionatele națio
nale ale juniorilor.

RUGBY 1 Teren Parcul Copilu
lui, de la ora 9 : Grivlța Roșie — 
Rulrtientul Bîrlad și Sportul stu
dențesc — Chimia ’ Năvodari ; te
ren Gloria, oră 10 : Gloria— Fa
rul Constanța („Cupa Federației").

SĂRITURI IN ARA : Ștrandul 
Tiiiferetului, de la orele 9,30 și 17 i 
finalele campionatelor repubiicane 
de juniori.

TIR ! Poligonul Dinamo, de la 
ora 8.30; campionatul municipiu
lui Biiciirosti.

Spicuim din cuprins.;
• Complexul „Sport și săhă- 

d£ 
« 
la

•

Prezentarea echipei Fotbal Club 
Constanța ® în căutarea ,.Sala- 
tierei de argint" • • înotul peri 
tru toți • Patinaj. în plină, vâră 
® România în finala Cupei 
Europei la atletism • Sport 
globe-trotter ® Sport magazin.

tate" — o formă simplă 
practicare a exercițiilor fizice 
Olimpiada 1976 a început 
Tampere © Start în cel de 
56-lea campionat de fotbal
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MECIURILE ETAPEI A lll-a!

IMPERATIVUL ETAPEI 

DE MlINE, CU TOATE 
MOTOARELE IN PLIN!

S-au scurs două etape în campionatul divizionarelor A. A trecut 
așa-zisa perioada a rodajului, considerată, la fiecare ediție, atît 
de Utilă competitoarelor: pentru testarea noilor formule de com

partimente (acoio unde a fost cazul), pentru verificarea, pe gazon, a 
ideii de joc, asimilată mai mult teoretic înainte de start, în sfîrșit pen
tru intrarea în ,,suflul normal", necesar tuturor în această întrecere-ma- 
raton.

Sîntem prea exigenti cu cele 18 divizionare A acum cînd apreciem 
ca fiind suficiente două runde de campionat pentru tatonările de tot 
felul ?

Noi credem că nu Și cînd spunem aceasta, pornim nu numai de io 
considerentul că —în scurta etapa d vacanței de vară- echipele au avut 
pierderi mici (de circa 20 la sută), la toți factorii jocului, ci avem ir. 
vedere si NECESITĂȚILE DE REPREZENTARE LA ESALON INTERNATIO
NAL, atît ale ,,ambdsadoarelor" în competițiile europene, rezervare fc--- 
mațiilor de club, cît, mai ales, acelea ale echipei naționale care, este 
știut, pentru ciștigarea locului ei la turneul final al C.M. — se va ar.ga a 
într-o decisivă partidă, cu selecționata R.D. Germane.

Mîine, Dinamo. Universitatea Craiova, și F.C. Argeș se vor a'la excct 
la o lună distanță de primele lor confruntări în cupele europene ; cpc 
o sâptâmînâ mai tîrziu. va intra în arena impunâtoruiui stadion ce z 
Leipzig și „11”-le tricolor, lată de ce apreciem că a sosit ..terme-j ce 
scadență" pentru ca divizionarele A să abordeze etapa a treia cj 
motoarele în plin. Să se angajeze la efort tară menajameris. - 
numai astfel ele vor reuși să pună, pe deplin, in valoare acuma— e 
de pînâ acum, în materie de tehnică și de tactică.

Cu alte cuvinte, etapa de mîine să însemne o chemcre ia -CF 
DE CALITATE, DE TOTAL ANGAJAMENT, un cuvint de ori-e 
pentru toate ,,rundele" ce se vor desfășura pînă-n iarnă.

Numci în felul acesta jucătorii noștri de Divizia A se vor c - - e- 
nitudinea forțelor peste o lună de zile, cînd Dumitrache, D r_. Roda 
NUfnveilIer. Obfdmenco Strîmbeănu, Țarălungă, Marcu. Dear- 
Vlâd, Marian Popescu și Trai se vor putea intrece, fără ■ - u- :: :• 
complexe, cu partenerii lor de întrecere de la Crusaders E; ris: ' 
tlna șl Fenerbahce.

Și, cum printre exemplele noastre de fotbaliști ’igureazo ::
lori, aluzia noastră a mers, desigur, ceva moi depene, -o și : : ■ 
din preliminariile C.M , de la 26 septembrie.

Așadar, de mîine, cu toate motoarele in p - ~ : ■
trecut.

C. NtCOVAESCJ

........  nr'—», r.,» i

UN PAS ÎNAINTE...
După un s’.art... furtunos — mar

cat de elintinăr: de pe teren ș: de 
miilii avertismente pentru diverse 
abateri — fotbaliștii din Divizia A 
s-au întrecut, miercuri, intr-o n tă 
evidentă de sportivitate, ușurind 
sarcina arbitrilor și cruțlndu-i pe 
observatorii federali de sarcina de 
a-șî umple cu însemnări rapoartele 
și, cu atît mai puțin, de a întrec, 
altele Suplimentare, pe mai mafie 
pagini. Comisia c-r.traiâ de caee- 
petiții ț: d;«rip':nl :-a ei -• d- . 
în situația plărjtă * *-  = z . n - 
ședință scurtă, fără procLesne de-y 
sebite, fără dscu; pre.-r_C‘.e 7 — « 
seara tîrziu.

edfții.
rea lui Floareș care are o entorsă. 
.S'j.-da-. este nerefăcut. UNIVERSI- 
I 1 EA CRAIOVA va face astăzi un 

.: antrenament, după cele două 
efe tuate ieri. Formația, va fi âce- 
< ..<i care a început meciul de 

ier uri. Nu va juca Ștefănescu, 
:rmează un tratament de fizio..

• -:e, dui>ă ușoara întindere coh- 
jp. partida cu Steagul roșu.

I.'. i Marcu i s-a dat jos ghipsul, el 
fiind j ’’m în tratament de refacere.

ARBITRUL PARTIDEI : Victor Pă- 
dureaou (București).

I97&—71: 0—1 și 3—0; 1971—72: 2—2

A-țtrenorul T. Jurcă are probleme de 
a.câtuire a formației, întrueît Pojoni, 
tare a suportat o entorsă la gleznă 
: , primă etapă, continuă sâ se re
simtă,. folosirea lui fiind incertă. Iii 
..ceasta situație vor juca pe postul 
de fundași centrali Purima și Seliepp. 
Ih atac, pe aripa dreaptă, vă rein
tra Sima căruia i-ă eipirat suspeii- 
darea de două etape.

ARBITRUL PARTIDEI : tficolâe 
Rainea (Blrlad).

stadionul Ciulești, nu a fost apă caldă 
ia dușuri (datorită întîrzierii fecepți-

1 la instalația termică, C.S.M. RE
ȘIȚA a efectuat două antrenamente, 
acasă, după care a plecat spre Pitești. 
Este nesigură folosirea lui Georgevici. 
In rest, formația rămîne aceeași care 
a învins pe Jiul.

ARBITRUL PARTIDEI : Ilie Dră- 
gliici (București).

-1.
Insă utilizarea lui este dată ca efrtă. 
In schimb, folosirea lui Moldovan 
c-cte pusă sub semnul întrebării, el 
fiind suferind de ulcer. De ăteitle-

U w w * —“ "zțC ‘>1^’ "ÂrC Zfx” ” "zjC "zț-T "/țC "ziC zjC

tineri, mai practică și culturismul. De 
rer.iarcat faptul câ este vorba de un 
centru de inițiere atît în Judo, cît și în 
cuUurtSir. și că doritorii pot Începe acti
vitatea de performanță în cadrul altor 
elub: b.'ilnArene. O altă disciplină 
sportivă practicată, zilnic aici este teni- 
ssl de masă. In jtlrul meselor de tenis 
ca și de șah. de altfel, se întrec sute 
de t nc-rt. :.v.::ț: dintre șahiști sînt în
scriși tn campionatul municipal.

K. C. POP — corespondent
FRUNTAȘI IN MUNCĂ, 

FRUNTAȘI IN SPORT
» cj 3cti\-itatea depusă pentru

cd- rerea unor rezultate deosebite în 
.1 de producție, in scopul reali- 

zării oble mâjor al întregului
nostru p°por — îndeplinirea planului 

de ttrmferi — coopera
torii de. tal -T’-i-'-otcxtil- au desfășurat 
o u-.-.emsă activitate sportivă de masă.

As*. • din cooperativă au luat
?2r*. r-_l-^n-atea acțiunilor inițiate
de clubul sportiv Voința, participare 
cxne a fost ’-ăsplâtită cu numeroase 
loeur. la întrecerile indivi
duale. cit ș: Ia cele pe echipe.

edificatoare în 
are ni le-a furnizat pre- 

=-•-■'.t.->: =■ rației sportive. Elena Șer-
bAnescu.

— i campionatului clubului
Voința, iubitorii sportului au fost pre-
zenț; ?. disoutele de .la handbal, volei

I -.■."ivvzv^ (au
• ^rative) s-au eviden

ția- Doina Rich. Ionica Isiudor și Emilia
Andronacbe, iar echipele noastre de 
handbal ș; voie: au ocupat locurile III, 
și. resnectiv. IV.

O a:t^ ac-iune în care au fost angre
nați. de data aceasta, cei mai tineri 
reprezentanți ai cooperativei — „Citpa 
ucenicului- — s-a bucurat de o largă 
audiență printre amatorii de exercițiu 
fizic și mișcare în aer liber de la „Tri- 
cotQxtil*. Intrecindu-se cu alte 34 de 
formații, echipa .de handbal s-a clasat 
pe locul III. remareîndu-se în mod deo- 
șebit jucătoarele Vita Ricu și Niculina 
Popescu. O comportare meritorie au 
avut și popicarele, iar ca urmare a a- 
cestui fapt, două dintre ele — Găbriela 
Nictilescu și Maria Panait — au fost 
selecționate în secția de performanță.

Consiliul asociației sportive a inițiat, 
de asemenea, numeroase acțiuni turis
tice (Ia care au participat peste 500 ,de 
ttnferi . și vîrstnicl). drumeții și excursii 
la Predeal. Mamaia. Myntele Roșu,, sau 
pe Valea Oltului. Așadar, âvind în ve
dere succesele repurtate atît în proce
sul muncii, cît și în activitatea sportivă, 
se poate afirma că lâ această coopera
tivă. fruntașii în muncă sînt și fruntași 
în sport.

Dumitru NfiGREA

Chiar la meciurile cele mai 
„tari“ ale etapei. Kapic — F. 
Argeș. Petrolul — Dina—.;. F 
Constanța — Steaua si Umvetv a- 
tea Craiova — Steagul c-v-
fost consemnate depăs:.~. a.e 
obișnuite de luptă, cele ci leva —■>- 
mente mai ,aprinse- <ha krtBm- 
rea de pe Ciulești aiir&iad nat pa- 
țin in balanță față de ardoarea ,-j 
care s-a jucat, de ritmai MDm*  
rii. de cheltuiala de forte ș. » 
ambiții din cele două tabere D» 
altfel, și observatorul feoeraC. Va
lentin Stănescu. s-a ț-.t — ; - 
asupra aspectelor peziure aîe *-  
cestui joc. aareei.r.d ca r.-. rar- 
damentul fotbaliștilor de . t F-t: - 
și, în mod special, al hal Răds- 
canu și Keagu. Ir. schimb. ram era 
d așteptat. Valentin Stăzseaeu 
exprima nemulțumirea față de a- 
nele aspecte organizatorice, legate 
de programarea acestui mec pe 
stadionul dift Giu'.estâ _Xa cred — 
scrie el — că clubul Rapid prece- 
r’bază bine cind programează «- 
f't-.H de campionat pe stadteMI 

!n Ginlești. Căpacitstea sljufieaa- 
■•.i: este prea mică față de Mau
ri'.! spectatorilor cart urmăresc 
jhvurile acestei echipe-.

Și, cum s-ă arătat șt in ziarul 
nostru, noroc că a... plouat, ceea 
ce, oricum, a ținut acasă cit ev*  rmi 
de spectatori. Unde ar f: încăput 
aceștia 7 în ce condiții ar fi ' Iz -t 
ei meciul ? Dreptul de organizare 
nu trebuie confundat cu dreptul r-

-T* — - ' - -
“l* »|\ XjK Xț*. -* -* *-■*-*

T3

8 activității 
hj sportive 

de masă

„CUPA TEXTILISTELOR-
Cu sprijinul comisiilor județene pe ra

muri de sport, asociația sportivă „Tex- 
tilistul“ Pitești a organizai o competiție 
de amploare pentru fete, cu etape pe 
întreprinderi și instituții și cu 
pe județ, dotată cu „Cupa Texiilistelor-, 
La etapa județeană, au participat la În
trecerile de cros, handbal, volei și po
pice. 250 de concurente, reprezentind 
pe cele 7 000 de fete. ce.s-au aliniat ini
țiat la startul competiției. Iată cor.îl- 
gurâfia primelor trei locuri, pe discipline 
sportive : CROS : 1. Cornelia Burcea, 

INDICAȚIILE HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL
J

UrnUtre din pag. 1)

cursîl în munții Apuseni, Retezat, 
Bucegi și în munții Banatului. O ac
țiune aplicativă deosebit de atrac
tivă și interesantă a fost aceea inti
tulată .(Laurul",. avînd trei etape de 
desfășurare : prima cu . caracter de 
orientare turistică, a doua cu ca
racter de cicloturism (obligativitatea 
de a parcurge 300 de km pe bicicle
tă), iar ultima avînd caracter apli
cativ, copiii trebuind să traverseze 
o pistă cu Obstacole. Au foSt pre- 
zenți la această acțiune peste 10 000 
de pionieri. De asemenea a devenit 
o obișnui>iță, la fiecare școală, or
ganizarea unor manifestări sportive 
eu ocazia închiderii anului dfe învă- 
țâmint.

Pentru tinerii din localitățile ru

: X. Tom*,  x Mbta
N-CCteara. X. m_ Owaea :
1. Făbrxa 4e «wmteCKat carte*  «te X-Twk 
X X Tex: a ;
H.CSD0JU X Tnri ♦ Ar«e-
sjo »scxi*aeâac-  a •
i «eglâ Ar «aaf«
Arjrsxrx

loe rKȚYăXWV — cam*.

ZIUA MINERULUI..

îiziri Oeosrts^
Ori

* ■ - *— âe a
ctr.al în 4 ani <r o: l.5
crâ. se încrei 
1S74. Cu prJ*. tal
rdc:i lucritori aa pa
serbări cî^zp
un bun pcletrn s-a Oo

rx.
a S s7*-  

E: au asistat și !a : âe
lupte, haltere, și handbaL existată 
sportivi de performanți <Ln Beș:- 
toorșa.

*

Tiberiu ȚKRAKf

rale ale județului au fost organizate, 
pe lingă alte acțiuni. .Cupa satelor*  
la fotbal, cu participarea a peste 1C0 
de echipe ; duminici sportive și ser
bări cîmpenești.

1 Asociațiile sportive din întreprin
deri și instituții organizează cu re
gularitate cupe pe ramuri de pro
ducție, precum și deplasări pe bici
clete, la sfîrșit de sâptâmînâ, în îm
prejurimile Aradului : Ghioroc, Pău- 
liș, Moneasa, Căsoaia, Trei insule. 
Nedeeă de la Tăcășele ș-a bucurat 
anul ăcesta de o deosebită populari
tate, tradiționala serbare culturăl- 
ărtistică și sportivă din munții Apu
seni, atrăgînd mulți localnici, și tu
riști din alte localități.

La locurile de agrement ale . ora
șului — unde zilnic își petrec orele 
libere in jur de 15 000 de localnici

EA BRASOV SI
CLASAMENTUL

1. Rco-d 2 2 0 0 5—2 4
Z C-S.M. 2 1 1 0 5—2 3
X Unrv. Crv*ow 2 1 1 0 3—1 3
4. F. C Cetîîs-'fs 2 1 1 0 3—2 3

5— 6. _U" Oai 2 1 0 1 3—2 2
5— 6. Sporiși sto$e<n<«: 2 1 0 1 2—1 2
7—ie. PottcfaMta T«*. 2 1 0 1 3—3 2

Feire-Kd 2 1 0 1 3—3 2
Sleogol rcsii 2 1 0 1 2—2 2
F. C. A'ges 2 1 0 1 2—2 2

11. A-S A. Tg. Wares 2 1 0 1 4—4 2
12—IA C.-JL C*:; 2 1 0 1 3—4 2

Fe'fehTBCo le'i 2 1 0 1 2—3 2
U.TJL 2 1 0 1 1—2 2

15— IL C -r-ri 2 0 1 1 2—3 1
SBEaao 2 0 1 1 2—3 1

17. M 2 0 1 1 2—5 1
18. 1 C »=:-u 2 0 0 2 1—4 0

- . _-i .îi: ia apăra ca oas- ■ ,
’ uflt tati iMr-iut~ aprig due': cu jundașii MU 
oa *ta*>>  p D.-ue.-m Fază din me- Mpl 
• A Mrrr — CSft CH; U. din etapJ
V«r ■■rfffBij «creași tervă ofen a vă “ |

Fote» z Aaioa H.XRKO — Tg. Mureș.

STEACUL ROȘU (7-1C)—RAPID (1)
IU RRZCLTATR DI'tKCTE . 197®—71 ; 1_1 șj 3-1 ; 1971 și 72 •

Ljctî ca toa->
px JoC d vantf m F.C. 
a 5stet ti de are.
Ezocft taesea a pre?er iĂ

ut irt va arrea lor

„PCLf ’' SOA"A (7-10) — UNIV. CRAIOVA (3)

-hv***  SXUMBkTHjO*  TTMI- 
* *LX~£XI  a Sa® Axen. Astfel.
I -X. x*  t6emac ve Kstressaznent 

'sntun. ărri n perTkipat
I r—jm* • -- ia rsaneteea

■—®—— Ur : -z-1 r> -. aa intl!- 
I i-ș -z-zn varj. evhîpa de ti-
| t vizi. ac.^eoCTviî Ion
I •••—t o >-xf.-țâ fa ca-
I frrt eir—« «ăr-a rit iac jar* — va- 

k -n-, w c âsaiae*-
I țțk »W «*  tae «a >iai—u»iwawt de 
î o*  3» de ari-:-tfe. Va re—

£5» Soțnt, its*  esse ncent e'.Fiza-

STEAUA (15-16) — U. T. A. (12-14)
iLTLWSLÎ BEZUL.TATE DIRECTS.

• • IKS-O e «i S-tS
. ecteort STEAUA var tr.-

• ri» sd. fr-ri*  tiriorie din
■ ~ ; -..Jk’ . - d:-::' -•

:; r - -jda-ne câ UT A tra- 
«craeMi • ftrSAdt dhstol de cr:- 

. 1 it $:esa s»*r"j»i.  Joi la prini, 
aa re«iralr la Coaatirța a- 

.r: :: -■ . ■ -
MM*.  AsSeMfcl Ch. Con-

F C ARGEȘ (7-10) - C. S. M. REȘIȚA (2)
I T- ..r” mj-mt .*  - « 7

—Setr -.....N.'LT .TE DIRECTE . 1970—71 si 1971—72: nu S-au în-

(FjC :-RTîS s-a fcațxtiaî miercuri 
s-vt ji Pri.-țri. sade, a d: ca H, si-a 
i —e-_a.". Iz. prisiata ferma-

I -••• i.- rz Z'-. isznr. rii au. deo- 
i.Tu d ’ ■ z ;■

I tri*  » M. Ptpesri! acuzind
I nalt tw»WESrae. Coâ^occrea riu- 
I "n— w -.-x' . ți de fat>-

PSAM0 (15-16)-A. S A. Tg. MUREȘ (11)
L“ V. ■. FA. TE DIRECTE: 1970—71: nu s-au intilnit : 1971

—2 -1 k l—i : 1773—73. 8—0 și 0
DCiAMO U-» t-i Mill pregătirile

• - ’ - - - - . . 
swe xW Georgescu
a ssacdfețsas • isosri indispoziție,

D’N JUDEȚUL
BiSTtIȚA-NÂSĂUD...

-Ji cwMte eroul B&vi-
țx Prvgre-

i 0Capei tinerelului 
tee te nane*-  Ln tcâex- pe pnzsieje locuri 
Mu c kw. erasna KLm și co-
■■■b YMtean W*  te kanCbal.

*^3aK_ O <carnea Mxieni.
__X> ae»_l rtU ^cr±rl — cea <hn 

l« — CO--TpLevezX DiîTZă-
rx. «Ttexr-tor OrU—'jte*  pex-eceni prja 
sconce • -ier de câ-e cit

ttx-t CoexpiexnL care s-a
•—n» «u ar^Deter joc» de par-
ad m a test ae-*̂sacac  prxn munca 

a va_-:-*azi  peste
s» MB te este ajrlrs-: serecun
âe teseteex te teste de dmp.

L TO9CA — eorespL JodețeaD

CLUBUL TINERETULUI 
DtN BAIA MARE Șl SPORTUL 
ț- ~s se L» tri*,  mare*  Ctabala, i£ae- 

rezxM «a Bx j Mur (peTecuU ca trei 
■os fc -«tl» Șerirrripje soc: we ș-j 
a-.-st ss Ice M*  WMR tetre eeklatte 
«cvTxtltl sp*cifLre.  AsleL pentr*  *rn*-  
csra ț-ao-atuL a to«x afertată o sa.f 
de iz care, aproape ISC de

P.C.R. DEVIN FAPTE
— au fost amenajate terenuri simple 
de sport, porticuri de gimnastică, 
standuri de tir, mese de tenis, tere
nuri de tenis, popicârii etc. Iniția
tiva va fi extinsă in întreg județul. 
Pentru a organiza în mod plăcut 
timpul liber al oamenilor veniți la 
odihnă s-a organizat și anul acesta 
„Cupa ștrandului" la minifotbăl, te
nis cu piciorul, joc de cap cu min
gea de fotbal, popice, tenis de masă 
și șah.

Ne-am referit doar la cîteva din
tre inițiativele, acțiunile efe se bucu
ră de măre audiență printre Oamenii 
muncii din județul Arad. Dorința și 
hotârîrea noastră sînt de a găși me
reu forme noi și atractive, astfel in
cit prevederile Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. să prindă viață ți să 
se consolideze.

a

.-. ’. , ?.rea la Brașov. Au revenit la 
ex hipă și Grigoraș, și Petreanu.

JT-cartil roșă, care n-a putut re-
■ ..furiei" craioyenilor, se află la 

P x .4 Brașov unde pregătește me- 
2: < î Rapid
î.'.BiTRUl PARTIDEI: 1. Rus (Tg. 

Mureș). 

nea, Dumitrache, râmine în continua
re indisponibil. Militarii tîrgumure- 
șeni au efectuat ultimul antrenament, 
acasă, joi după-amiăză. El au plecat 
ieri, la ora prîrizului, spre Capitală, 
<unde vor susține astăzi un ușor an
trenament. Suspendarea iul Boldul

JIUL (17)-F.C. CONSTANTA (4)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE; 1970—71 : 2—0 și 0—1; 1971—721
2—2 și 0—1 ; 1972—73: 1—0 și 1—3.

JIUL a efectuat un ușor antrena
ment joi după-amiază, iar vineri an
trenorul Trâian îvănescu a condus încă 
o ședință de pregătire. Pentru meciul 
de mîine. se preconizează folosirea 
lui Libardi și Tonea, refăcuți după 
accidentările suferite, precum și a 
lui Naghi, care nu a jucat miercuri 
fiind suspendat.

Șl jucătorii de Ia F.C. CONSTANȚA 
att participat lâ doltă antrenamente

S.C. BACĂU (18) — PETROLUL (7-10)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 t 5—0 și 0—2; 1971—72 I
0—1 și 1—2 ; 1972—73 : 2—0 și 0—1.

Sport Club Bacău, In mod sur
prinzător, nu a acumulat nici un 
punct după două etape, fiind plasat 
pe ultimul loc al foarte tînărului 
clasament. Băcăuanii au efectuat an
trenamente zilnice, incluzînd la pre
gătiri, in formația ce va fl aliniătă, 
și pe Dembrovschi (marele absent al 
celor două etape, a cărui suspendare 
a expirat) și Pană (refăcut după o 
accidentare). De aceste retitularizări 
Se leagă, de altfel, și speranțele gaz

„POLI" IAȘI (12-14) - C. F. R. CLUJ (12-14)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE: 19*0 —71: 2—0 și 4—2; 1971—72 i

2—2 Și 2—4; 1972—73 : Politehnica a
IEȘENII au revenit acasă de la 

Cluj, io! la amiază, susținirid un an
trenament ieri, șl unui âStăzi. CLU
JENII au insistat mai ales pe refa
cere după, jocul de la Tg. Mureș. 
Echipa dr. Radulescu a plecat spre 
iași optimistă, cu gîndul că acum două 
sbzdane a cișllgât In Dealuî Copbu- 

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE- 1970—71 și 1971—72 : nu s-au In

c LUJ (5-6) - SPORTUL STUDENȚESC (5-6)
_

tilnit ; 1972—73: 1—0 și 0—2.
,.U“ CLUJ anunță pentru această, 

partidă aceeași formație din întâlni
rea de miercuri, cînd studenții clu
jeni au realizat, în Special in prima 
repriză, Ufi jbc de Btihă caiitate. Ei 
su efectuat antrenamente joi șl vi
neri; urmînd câ astăzi dimineață 
să-și încheie pregătirile printr-o șe
dință de intensitate ceva mai redu
să. SPORTUL STUDENȚESC priveș

CALENDARUL CUMPETILIONAI 
l!l TOAMNĂ

AUGUST
22 c Berlinul Oc. : Hertha BSC — Lb- 

tul A.
26 : AT « — B 3 — C 3
30 : București : Rapid — Lokomotiv

Moscova (CÎF)
SEPTEMBRIE

2 : AT 5 — B 4 — CR (cu Divizia
C) — 3 1

2— 9 : Romania (Jun.) la turneul Inter
național de la Plovdiv

5 : Lotul A in Iugoslavia (un. Joc)
9 :ATS-BS-G4 — J2

15 : AT ’16 : B 6 — C 5 — 3 S
17—30 : România (jun.) la turneul inter

național de la Donețtt
19 : Cupele europene (Crusaders Bel

fast — Dinamo, Chimia lini. Vh- 
ceâ — Glentoran Belfast, Fioren
tina — Universitatea Craiova, Fe
nerbahce Istanbul — F.C, Argeș, 
turul) și A.Ș.A. Tg. Mureș — Lo- 
kotnotiv Sofia (turul finalei Cu
pei Balcanice 1972/73).

2:1 : CR (cu Divizia B.) — 3 i
25 : Hâlie : B.D. GERMANA — RO

MANIA (tin. 23) CE
Buzău : ROMANIA — R.D. GER
MANA (tin. 21)

26 : Leipzig : R.D. GERMANĂ — RO
MANȚA A CM
Neapole: AC Napoli —F.C. Argeș 
(amical)30 : AT 8 — B 7 7- C 6 — J 5

OCTOMBRIE
3 : Cupele, eurdpene (Dlnamb —

Crusaders Belfast, Glentoran Bel
fast — Chimia Rm. Vllcea, Uni
versitatea Craiova — Fiorentina, 
F.C. Argeș — Fenerbahce Istan
bul) șl LbkonlOtiv Sofia — A.S.A. 
(returul finalei Cupei Balcanlee

31 : Koskoros : UNGARIA — ROMA-
■ NtA (Divizia B)

1'972/73).
7 :AT9 — B8 — C7 — J6 \

10
8—14

: CR (cu Divizia B)
: România (tineret, 23 ani) în Is

1Î
rael (tratative în curs)

: București : ROMANIA — FIN

21
LANDA A CM
B9 — C8 — J7

: AT 10 — B 10 — C 9 — .1 S
24 : Cupele europene (turul etapei a

23

tl-a)
CR (ultima etapă înaintea fazei 
finale): AT 11 — B 11 — C 10 — J 9

și a lui Fazekas creează probleme în 
alcătuirea formației. .Se pare că vor 
fi titularizați noile achiziții Grigore 
și Pîslaru, care s-au încadrat destul 
de repede In angrenajul echipei.

ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae 
Cursaru (Ploiești).

in zilele de joi și vineri. Ieri, con- 
stănțsnii au plecat spre Bucufești, 
unde au dormit astă noapte, iar azi 
își vor continua călătoria spre Pe
troșani. Din echipa care a evoluat 
miercuri va lipi Jurcă, accidentat 
(ruptură de ligamente la genunchiul 
drept) iar Mlhii va apare pe postul 
de fundaș dreapta.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Po- 
povici (București).

delor în tentativă lor de „a sparge 
gheața" îq acest campionat, început 
atît de Slab,

Petroliștii, după ce joi s-au odih
nit, și-au reluat șl el preparativele. 
Ei părăsesc astăzi Ploieștiitl, în auto
buzul propriu, cu destinația . Bacău. 
Nil se anunță modificări în formula 
de echipă.

ARBÎTftUE. INTILNIRII > Romeo
Stincan (București).

ăciivât în Diviriâ B.
lui. In privința formațiilor, antreno
rul Ilie Oână ne-a declarat că va 
răintrâ Aliton, dar Va lipsi Iănul 
care are o contuzie puternică lă pi
cior după partidă cu ,;U“ Cluj. Ni
mic nou în lotul feroviarilor.

ARBITRUL PARTIDEI s Constan
tin NicUlescu (București).

ti eu seriozitate și cu... Speranța unul 
rezultat bun întâlnirea de la Cluj. 
Conducerea tehnică a echipei a pro
gramat antrenamente .zilnice, lâ care 
au participat tbți jucătorii. Antreno
rul Ghedrghe Ola va trimite, după 
toate probabilitățile, în terfen forma
ția din meciul-eje -miercuri.

ARBITRUL ÎNTÎLNIRII : Traian 
Moarcăș (Brașov).

NOIEMBRIE
4 : AT 12 — B 12 — C 11 — 3 10
7 : gbfiâ : BULGARIA — ROMANIA

A (arhicai)
București : ROMANIA — BUL
GARIA (tineret,, 23 an!)
Gupele europene (returul etapei 
a II-»)

11 -. AT 13 — B 13 — C 12 — 3 11
IS : At 14 — B 14 — C 13 — J 12
21 : CR (tS-lmlle, lntrâ In joc divi

zionarele A)
25 : At1 13 — B 15 — C 14 — 3 13
28 : Clipa UEFA (turul optimilor)

DECEMBRIE
3 : AT 16 — B 16 — C 15
5 : CB (optimile de finală)
9 : AT 11 - B 17.

12 : Clipă ufcFA (returul optimilor)
Pentru echipa națională este prevăzut 

,și un joc cu Grecia,. în cadrul Cupei 
Balcanice lntet-țărl ; data nu-i stabilită.

(LEGENDA. — Cu AT 1 — 17, B 1 
— 17. C 1 — 15 și J 1 — 13 am notat 
etapele campionatului Diviziei A șl 
de tinferet, al Diviziei B șl C și al 
juniorilor. CR = Cupa României. 
CIF = campionatul Internațional fe
roviar. CE — campionatul Europei. 
CM = Campionatul mondial).

LOTO.PRONOSPORT
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

— țl AUGUST 1973. 3 ZILE PINA LA 
ÎNCHIDEREA VINZARII BILETELOR.

fe RALIUL blȘTIGATORILOR Dfe AU
TOTURISME LA LOTO-PRONOSPORT.

Trei zilfe au măi rămas ptnă la Închi
derea vînzărli biletelor pentru tragerea 
excepțională Loto de marți 21 august 
1973. la care partleipanții pot obține 
prhmii în autoturisme ..DACIA 1300" și 
..SKODA S 100“. atractive excursii la 
Budapesta cu petrecerea Revelionului. 
Cișlfguri fixe in bani îri vâloare de 25.000 
lei ș.a. precum și numeroase premii în 
numerar de valoârfe variabilă. Procura- 
ti-vă din vreme biletele !

• Astăzi, și mîine, Adminiștratia de 
stat Loto-Prono.Șpoi t. organizează in 
colaborare cu Automobil dubiu Român, 
cea de â .II-g ediție a ..RALtUUVl Cîș- 
tigatohilor de aEitoturisme la 
LOTO-PRONOSPORT".

Concurenții care participă lâ acest ra
liu (Cea. 80 de echipaje), vor porții 87- 
țăzi In prima . etapă de concentrare tu
ristică, cu trasee diferite. Plecările vor

Pag. a 3-a

DIVIZIA A 
ÎN CIFRE 

ÎNAINTEA ETAPEI 
DE MÎINE

9 Miercuri s-au marcat 27 de goluri» 
număr superior celui înregistrat In eta
pa inaugurală. După două etape s-8U 
înscris 48 de goluri : 34 gazdele și 14 
oaspeții.9 Nestorovlci (C.S.M. Reșița) _ a rea
lizat, în partida cu Jiul, o performanță 
destul de rară : a marcat 4 goluri î 
Sperăm că îl vor imită și alți jucători, 
nu așa cum s-a întîmplat în campiona
tul trecut, cînd Năstase (Steaua) a fost 
singurul care a înscris 4 goluri într-un 
meci.

9 După două etape, rezultatul dispu
tei gazde-oaspeți este net favorabil pris
melor. Din 18 partide, 14 au revenit 
gazdelor, 3 s-au încheiat la egalitate, 
iar una a fost cîștigată de oaspeți.

® Cele 18 divizionare A au folosit 
234 jucători : Jiul 16. Dinamo, Univ. 
Craiova. C.S.M. Reșița. Sportul studen
țesc, Politehnica iași și Politehnica Ti
mișoara. fiecare cite 15. S.C. Bacău. 
C.F.R. Cluj, steaua, petrolul și Rapid 
cîte 14. F.C. Argeș, Steagul roșu. F. C. 
Constanța, U.T.A., A.S.A. și „U” Cluj 
cite 13. . . ,9 S-au acordat două lovituri de la 
11 m, cîte una în fiecare etapă, ambele 
fiind transformate.

• Un ușor progres Înregistrat de ar
bitri : de la 33 de stele, acumulate de 
cavalerii fluierului în etapa I, aceștia 
au „recoltat'4 miercuri 40.

® La cele 18 partide disputate oină 
în prezent au asistat aproximativ 233 300 
de spectatori. In prima etapă, cel mat 
mulți — 30 000 — au fost înregistrați ia 
cuplajul de pe stadionul „23 August", 
iar cei mai puțini — 9 000 — la meciul 
F.C. Argeș — „U“ Cluj. Miercuri. lâ 
partida Univ. Craiova — Steagul roșu, 
cei 30 000 de craioveni au egalat recor
dul etapei inaugurale, în schimb, meciul 
Sportul studențesc — Politehnica Iași 
a~fO6t urmărit doar de 300 de spectatori.

G Cele două etape disputate au scos 
în evidență un aspect îmbucurător, pe 
care l-am dorit de durată : spectatorii 
au primit, cu excepția publicului din 
Petroșani care a fost notat cu 8. numai 
note de 10. și 9. mai exact : 11 note de 
10 și 6 note de 9.

ETAPA A II a
A DIVIZIEI B

Șl ARBITRU El
SERIA I

c.s.tr. Galați — c.s.M. suceava: e. 
Păunescu (Vaslui) : Ceahlăul Piatra 
Neamț — F.C. Galați : I. Ciolan (Iași): 
Metalul Plopeni — Caraimanui Bușteni: 
A. Behtu (București): Constructorul Ga
lați — Metalul Mila: Al. Pil'vu (Bucu
rești) : Gloria Buzău — Oțelul Galați : 
I. Storoj (Bacău); C.F.R. Pașcani — Pe
trolul Moinești: O. Prusac (Botoșani): 
Știința Bacău — Viitorul Vaslui: T. Po
rtarii (Brăila): Progresul Brăila — Celu
loza Călărași: M. Bică (București); Delta 
TUlcea — Victoria Roman : V. Toma 
(București).

SERIA A ll-a
Dunărea Giurgiu — S.N. Oltenița: GTi-, 

Mlcloș (București); Metrom Brașov — 
C.S.M. Sibiu : M. Popescu (București) ; 
Metalul București — Carpați Brașov : E. 
Vlălculescu (Ploiești); Chimia Rm. VH- 
cea — Dinamo Slatina : Gh. Limona 
(București); Progresul București — Gaz 
metan Mediaș: V. Neactșu (ploiești): 
C.S. Ttrgovlște — Autobuzul București: 
C. Braun (Bpașov); Metalul Drobeta TZ. 
Severin — Tractorul Brașov: I. Boroș 
(Timișoara): Electroifutere Craiovă —
Minerul Motru : G. Dragomir (Bucu
rești) : Nltramonia Făgăraș — Flacăra 
Morenl : St. btariân (Sighișoara).

SERIA A lll-a
Minerul Anina — F.C. Bihor: I. Stela- 

nlță (Hunedoara): Metalurgistul Cugir 
— Textila odorhel: V. Vîlcu (Timișoa
ra) ; C.F.R. Arad — U.M. Timișoara : 6. 
Ahderco (Satu Mare); Gloria Bistrița — 
Minerul CavHtc.- I. Țitrea (Cluj). Oltinnla 
Satu Mare — Ariești) Turda : M. Bădu- 
lescu (Oradea); C.F.R. Timișoara — In
dustria sîrmei Cimpia Turzii: Al. Szike 
(Oradea); Olimpia Oradea — Mureșul 
Deva: I. Oprița (Arad): Corvinul Hune
doara — Victoria cărei: v. Stolculescu 
(Ilm. Vllcea): Minerul Bata Mare — 
Vulturii Textilă I.ugoj : I. Ctlnpeanu 
(Cluj).

JUCĂTORI SANCȚIONAȚI
Joi seara Comisiâ centrală de com

petiții și disciplină și-a ținut obiș
nuita ședință pentru analiza aspec
telor disciplinare din Divizia B. $i, 
câ urmară a unor abateri pe care 
le-au comis cu prilejul meciurilor din 
prima etapă, Dohose (Chimia Rîn<- 
nicu Vllcea), Neeula (Metalul Mija) și 
Cojocaru (Progresul Brăila) au fost 
sancționați cu mustrare.

A fost luată în discuție și abaterea 
lui Fazeka.ș (A.S.A. Tirgu Mureș), 
care în meciul de tirifefet-rez&ryfe sus
ținut miercuri de echipă să, împotri
va formației C.F.R. Cluj, l-a insultat 
în mod grosolan pe conducătorul par
tidei. Fazekaș — care nu e la prima 
abatere : a mai avut trei etape sus
pendare îh octombrie 1972 — â fost 
pedepsit, de data aceasta, cu patru 
etape de suspendară. \

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNA 
DE FOTBAL

în legătură cu folosirea juniori
lor îri. echipele care participă în 
campionatele de tineret-rezerve, B 
șl C, Federația română de fotbal 
precizează că au drept de joc nu
mai acei juniori născuți după 1 au
gust 1955. ,»

LOTUL DE TINERET 
SE REUNEȘTE 
LA BUCUREȘTI

In vederea ultimei partide din cadrul 
campionatului european de -finer,et pe 
care q va susține la sfîrșitul lunii sep
tembrie, în deplasare, cu echipa similară 
a R.D. Germane, formația noastră, „Un
der 23“ va începe pregătirile de săptă- 
mîna viitoare. Antrenorul Cornel Dră- 
gusin a convocat pentru luni, la ora 11, 
ia sediul federației pe următorii jucă
tori : Cavai (Dinamo), Lăzăreanu (..U“ 
Cluj) — porta: 1; Anglielini (Steagul 
roșu), FI. Marin (Rapid), Dobrău și Săt- 
mareanu ÎI (Dinamo), Hajnaî (A.S.A. 
Tg. Mureș), Tăiiasescu (Sp. studențesc) 
— fundași: Iîiimitriu IV $i Ion Ion 
(Steaua). Chihaia (Sp. studențesc) — 
mijlocași: Angbel (Steagul roșu), Mu- 
reșan („U“ Cluj). Răducanu și Năstase 
(Steaua). Marin Stelian (Rapid), Florea 
(C.S.M. Reșița) — atacânți.

Lotul de tineret va susține miercuri 22 
august la Floiești, de la ora 17. un joc 
de verificare cu prima formație a Pe
trolului.

avea loc din : București, Brăila. Bacău. 
Brașov. Sibiu, Cluj, Rm. Vllcea. Deva 
cu destinația Sibiu. Din Sibiu se va da 
plecarea în cea de a Il-ă etapă, dumi
nică 19 august a.c. pe ruta: Sibiu — Km. 
Vllcea — Pitești — Găești — Tltu —• 
București. Sosirea va avea loc după 
amiază pe stadionul 23 August în pauza 
meciului de fotbal Steaua — U.T. Arad. 
Tot atunci se vor înrnlna și premill» 
cîștlgătorilor acestui raliu.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 17 AUGUST 1973

FOND GENERAI. DE PREMII : 1.127.234 
lei din care 182.139 lei REPORT.

Extragerea I : 28 3 88 85 5 29 69 52 79
Extragerea a Il-a : 37 46 44 12 21 64 

63 15 61.
Plata premiilor va începe în Capitală 

de la 23 august pînă la 16 octombrie; 
în țâră, de fă 31 august p’nă lâ 16 oc
tombrie 1973, inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PROXOSPORT



întrecerile universiadei de la moscova
REZULTATE

în- 
probei 

fără să fi sportivul ro-

SCRIMA. După ce a încheiat 
trecerile, din semifinalele 
individuale de sabie, 
cunoscut înfrîngerea, 
mân Dan Irimiciuc a avut un start 
excelent și în finală. El a obținut 
victoria în primele două asalturi, 
după care însă a cedat teren. In 
final, el a ratat — la tușaveraj — me
dalia de argint, fiind nevoit să se 
mulțumească cu cea de bronz. CLA
SAMENT : 1. Vladimir Nazlâmov
(URSS) 4 V, 2, Pal Gerevics (Unga
ria) 3 v, 3. Dan Irimiciuc (România) 
3 v, 4. Viktor Krovopuskov (URSS) 
2 v,_ 5. Tomaso Montano (Italia) 2 v, 
.6. Marco Romano (Italia) 1 v.

LUPTE. Reprezentanții noștri la 
greCo-romane au avut și în turul 
doi comportări remarcabile. La cat. 
43 kg Berceanu l-a învins prin (min. 7,59) 
cat. 52 kg 
.(min. 7,52) la cat. 57 
puncte pe 
cat. 74 kg . , .

.4.50) în meciul cu americanul Neist. 
Singurul concurent român cai?e a 
fost ’ învins, la puncte, a fost Păun 
(cat. 62 kg) în. fața sovieticului Me- 
grelișvili.

BASCHET (femei). Joi seara Bul
garia, principala adversară, a echi
pei .noastre., a întrecut Canada cu 
68—33. ’ Vineri fetele noastre au jucat 

’ și ele cu Canada obținînd victoria 
•cu 54—51 (32—24).

ATLETISM; Rezultatele cîtorva din
tre finalele de vineri : 
Pursiainen (Finlanda) 11.41. 
verock (Canada) 11,53. 3. 
helm (R. ” ~
ni F : 
4:10.69.
3. Petrova (Bulgaria) 4:13,43 : 
talion : 1. Tkacenko (URSS) 

. p. 2... Vorohobko (URSS) 4 444 .
Zones (Canada) 4 285 : 100 m B : 
Silov (URSS) 10,37. 2. Leonard (Cuba) 
10,43, 3. Mennea (Italia) 10,48.

La înălțime femei, standardul de 
1.70 m a fost trecut și de săritoarele 
noastre Virginia Ioan și Erica Teo- 
dorescu. Constantin Stan (48.3. lo
cul 8) si Ervin Sebestien (14:3. locul 
4) au fost: eliminați din semifinalele 
curselor de 400 m și, respectiv, no 

j mg.

f

I

,______ IUȘ
pe iranianul Ahmadi, la 
Gingă il întrece prin tuș 
pe mongolul Gianisran, 

kg Boțim I-a învins la 
maghiarul Molnar, iar la 
Popa obține tușul (min.

10U m F : 
2. Lo- Schnitten- 

F. Germania) 11,62 : 1500 
1. Pigni — Cacchi (Italia) 

Reiser (Canada) 4:12.50, 
pen- 
4 629 

p. 4.
1.

2.

CLASAMENTUL CELOR MAI
JUCĂTORI OE TENISBUNI
MASĂ DIN EUROPADE

Maria

a-i

UN MARE
Sosire ca la...

Dt MASĂ IA PEKIN(Urmare din pag. 1)

10 000 m ciștiga‘at jai, de iugoslavul Dane Ixorița. 1 olofoto . AP-ACjER1 RES

fost
(4).
(3).

întrecind și formația de tineret a Cehoslovaciei

MARTIN, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

După o zi de odihnă, vineri du
pă amiază s-au disputat în locali
tate ultimele jocuri din cadrul tur
neului internațional de handbal 
masculin.

Reprezentativa țării noastre, care 
a întîlnit. formația de tineret a 
Cehoslovaciei, a obținut o victorie 
mai comodă decit o arată scorul 
final ; 23—18 (12—7). Este de notat 
faptul că din miri. 21 a reintrat și 
Gunesch, precum și că în ultimele

toare. Totuși, cîteva mențiuni spe
ciale : Liliana Pașca, Venera Hoff
man. Mariana Ionescu șl Gabriela 
Popa.

Vineri dimineața au intrat pe 
planșele de scrimă, instalate în 
sala de atletism „Frații Znamenski",

Noscova-candidatură certă
pentru J.O. din 1980

C. E DE POLO JUNIORI
>

ECHIPA ROMÂNIEI (8-4 CU SUEDIA)
PĂSTREAZĂ ȘANSE DE CALIFICARE

Dar.

stiti,
Uni-

ÎN TURNEUL FINAL
Aleksei Kosîghin. președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe lordul M. Killanin, 
președintele Comitetului internațio
nal olimpic, aflat la Moscova cu 
ocazia desfășurării Universiadei. La 
întâlnire au aprticipat Serghej Pa
vlov, președintele Comitetului pen
tru cultură fizică și sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S:S. și Konstantin Andrianov, 
președintele Comitetului olimpic al 
U.R.S.S.

★
Vineri dimineață lordul Killanin. 

președintele C.I.O s-a întîlnit, la 
centrul de presă, cu ziariștii străini 
Si sovietici acreditați la cea de a 
VII-a ediție a Universiadei. El a 
fost însoțit de Frank Taylor, pre
ședintele Asociației internaționale 
a presei sportive și de V. Smirnov, 
vicepreședinte al C.C.F.S. 
U.R.S.S.. membru al C.I.O.

Adresîndu-se celor prezenți lor-

din

dul 
ția 
ceri sportive studențești, 
C.I.O. o patronează. în ... ........__
său, vorbitorul s-a referit la o serie 
de probleme ale mișcării olimpice 
internaționale și mai ales la apro
piatul Congres olimpic de la Varna.

Președintele C.I.O. a declarat ca 
Pînă la 31 martie 1974 se vor pre
zenta candidaturile pentru organi
zarea Jocurilor Olimpice din 1980. 
Pînă la această oră este certă o 
singură candidatură, aceea a Mos
covei. Lordul Killanin a subliniat 
faptul că în aceste zile el va vizita 
Și va studia amenajările sportive 
din capitala Uniunii Sovietice. De 
asemenea, în cursul dimineții de 
sîmbătâ el va fi oaspetele studenți
lor sportivi participant la Univer
siadă, în sediul lor de la Univer
sitatea Lomonosov. în încheiere, 
președintele C.I.O. a răspuns la nu
meroase întrebări ale ziariștilor.

Killanin și-a exprimat satisfac- 
de a fi oaspetele acestei între- 

pe care 
cuvîntul

floretistele? Runda a fost favorabilă 
pentru toate cele trei reprezentante 
ale României Ileana Gyulai. Eca- 
terina Stahl și Suzana Ardeleanu 
s-au calificat în semifinalele de 
sîmbătă după-amiazâ. Ele au trecut 
fără înfrîngere preliminariile și 
„optimile ’ iar în sferturi Gyulai și' 
Stahl au ocupat primul loc în se
riile lor (cu cite 3 victorii din 3 
posibile), iar Ardeleanu locul se
cund după cehoslovaca Popken. A- 
saltul dintre ele a fost, de altfel, 
singurul pierdut de fetele noastre 
în această dimineață de grație, 
greul competiției este în fată.

Ziua de joi ne-a adus, cum 
satisfacția primei medalii la
versiada’73. Mihai Tiu a cucerit 
„argintul-.1 în turneul individual de 
floretă, un concurs puternic, în ca
re trăgătorii sovietici, japonezi, 
francezi, italieni și polonezi au con
stituit cîteva „lame" de elită. Tiu 
s-a prezentat la valoarea evoluțiilor 
lui bune de altădată, calm și decis, 
mai ales în momentele hotărîtoare 
ale luptei. Se glumea, în tribunele 
sălii ..Znamenski", că la 4—4 nu
mai românul dă tusa victorioasă ’ 
Așa a și fost, cu o singură și fatala 
excepție, în intîlnirea cu japonezul 
Masuoka. pierdută la limită de 
Mihai. Oricum, acest trofeu il ono
rează și, credem noi. îi redă încre
derea în forțele și valoarea lui.

Aseară, tirziu. 
petiția echipelor 
nastică. Comportindu-se 
tinerii noștri reprezentanți au cuce
rit medalia de bronz, clasindu-se 
pe locul al treilea, după formațiile 
Uniunii Sovietice și Japoniei. Vom 
reveni cu amănunte.

a luat sfîrșit com- 
masculine de gim- 

excelent,

SEMIFINALA „CUPEI DAVIS": S. U. A. - ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

racordorului pentru a urmări toate 
operațiile de întindere a corzilor. El 
a optat, în cele din urmă, pentru 
coeficientul de întindere 57, care 
dă mai multă suplețe rachetei sale, 
Sta-n Smith a rămas la vechea sa 
cifră, adică la 61.

Deși a schimbat cîteva rachete 
în căutarea formulei ideale, Ilie 
Năstase a reușit mingi care, jude
cind după aplauzele din tribună, nu 
au mai fost văzute la Alamo. Pen
tru prima oară, „magnetul" Năstase 
s-a cules de pe terenurile de golf 
pe toți acești jucători despre care 
se " ____ __
singur sport pe lume.

In legătură cu „magnetul" Năsta- 
se dați-mi voie să vă reproduc o 
scurtă convorbire cu șeful galeriei 
j’omânești din Alamo, doctorandul 
Virgil Gligor, care studiază la Uni
versitatea din-Berkeley, la 15 kilo
metri de Alamo. Virgil Gligor, spe
cialist în calculatoare, a răspuns 
simplu la ’ ‘ ’

— Ați 
calculator

— Nu, pentru că mi-ar trebui 
generator de evenimente real alea
torii, adică întîmplătoare, ceea ce 
este imposibil de realizat. Faptul 
că jocul lui Năstase este o surpri-

spune că nu cunosc decit un

întrebarea :
putea să programați pe 
jocul lui Năstase ?

ză permanentă, împiedică prezice
rea riguroasă nu numai a lovituri
lor, ci și a fazelor. La toate aces
tea se adaugă faptul psihologic. :-i 
care. în cazul lui Năstase este im
posibil de simulat.

— Dar Smith ?
— Pentru a programa jocul’lui 

Smith nu e nevoie să lucrezi in 
domeniul calculatoarelor. Poate că 
acesta este secretul victoriilor sa e.

La capătul acestui dialog. Vlrgii 
Gligor și-a reluat ocupați;, extra- 
profesională de ultimă orâ. adică 
desenarea unor mari panouri. în

§

I
I i
I

Round Hill .se 
Ia ora 13, 
r.ecat de 
așteaptă 
gem fraȚî 
batem în

un

i WTERZONALULUI OE ȘAH
— Florin 

Liubojevici 
puncte cu

Gheorghîu La învins pe 
și se afla ia egalitate de 
Keres

RIO DE . , _____________ _
Cu o rundă înainte de terminarea tur
neului interzonal de șah dc la Petropo- 
lis. tn clasament conduc Costa Mecking 
(Brazilia) și Lajos Portisch (Ungaria) cu 
cite ll’/i puncte, urmați de Gheller 
(URSS) 11 p. Polugaevski (URSS) 10’/2 p. 
Hort (Cehoslovacia). Smîslov (URSS) 10 
p, Bronstein (URSS) 9*/j  p, Liubojevici 
(Iugoslavia), Savon (URSS), Reshevsky 
(SUA), Ivkov (Iugoslavia) B*/ a p. panno 
(Argentina) 7’/a p. Gheorghiu (România), 
Xeres (URSS) 7 p, Byasas (Canada) 6’/a 
p. Tan (Singapore) 3 p, Hug (Elveția). 
Kagan (Israel) 2*/i  p.

In runda a 16-a țahlstul român Florin 
Gheorghiu, l-a Învins in U de mutări pe 
fostul lider al tumeultii, marele maes
tru iugoslav Liubomlr Liubojevici. Bra- 
zlli.-nul Costa Mecking a cijtlgat la Ka
gan, in tap ce Portisch a remizat cu 
Bronstein. Alte rezultate ale penulti
mei runda: Gheller — Ivkov remiză ; 
Xeres — Hort remlzâ; Byasas — Hug 
l—0; Panno — smlalov remiză: Poluga
evski — Tan 1—-0; Savon — Reshevskl 
1—0.

JANEIRO, 17 (Agerpres). —

DLTSBUKG, 
La ora cind 
partide din 
campionatului 
niori se cuni 
formații care 
în turneul fin 
si Iugoslavia 
iia in grupa 
A. Singurul • 
feră prima s 
mâniei (mai 
și R. F. Germania 
ria) au toate sans 
același număr de t

(prin
ocfâ

telefon) — 
ioară ultimele 

seriile preliminare ale 
! european de polo ju- 
îosc deja 5 din cele 6 

vor continua fii trecerea 
laL Acestea sînt U.r’S.S. 
in grupa C, Spania, Ita- 
B și Ungaria din grupa 

semn de întrebare îl o- 
onde echipele Ro- 

are de jucat cu Grecia) 
va întîlni Unga- 
e de a totaliza 
nete, ele urmînd 

a fi departajate prin golaveraj.
în cel de al treilea meci, poioiștii 

români au întîlnit selecționata Sue
diei. Partida a fost la discreția spor
tivilor noștri, care au ciștigat cu 8—4 
(1—2, 3—1. 1—0. 3—î). Scorul putea fi 
' <I T. —1. — ~ : . Mirea. Teo-
darescu. Cocora . Râducanu (la în
ceputul meciului) nu ar fi ratat o 
s -imederJe de ocazii favorabile. Chiar 
si portarul Spina a greșit la două 
din golurile prinxte. Au înscris : Ră- 
ducanu 4. Schervan 2, Preda 2 de

Jru

la învingători și Karlsson, Fajfer, 
Nilsson, Oectveld de la învinși. A 
arbitrat corect. Hughes (Irlanda).

Alte rezultate : Ungaria—Suedia 
13—1 ; R. F. Germania—Grecia 7—3 
în grupa A ; Italia—Turcia .8—1 ; Spa
nia—Turcia 8—1 și Anglia—Irlanda 
13—1 in grupa B ; U.R.S.S.—Belgia 
9—2 și Iugoslavia—Olanda 5—3 în 
grupa C. Iată și clasamentele celor 
trei serii :

A : Ungaria 6 p, R. F.
5 p (17—10), România 3 
Grecia 0 p, Suedia Op;

B : Spania 6 p, Italia 2 
2 p. Irlanda 2 p, Turcia 0

C : U.R.S.S. 4 p, Iugoslavia 2 p, 
Olanda 2 p, Belgia 0 p.

Au mai rămas de jucat meciurile : 
Spania—Irlanda, Italia—Anglia, Unga
ria—R. F. Germania, 
cia, U.R.S.S.—Olanda, ___ ___
slavia, Anglia—Turcia, Italia—Irlanda 
și Grecia—Suedia.

Germania 
p (14—13),

p, Anglia
P-

România—Gre- 
Belgia—Iugo-

TLRXEE IXTERXAȚIOXALE
DE FOTBAL

minute ale jocului cei doi antre
nori români au introdus în teren 
jucătorii de rezervă, pentru 
roda.

Golurile formației noastre au 
înscrise de : Kicsid (5). Voina 
Bîrtalan (4), Gunesch (3) Lieu 
Tudosie (3) și Stockl (1).

în celelalte partide s-au înregis
trat următoarele rezultate : Unga
ria — Bulgaria 23—21 (9—12 !) și 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 18—13 
(5—9 în urma acestor rezultate, 
echipa României reușește să în
cheie neînvinsă competiția și să se 
claseze pe locul I. avînd același nu
măr de puncte cu echipa U.P.S.S., 
dar un golaveraj mai bun. Iată, de 
altfel, clasamentul 
lui :
1. ROMÂNIA
2. U.R.S.S.
3. Cehoslovacia
4. Ungaria
5. Cehoslovacia tin.
6. Bulgaria

Alexandru pe locul 6
FRANKFURT PE MAIN, 17 (Ager

pres). — Uniunea europeană de tenis 
de masă a stabilit clasamentele celor 
mai bune jucătoare și celor mai buni 
jucători de pe continent. In clasamen
tul feminin, pe primul loc ’ se află 
Kishâzi (Ungaria), urmată de ceho
slovaca Grofova și sovietica Rudnova. 
Maria Alexandru (România) ocupă lo
cul 6, după Magos (Ungaria) și. Rat- 
berg (Suedia).

Clasamentul masculin : 1. Bengtssoni 
(.Suedia) ; 2. Johanson (Suedia) ; 3.
Stipancicl (Iugoslavia) ; 4. Surbek (Iu
goslavia) ; 5. Orlowski (Cehoslovacia); 
6. Jonyer (Ungaria) ; 7. Secretin
(Franța) etc.

(Agerpres). — La
final al turneu-

PEKIN, 17 . _ .
gust, la Palatul sporturilor clin

5
5
5
5
5
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107— 75
107— 88

80— 86
90— 96 

101—108
84—116

9
9
5
4
3 
O

Călin ANTONESCU

25 au- 
-____ _ _____ - Pekin,

va începe un mare turneu internațional 
de tenis de masă, la care vor participa 
cei mai valoroși jucători din Asta, Afri
ca și America Latină. întrecerile sînt 
așteptate cu deosebit interes. în vede
rea acestui important eveniment sportiv 
s-au făcut din timp intense pregătiri, 
întâlnirile se vor desfășura simultan la 
24 de mese. Se prevede ca în fiecare zi 
partidele să fie urmărite de peste 18 000 
de spectatori.

TINERII NOȘTRI ÎNOTĂTORI
A

MAI BUNI DECIT CEI BULGARI
Tinerii înotători români au obținut 14 

victorii în cea de a doua zi a meciului 
internațional cu Bulgaria, stabilind alte 
5 recorduri naționale. In felul acesta ei 
au obținut victoria atît în disputele pe 
categorii de vîrstă — -60—52 Ia cat. A 
și 58—54 la cat. B — cit și în cea dintre 
reprezentative : 118—106. Ultimele rezul
tate tehnice :

CAT. A — 200 m liber (b) : Svetz (R) 
2:10,1 — record, Dargalkov (B) 2:10.8 ;
200 m liber (f) : Horvath (R) 2:30.0.
Trjaskova (B) 2:34.2 : 200 m mixt (b) : 
Avramcev (B) 2:23,7, Oncescu (R) 2:40.4 ; 
200 m delfin (f) : Vasiliade 2:45.8, Deri- 
lova (B) 3:11.8 ; 200 m delfin (b) : .Sta-, 
vrev (B) 2:29.4. Birini (R) 2:39.3 : 200 m 
mixt (f) : Pânulescu (R) 2:45,2, Lilkova 
(B) 2:53.7 : 200 m bras (b) :
(B) 2:46.8. Ene (R) 2:59.0 ;
(f) : Hoțescu (R) 3:02.0. 
3:06,0 : 100 m spate (b) ; 
69.0, Samardjiev (B) 69.7 ;
(f) ; Lilkova (B) 1:17,2,

Avram ce v 
200 m bras 

Boneva (B) 
Habetler (R) 
100 m spate 
Vamoși (R)

1:19,5 ; 4 X 100 
4:10,0, România
(f) : România 4:39,4 — record, Bulgaria 
4:43.7.

CAT. B — 200 m liber (b) : Tumanov 
(B) 2:18.9. Neagr&u (R) 2:20.3 — record ; 
200 m liber (f) : Sankeva (B) 2:34.0. A. 
Georgescu (R) 2:39,7 ; 200 m mixt (b),: 
Tumanov (B) 2:41,6, Nanu (R) 2:50.1'; 
200 m mixt (f) : M. Georgescu (R) .2:46.4, 
Georgieva (B) 2:53.3: 50 m delfin (b) : 
Meder (R) 33,1, Dincev (B) 33,5 : 50 m 
delfin (f) : Bunaciu (R) 33.7, Sankeva
(B) 34.1 : 100 m spate (b) : Doncev (B) 
1:15.3, Szakadaty (R) 1:17.5 : 100 m spa
te (f) : Vlăsceanu (R) 1:17,6, Georgieva 
(B) 1:25.5 ; 200 m bras (b) : Szabo (R) 
3:02,5, Raicev 3:04,5 : 200 m bras (f) :
AnastasesCu (R) 3:08,9. Jurukova (B)
3:12,4 ; 4 X 100 m liber (b) : Bulgaria 
4:31,3, România 4:35,2 — record ; 4 X 100 
m liber (f) : România 4:49,1 — record, 
Bulgaria 5:00,3.

m liber (b' : Bulgaria 
4:19,6 ; 4 X 199 m liber

4

„SLAVIC Șl ALMER VOR DUCE GREUL
ECHIPEI NOASTRE" declară anircnorul federal A. l'rmuzcscu inainfea

t de 
•reon

used —. Beai

CU SERINGA

înl<sl

2550 de hocheiști

larg articol ho- 
viitorului aces- 

fragmentele cele 
acestei grăitoare

cad victime 
creat o nouă 
asemănătoare

SPORTUL GHEȚII

BRATISLAVA 17 (prin telefon) 
Le ora cind citiți aceste rinduri, 
Înotătorii echipelor reprezentative 
ale Bulgariei. Cehoslovaciei, Italiei, 
Olandei. României și Spaniei se a-

unui concurs 
locali speculau 

— puternic 
— direct

IN VESTIAR...
mult, 
caiandj 

cui de pe « 
telex cele 

sie sorților, zeeastâ 
lică a „Cupei D;

ÂLAMO, ACTUL PATRU
cum, cind mai sînt doar cîteva ore 
lui patru al suitei Cleveland — Ch 
Alamo, dați-mi voie să renunț, pentru mom 

personale în legătură, cu meciul de tenis S.U.A 
citez cîteva rinduri apărute astăzi tn ..Sun Fra 
Glenn Dickey, comentatorul de tenis ai ziarului 
1973, dacă vom ajunge în situația de a o juca, va t: 
mai puțin interesantă decît acest meci cu Romania" 

lată, deci, că „San Francisco Chronicle" acordă 
testabil echipei noastre, preferind-o, in ordinea a;:-, 
sului australian sau echipei lui Jan Kodes.

Care să fie explicația acestui gir? Citind ziarele 
apare limpede că aici, la San Frcnclscl, s-a i'i-cgtsțrat cu exi- 
titate și competentă itinerarul J973 al echipei României, care 
ajuns la Round Hill după o dificilă c- i e;;-n:natorie î-, cere 
obstacolele s-au numit Okker, Fairlie. Parun si Metr

Această evaluare respectuoasă se sprijină, insă, tn 
pe numele marelui nostru tenisman. Ilie Năstase. care. 
comentatori, își joacă la Alamo. în meciul cu Smith. 
mai bun tenisman mondial al anului 1973.

Aici. în America, în jurul lui Die Năstase se 
extraordinară. Articolul din ..Chronicle" are un titiu < 
„Teribilul Ilie Năstase zguduie tenisul". Se r-orbest-» mu 
temperamentul tumultuos al lui Năstase. care-i pune d 
derută pe admiratorii clasici ai tenisulu: clasic, d?.-. pc 
autorul aduce un deosebit omagiu camptcnuh.: n 
„Năstase a adus tenisului euforia de care acesta a\

Și acum, părerea 
Ne aflăm în fața 

Ilie Năstase încearcă 
fața căruia a pierdut 
punctul al treilea este în primul rînd visul ur. 
Ovici. a cărui carieră în „Cupa Davis" este de numai 
zile, în timp ce adversarul — indiferent dacă se numește Gorenac 
sau Riessen — are în palmaresul său victorii asupra tituror ma
rilor jucători ai lumii.

Echipa americană are în mînă destule atuuri : Stan Smith 
cimentul încins de la Round Hill, soarele Californiei și acest coch 
ascultător numit Van Dillen. Noi avem de partea noastră steaua 
sclipitoare a lui Năstase și un orgoliu de zile mari, gata oricine ' 
sfideze matematica lucidă a tenisului.

Stimați cititori, inima cronicarului a și început »ă-și accele
reze bătăile. Poate pentru că nu a reușit niciodată să pătrunăi 
secretele matematicii lucide.

A

cronicarulv-i.
unui meci extrem de greu, 
să-l învingă pe Stan Smith, ac 
de trei ori în „Cupa Dav = Un

primelor starturi in „Cupa turopci" ia înot

L*?7?
GJjr» JJaâJI

rnu-cular. sînt o prezență normală 
in vestiare și m buzunarele sporti
vilor.

Atleții caută cu înfrigurare noi 
’•acuri acționind asupra efortului 
muscular, se adresează pentru aceas
ta medicilor, farmaciștilor, ba chiar 
si veterinarilor. Ei își ascund cu 
grijă rețetele și sînt destul de dese

.riBire
KMe extraordinară pentru ingur

gitarea tară Hmită a diferitelor ta
blete H mixturi, de la care așteaptă 
minimi m nzomenteie evoluției lor 
pe r~ldir— Tabletele conținind ami- 
Mvitumiae vi tot soiul de compuși 
eh ■ -«ici acțiooind asupra tonusului

cazurile cînd sportivii 
diferiților șarlatani. S-a 
bursă neagră, o piață 
cu aceea a drogurilor.

In timpul disputării 
atletic. farmaciștii 
medicamentul „Norflex' 
stimulator muscular — direct în 
tribune sau la vestiare. Unii dintre 
sportivi aveau asupra lor adevărate 
truse farmaceutice, cu seringi, fiole 
si ace, alții se mulțumeau cu simple 
tablete stimulatoare. Goana după 
glorie, orgoliul, nevoia de bani, pre
siunile antrenorilor și conducerilor 
de club, iată cauzele pasiunii pentru 
asemenea mijloace nepermise" — 
conchide comentatorul sovietic.

flă înaintea primului start în între
cerile celei de a IlI-a ediții a „Cu
pei Europei" (grupa B). 
se desfășoară în piscina 
siuni olimpice (50 m, 
Matador și programează 
nea inaugurală următoarele probe : 
100 m 
bras, 
4X100 
4X100

Sportivii -români sosiți 
noaptea în localitate au folosit zile
le de miercuri și joi pentru odih
nă. Abia vineri dimineața ei au fă
cut un prim antrenament în bazi
nul de concurs, care se prezintă în 
condiții excelente. Tot vineri au so
sit în localitate și celelalte echipe 
participante : spaniolii cu Esteva, 
Comas, Lang-Lenton. Balceiis, Bas, 
olandezii cu Resang. Elzcrman, 
Rood, Mulder, italienii cu Pangaro. 
Nistri, Lalle, Cianchi, Tozzi și Ma- 
rugo, iar bulgarii cu Gheorghicv, 
Encev, Ceakarov și Dobrev. Din 
formația cehoslovacă nu vor lipsi 
Hrouda, Bazger, Holy, Pejsa, și 
Jaska.

In convorbirea telefonică avută 
cu antrenorul federal Aurel Urrnii- 
zeseu, acesta ne declara că vineri 
dimineața 10 din cei 11 înotători 
români se aflau în condiții ontime 
de întrecere. Doar Dietmar Wetter-

dureri musculare, dar

Concursul 
de dimen- 
8 culoare) 
în reuniu-

liber, 100 m spate. 100 m
100 ni delfin, 400 
m mixt, 200 m 
m liber.

m liber, 
mixt și

de marți

neck resimte 
se speră că el va fi repus pe pi
cioare pînă la ora concursului.

,,Starea de spirit a sportivilor 
noștri — spunea orof. Urmuzescu. 
este foarte bună. Știm bine că for
mația olandeză, 
cipală favorită, 
vins. Celelalte 
sînt superioare 
la egal la egal 
oră formația este aproape definiti
vată. Nu ne-am decis însă cine va 
lua primul start, în cursa de 100 m 
liber. Onrițescu, actualul record
man național (54.3) ține cu tot di
nadinsul să participe, vizînd un re
zultat în jur da 54.0. Antrenorii 
insă il preferă pe Slavic, sportiv 
mai experimentat, care fo, Dubrov
nik. în schimbul său al ștafetei de 
4X100 m liber a „mers" 53.3. Greu
tatea alegerii constă în faptul că 
Oprițescu va mai avea de înotat c’e 
două ori cit» 100 m în cele două 
ștafete, probe în care punctajul 
este dublu. Așa cum este alcătuit 
programul, tot greul echipei va că
dea deci pe Slavic în prima zi. și 
pe Aimer în cea de a doua. Dacă 
ei vor rezista ca Ia Balcaniatlă. iar 
coechipierii lor îi vor sprijini la 
piafonul superior al posibilităților, 
avem șanse să obținem un rezultat 
bun“.

care pornești» prin- 
va fi greu de în- 
echîpc însă, nu ne 
și putem lupta de 
cu ele. La această

K

AMBIȚII NOI ÎN
: parizian de mare tiraj „LE 
r*.  sub semnătura Iui Gerard 
. dedică un
> pe gheață. 
Franța. Iată 

ante ale

FEMEILE
ÎN VIATA

$
SPORTIVA

Canada, unde a 
dru regulamentar încă 
Jiversitatea McGill, ho- 

âeață a trebuit să aștepte 
mpice de Ia Grenoble, din 

.:*a.  ne-.tr j a ieși din clandestinitate 
francezilor... Hocheiștii au 
arunci adevărate revelații 

a public care nu cunoștea 
jocului, dar care s-a simțit 

amuzai si apoi atras de spectacolul 
-:Lsil~r cu cască, lansați cu peste 
50 km pe eră In acea sarabandă ne
bună în jurul unei bucăți de cauclue. 
intre altele, J.O. de la Grenoble au 
demonstrat sub-echlparea noastră In 
dotnenj’tl hocheiului, cele 11 patinoa
re — dintre care 7 neacoperite — 
existente în Franța, în 1968, arătîn- 
du-se reoede insuficiente față de ce
rerea neașteptată a amatorilor de

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
■tapa » 3-a » earsei elellate „cup*  
Mărtl Baltiee», disputat*  pe traseul 
Gdansk - Wav*  (137 km) • revenit I» 
•print rutierului eeho»lov*e  H»Uk (Sh 04:15), care a trecut tn fruntea clasa- 
meritului, urmat da Dlkussr (URSS), 1*  
290 secunde.■A 11-a etapă a Turului ciclist al Portu
galiei, disputată între Sela și Agueda 
(129 km), a fost cîștigatft de spaniolul 
Agustin Tamames, cronometrat cu tim
pul de Sh 58:54. In clasamentul general, 
continuă să conducă portughezul Joa- 
ciuim Agostinho.

Reprezentativa de hochei pe gheață a 
poloniei, care se află In turneu în R.F.

Germani», • Jucat tn compania echipei 
local» J6.G. Dttsseldorf". Hocheișth po
lonezi au terminat învingători eu sco
rul de »—7 «—2. 1-3, 4—3).■
Turneul Internațional de hoebai pe ghea
ța de la Cortina d’Ampezzo » fost ctștt- 
gat de echipa cehoslovacă Dukla Jlhla- 
va. In finală, formația Dukla a Învins 
cu scorul de 5—2 (2—o, 2—1, 1—1) echipa 
Italiană Cortina Doria■
In turul trei al turneului de tenis de ia 
Indianapolis au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Orantes — Sakai 6—2. 
6—2; Gottfried — Connors 0—6. 7—5, 6—3: 
Ramirez -- Pilici 6—7. 6—4, 5—3 (aban
don) ; Richey — Munoz 6—4. 6—4

La Malmfi i-au întîlnit. tntr-^a =*.e-  
amical de fotbal, echipele F.C. Malme 
51 Everton (Anglia). Gazdele au obținut 
victoria eu scorul de 1—«0 d—C), prin 
punctul marcat de Larssoa
■Competiția internațional*  a» yachting 
pe echipe „Admiral’s Cup” s-a Încheiat 
la Plymouth, cu victoria selecționatei 
R.F. Germania — 831 puncte, urmats de 
Australia — 779 p, Anglia — 752 n. SL'A 
- 738 p.■
Boxerul american de culoare Ron Lyle 
a obținut o noua victorie inalr.te de 
limită. In gala desfășurată la Denver, 
el l-a învins prin KO in repriza a 3-a 
pe Jose Luis Gareia (Venezuela). De

remarca: e*  -oaa L-ia Garc-J »»« sin
gurul tnvtogăwr prtr. KO «1 california- 
nulul Ker. Soma, eare • dlapua la 
puncte de Cassius O»;.
B
In zilele de ÎS și 1» august se vor dis
puta la Utrecht (Olanda) întraeenla 
competiției feminine de natatie pentru 
„Cupa Europei*,  aflată ia a 3-a ediție. 
Primele două ediții au avut loc la Bu
dapesta (1969) și Bratislava (1971). La 
concursul de la Utrecht participă cele 
mai valoroase înotătoare din 8 țări : 
K.D. Germană. URSS. Ungaria. Olanda. 
R.F. Germania. Anglia. Cehoslovacia, și 
Suedia. Cu mare interes este așteptată 
evoluția celebrei sportive Komelia En
der (R.D. Germană), recordmană mon
dială la 4 probe.

patinai. Perspectivele neobișnuite ale. 
noii pieți a gheții au atras o serie 
de capitaluri particulare și astfel, 
dacă au trecut 136 de ani între cons
trucția primului patinoar, în 1830, la 
Paris, și inaugurarea celui olimpic, 
al 11-lea, la Grenoble, numărul lor a 
crescut vertiginos. Numărul legitima- 
ților și al cluburilor de hochei a 
crescut în ritmul construcției pati
noarelor i de la .......................  "
existenți in 1968, efectivele afiliate 
Federației franceze a sporturilor pe 
gheață au atins 5000 în 1973, dintre 
care numai 2200 sînt. seniori, repar
tizați în 75 de cluburi".

Apreciind că hocheiul francez face 
abia acum primii pași pe un drum 
lung și dificil (anul acesta, reprezen
tativa Franței a jucat în grupa C a 
campionatului mondial, ocupind lo
cul 6), autorul articolului menționea
ză In final : „Această dezvoltare brus
că, în ciuda costului piperat al echi
pamentului (între 250 ți 500 de franci 
patinele, aproximativ 500 de franci 
reatul echipamentului), a ridicat gra
ve probleme la nivelul pătrunderii, 
greoaie, a hocheiului în regiuni unde 
sporturile pe gheață au fost necunos
cute pină acum. Fără să solicite răb
darea și prepararea minuțioasă din 
patinajul artistic, formarea unui bun 
jucător de hochei necesită un lung 

Vor trebui să treacă mulți 
ca superioritatea cluburi- 
sau pariziene să poată fi 
și abia atunci echipa 
putea, beneficiind de o 
națională a cadrelor, să

stagiu, 
ani pentru 
lor alpine 
contestată, 
Franței va 
recrutare 
aibă alte ambiții"...

Rolul crescînd al femeilor în 
toate domeniile vieții sociale 
este o realitate incontestabilă, 
ce a fost evocată recent și la 
Helsinki, cu prilejul Conferinței 
organizațiilor femeilor din Eu
ropa.

Educația fizică și sportul, ca 
activități de ordin social; nu se 
pot dispensa de aportul femi
nin. Ip acest domeniu, în lumea 
întreagă, egalitatea femeilor cu 
bărbații trebuie să ajungă la 
o balanță .echitabilă, în raport 
cu realitatea istorică, cu progre
sul evident al părții feminine 
a omenirii, cu posibilitățile ex
traordinare pe care Ie au fe
meile în educarea tinerelor ge
nerații.

Femeile reprezintă astăzi o 
imensă forță socială, ce se cere 
mai intens antrenată în toate 
activitățile. Cu attt mai mult 
în aria 
sportului 
mame și 
parte ca 
pentru 
fizice cu care le-a dăruit na
tura.

Asemenea probleme vor fi 
abordate, între 20 și 24 august, 
la Teheran, cu prilejul celui de 
al 7-lea Congres al Asociației 
internaționale de educație fizi
că și sport pentru fete și femei, 
în capitala Iranului se vor în
truni distinse personalități fe
minine ale mișcării sportive 
mondiale: LiselottDiem (R.F.G.),

educației fizice Si « 
i pe de o parte ea 
pedagoge, pe de altă 
practicante, ele Insele, 
întreținerea harurilor

președinta asociației, Ezzat Pir- 
nia (Iran), vicepreședinte, Liisa 
Orko (Finlanda), Jarmila Kost- 
kova (Cehoslovacia), Sarah Jer- 
nigan (S.U.ATeresa Wolanska 
(Polonia), Chiyoe Matsumoto 
(Japonia), Helen Tollich (Aus
tria) etc. Țara noastră va fi re
prezentată la acest Congres de 
o delegație feminină "are va 
prezenta în 
lor referate 
lÂa Manoliu, 
C.N.E.F.S., va 
din experiența personală în 
sportul feminin ; Ella Constan- 
tinescu, membră a Biroului 
C.N.E.F.S. și președintă a Co
misiei centrale pentru educație 
fizică și sport în rîndurile fe
meilor. va prezenta referatul : 
„Tendințe cu privire la dezvol
tarea educației fizice în rîndu- 
rlle tinerelor fete și a femeilor 
din România" ; Rădică Siclovan 
directoarea Școlii sportive 
itorul" 
despre 
copiilor 
sportul

Sîntem convinși 
sportiv feminin de 
va găsi noi căi in 
tinderii activității 
domeniul nostru, precum și noi 
mijloace de atragere a părții fe
minine în arena sportivă. în 
arena frumuseții fizice și a gra
ției.

"are
cadrul sesiuni- 
și intervenții 

vicepreședintă a 
face o expunere 

personală

„VI- 
din București, va vorbi 
„Problematica selectării 

șl juniorilor pentru 
de performanță".

că forumul 
la Teheran 
vederea ex- 
femeilor în
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