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Văzduhul încălzit, spre noi coboară 
Cu pasul plin de viață și de sens, 
Cu sufletul nostalgic și imens, 
în sunete de goarnă și fanfară.

Azi, tinerețea calcă cu temei
Și nu cunoaște vreme ori distanță 

’< Ci doar întrecere și performanță ;
Căci intre noi și August 23,
E cea mai tinerească alianță.

nostru popor,

irile societății socialiste,

naționale antifasciste armate, 
militaro-fasciste — aprecia se- 
partidului, tovarășul NICOLAE 
prezentat la cea de a 50-a

județ — s-ar putea spune

comunist edifică cea

care sub

poporului român in anii

ZIAR AC CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Din sudul țării pină-n nord, 
Se-nalță visele ca un record :
Sint norme-ncăpătoare ca o cupă 
Și-alergători ce-așteaptă să irupă, 
Din mînă-n mină transmițînd ștafeta 
Și ridieind mereu, mai sus, ștacheta.

Halterofilul, braț de macara, 
Șahistul cel deprins a medita, 
Alergătorul, fuga vintului 
Și nerăbdarea-avîntului.
înotătorul, sulițașul, jucătorul, 
Țintașul, discobolul, luptătorul 
Schițează, la un semn, cu trupul lor, 
Pe-al țării stadion nemărginit, 
Angajamentu-ntregului popor :
Oricind sintem prezenți, Partid iubit!

SPORTIVII CINSTESC GLORIOASA ANIVERSARE
0 nouă Oază sportivă inaugurali irrl ÎNTRECERI FESTIVE Succese de prestigiu 

ale sportivilor români 
pârtiei panfi la Universiadă

Se împlinesc 29 de ani de la răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, de la ieșirea României din 
războiul hitlerist și întoarcerea armelor împotriva 

ocupanților naziști. Folosind condițiile internaționale fa
vorabile create în anul 1944 de schimbarea radicală a 
situației militare în favoarea coaliției antihitleriste, sub 
loviturile zdrobitoare ale Armatei Roșii care a dus greul 
celui de al doilea război mondial, forțele naționale pa
triotice din România, în rindul cărora partidul comu
nist constituia principalul nucleu, inițiatorul și organi
zatorul acțiunilor antifasciste, au trecut la declanșarea 
cu succes a insurecției

„Răsturnarea dictaturii 
cretarul general al 
CEAUȘESCU în raportul 
aniversare a partidului —• a marcat o cotitură istorică 
in dezvoltarea României, lupta antifascistă, democratică 
transformîndu-se rapid intr-o mișcare socială de o am
ploare cum nu a mai cunoscut istoria țării și care a 
deschis calea celor mai profunde schimbări revoluționare, 
înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială și 
națională ale poporului român".

Partidul Comunist Român, devenit factor politic pri
mordial al națiunii, exponent al intereselor acesteia și 
forța de guvernămînt, a militat pentru o cale nouă de 
dezvoltare a economiei naționale : industrializarea, sin
gura în măsură să determine transformări adinei in 
condițiile de existență ale poporului, să clădească ade
vărata independență a țării, făurirea economiei socia
liste unitare Și realizările au confirmat pe deplin jus
tețea acestei orientări.

Schimbările complexe în baza tehnico-materială o 
societății au adus o îmbunătățire necontenită a condi
țiilor de viață ale oamenilor muncii, creșterea venituri
lor reale pe locuitor, satisfacerea în condiții 
ce mai bune a necesităților de consum, a 
probleme a locuințelor, extinderea serviciilor, 
asistenței sanitare, dezvoltarea rețelei școlare, 
țiilor de cercetare științifică.

Congresul al X-lea al partidului. Conferința 
au elaborat obiectivele fundamentale strategice ale fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Punerea 
in practică a acestor hotăriri istorice a arătat că mă
surile de perfecționare inițiate de partid au un rol 
dinamizator asupra dezvoltării economice și sociale o 
țării, au deschis calea valorificării resurselor materiale 
și umane, ridicării reale a eficienței activității 
mice, au generat un impuls puternic realizării 
cincinal înainte de termen, ca o premisă 
patriei pe o nouă treaptă de dezvoltare.

Avem in față an de an tabloul minunat al progresu
lui continuu realizat in România Socialistă de către po
litica ințeleaptă a partidului și statului nostru la cirma 
cărora stă neobosit cel mai iubit fiu al poporului român, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

In cele aproape trei decenii, odată cu dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, cu ridicarea continuă a bună
stării poporului, s-au obținut progrese și în domeniul 
educației fizice și sportului. Iar Hotărîrea plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român din 28 
tebruarie-2 martie 1973 demonstrează încă o dată

(Continuare în pag. a 2-a)

.'.ivit de sus, din unul din blocu
rile ce-l înconjoară ca niște 
severe, 
agrement

v<* stra.e
complexul sportiv fi de 

____  „______ _ oferă 
ochilor ca un mozaic în care a’ins
trui mării, verdele bradului. roșul 
apusului de soare, galbenul holde
lor de griu, culorile terenurilor de 
aici, se îngemănează spre desfăza- 
rea celor mai mici cetățeni d:n 
sectorul 4 al Capitalei.

Ieri la amiază, pe catargul din 
mijlocul acestui tărim descins 
parcă din paginile ilustrate c.e 
basmelor, s-a înălțat steagul por
tocaliu pe care scria „Voinicelul". 
Inaugurarea noii baze sporuve • 
fost făcută în prezența reprezen
tanților municipalității, a sect: ce
lor Capitalei, a organelor sportiv: 
de resort, a numeroși cetățeni ai 
cartierului, pionieri. La incitația 
tovarășului Mihail Ștefănescu. se
cretar al Comitetului P.C.R. al 
sectorului 4, care a rostit o scurtă 
alocuțiune prilejuită de acest mo
ment festiv dedicat, ca și nenumă
rate recente succese ale sectorului, 
măreței sărbători de la 23 August, 
tovarășul Nicolae Matei, secret 
al Comitetului municipal Ducu-es:: 
al P.C.R., a tăiat panglica inaugu
rală. Oaspeții', pășind pe alr.'.e 
complexului „Voinicelul", au găsit 
deja „la lucru' zeci de fete și bă
ieți, fiecare după preferințele sale, 
la Volei, baschet, tenis, popice, te
nis de masă, handbal, atletism.

„Voinicelul* se
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„CUPA 23 AUGUST"

9 COLOANA SPORTIVILOR eore vor defita in Cop jo<. 
prin fața tnbunei oncioto. va fi ioeawto d_n pas.e 6 000 de 
tineri > iN ZIUA MARN SaRBATORI. in wttrecgo ta'6 tsaon 
muncitori. ostași, elevi se vor întrece in conpe6t e Ce —asd 
dedicate zilei de 23 August, k> peste 20 de «fisc.» oe • TOA
TE BÂZELE SPORTIVE $1 DE AGREMENT DIN BUCUREȘTI 
vor găzdui mari întreceri de era să, cea mai atractivă fiind e- 
tapa finală o „Cupei 23 August* la sase ramuri • PE UN 
TRASEU DE IC KM, INTRE BAlLE FELIX SI MUNICIPIUL ORA- 
DEA, peste 1 C00 de tineri vor o-rta mesajul prilejuit de gran
dioasa competiție - „Ștafeta 23 August* • LA ARAD, BAIA 
MARE, SUCEAVA, TG. MUREȘ, mii de tineri din peste 500 de 
asociații sportive vor petrece ore plăcute în aer liber, în com
pania exererțiilor fizice și sportului.

LA FOTBAL

auâ- a

3 MEDALII DE AUR. 5 DE ARGINT SI 7 DE BRONZ!

le

Luptătorul Gheorghe Berceanu pe prima treaptă a podiumului de onoare

itreceri, să cucerească 
de aur. cinci de argint 
bronz, precum și alte 
locuri fruntașe.
sint încă 4 zile de în-

-a pre 
cedent. Pe stadi „V. L
Len.n*. in Palatul Sporturilor. în 
sala .Frații Zr-amemki*. precum și 
pe celelalte baze sportive ale ea- 
p.'a_e. Uniunii Sovietice își dis
pută. in aceste zile, titlurile de 
campioni mondiali universitari mii 

oate cele cinci

Hie GHIȘA — coresp. județean

Străjuit de impunătoare blocuri de lOQuințe, complexul „Voinicelul" invită, prin j, umusețe, la sport și agrement

In această companie selectă, re
prezentanții sportului românesc se 
impun cu autoritate. Ei au reușit, 
pini te această oră, după o săptă
mână de ir 
trei medalii 
și șapte de 
numeroase

Deși mai 
treceri, se poate spune cu certitu
dine că la această a VII-a ediție 
reprezentanții României socialiste 
au realizat cele mai bune perfor
manțe din istoria ultimelor noastre 
participări la Universiadă.

Este pentru toți iubitorii sportului 
de la noi evident că atletismul femi
nin cucerește, cu fiecare nouă com
petiție, poziții tot mai avansate în 
ierarhia internațională. La Olim
piadă, la campionatele europene de 
sală și în aer liber, la „Cupa Eu- 
ropei'*, la Balcaniade și la alte 
competiții de amploare — sporti
vele noastre au ocupat locuri frun
tașe. Și la Universiadă, ele au ob
ținut rezultate meritorii. Virginia 
Ioan — campioană mondială și Ar
gentina Menis — medalie de ar
gint s-au detașat prin performan
țele lor. Să-i adăugăm pe această 
listă a celor ce au obținut rezultate 
de prestigiu pe gimnastul Dan 
Grecu — medalie de aur la inele, 
care confirmă rezultatele de la 
..europenele* de la Grenoble, pe 
luptătorul Gh. Berceanu — medalie 
le aur la cat. 48 kg la greco- 
ro/nane, pe scrimerii Mihai Țiu și 
Dan Irimiciuc, pe atletul Csaba 
Dosa, pe luptătorii Nieu Gingă, Ion 
Păun, Staicu Olteanu și alții — de 
asemenea medaliați.

Toți sportivii români și-au închi
nat succesele marii sărbători a po
porului nostru, ziua de 23 August.
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LA UZINA „23 AUGUST“ DIN CAPITALĂ A A

ÎN INTIMPINAREA VOINICELUL"
A PORNIT LA DRUM!

REALIZĂRI PESTE PLAN, 
ÎN AJUNUL MARIIPINA
SĂRBĂTORI

bucureșteană „23 August" re- 
una din cele mai mari unități

Uzina 
prezintă 
constructoare de mașini din țară. Este 
o unitate de elită, înscrisă plenar în 
efortul general al poporului nostru, 
de a realiza actualul Cincinal în pa
tru ani și jumătate. Rezultatele înre
gistrate, în primele opt luni ale lui 
1973 lasă să se întrevadă că angaja
mentele luate de harnicul colectiv de 
la „23 August" vor deveni fapte. Fapte 
de o măreție caracteristică socialis
mului, epocii de uriașe transformări 
înnoitoare pe care o trăim.

La obținerea remarcabilelor succese 
de la „23 August" aportul tineretului 
este, ca peste tot, demn de reținut. 
Valeriu Enache, lăcătuș montator la 
secția Locomotive este unul dintre 
ei. Șeful de echipă, lăcătușul Gheor
ghe Bunic, Erou al Muncii Socialiste, 
are numai cuvinte de laudă despre 
Enache, tînăr care a crescut în uzină, 
pornit din școala profesională și a- 
cum muncitor cu o bună calificare. 
Enache este, în același timp, compo
nent al echipei de handbal a uzinei, 
lider în campionatul „Onoare" al mu
nicipiului București. El, împreună cu 
un alt tînăr muncitor din secție, co
munistul, Ion Coșereanu onorează 
prin hărnicie, disciplină șl aport adus 
mișcării sportive de la „23 August", 
întregul colectiv de la „Locomotive".

Președintele Comitetului sindical, 
tovarășul Dumitru Pădure a tinut să 
remarce și eforturile altor tineri, din 
alte secții, în materializarea frumoa
selor succese obținute de colectivul 
uzinei, de boxerii Valeriu Prodan, 
Tudor Nicolae și Ion Hodoșan. Inter
locutorul nostru apreciază faptul că 
mu Iți tineri care se afirmă printre cei 
mai vrednici in producție sînt și frun
tași în activitatea sportivă de masă și 
de performanță. Alții, ca Ion Viadu, 
de la secția Turnătorie sau Ion Puiu, 
de la secția Utilaj tehnologic, ajută 
— în. calitate de organizatori — la 
buna desfășurare a activității sporti
ve. La asigurarea unei strînse core
lații între producție și sport, printr-o 
gamă largă de mijloace, contribuie și 
comunistul Constantin Dumitrescu, 
responsabilul comisiei politice și edu
cative de masă a sindicatului.

Ultimul interlocutor, întîlnit Ia 
acest gigant al industriei noastre so
cialiste a fost ing. Carol Dina, locți-

La Uzina „23 August" se finisează 
dintre 
muncă

făurarii ei este și lăcătușul 
la secția Locomotive...
secretarului Comitetului
Ca unul ce s-a format în

o nouă locomotive de 1 250 c.p. Unul 
montator Valeriu Enache, fruntaș in

Foto : Paul ROMOȘAN

MARII SĂRBĂTORI (Urmare din pag. 1)

NUMĂRUL URMĂTOR al ziaru
lui nostru va apare sîmbătă 25 
august, la orele obișnuite. Cores
pondenții din țară sînt rugați să 
transmită relatările de la eveni
mentele sportive din 22 și 23 au
gust, în cursul zilei ds vineri 24 
august, cu începere de la ora 10, 
la numerele de telefon cunoscute.

itorul 
partid.
nă, pornit de la ucenicie pînă la func
ția de șef de secție, la „Sculărie", 
ing. Dina ține să remarce forța fizică 
și morală a tineretului, care — sub 
conducerea comuniștilor — face via
bilă inițiativa Comitetului de partid, 
desfășurată sub lozinca „Nici un gram 
de metal în plus, nici un gram de me
tal pierdut". Economiile de sute de 
tone nu s-ar fi putut realiza 
strădania și dorința 
tivului de aici de a 
nea inițiativă.

Sînt doar cîteva
mare uzină, consemnate acum, 
nul marii sărbători.

de 
uzi-

fără 
fierbinte a colec- 
împlini o aseme-

notații dintr-o 
în aju-

Tiberiu ST AM A

De joi pină duminică, la Moscova

• România participă la toate 
probele • Echipajul de 4-J-1 
vîsle dorește să-și păstreze 
titlul • Prima ediție premergă
toare J.O. — deosebit de valo
roasă.

începînd de mîine, în paralel cu ul
timele întreceri din cadrul Universia
dei ’73, la Moscova se va desfășura o 
nouă ediție a Campionatelor europene 
de canotaj, primele patru zile de con
curs fiind rezervate schifistelor, după 
care din 30 august, se vor disputa 
cursele băieților pentru titlurile con
tinentale.

Lotul feminin ai țării noastre (pre
gătit de Victor Mociani — antrenor co
ordonator, Ion Boicu — antrenor pentru 
vîslașe și Stelian Petrov — antrenor 
pentru ramere), a efectuat, la Snagov, 
ultimele piste de control. La Moscova, 
schiful românesc are datoria să ono
reze tradiții și rezultate strălucite,
între care și cinci titluri europene 
(patru la 4+1 vîsle — din 1968, 1970, 
1971, 1972 și unul la 4+1 rame, din 
1962). Este știut, însă, faptul că imediat 
după includerea oficială a canotaju
lui feminin în programul Jocurilor O- 
limpice, numeroase țări au pornit o 
adevărată campanie de selecționare și 
pregătire a schifistelor, așa încît 
actuala ediție a C.E. va atrage, fără 
discuție, o concurență extrem de pu
ternică. Avînd în vedere și această 
perspectivă a J.O., România va fi pre
zentă la „europene* cu o garnitură 
completă (și o serie de debutante), 
pentru o testare cit mai concludentă.

La 4+1 vîsle, unde avem de apărat 
titlul european cucerit anul trecut la 
Brandenburg, echipajul a suferit o sin
gură modificare; în locul Ilenei Kon- 
dorossy (care a renunțat la activitatea 
de performanță) se află acum Elisa- 
beta Lazăr. creditată și ea cu aur, cu 
doi ani în urmă la Copenhaga. Deci, 
formula este : Teodora Boicu, Marioara 
Sîngiorzan, Elisabeta Lazăr, Maria Mic- 
șa + Maria Dida Ghiață. Discutînd 
zilele trecute cu deținătoarele titlului 
continental, ne-am notat încrederea lor 
într-o evoluție corespunzătoare la C.E., 
unde au de făcut față 
echipaje ale U.R.S.S. și 
mane.

în proba de 8+lj ediția 
adus o medalie de argint

puternicelor
R. D. Ger-

trecută ne-a 
și ramerele

românce vor să reediteze rezultatul. 
Echipajul are următoarea componență i 
Ecaterina Trancioveanu, Viorica Lin
eara, Filigonia Toii, Cristei Wiener. 
Aurelia Marinescu, Elena Gawluk, Flo- 
rica Petcu, Cornelia Neacșu + Aneta 
Matei. Elemente noi în acest „ansam
blu" : Aurelia Marinescu, Filigonia Toii 
și Cornelia Neacșu. Și aici, principale 
adversare ; echipele U.R.S.S. (dețină
toarea titlului) și R.D. Germane.

Titularizarea în echipajul de 2 visle 
a fost definitivată după o riguroasă 
selecție, cîștigată de Doina Bărdaș șl 
debutanta Marllena Predescu (in dauna, 
deocamdată, a Silviei Pușcaș — care, 
totuși, a făcut deplasarea ca rezervă și 
luliei Crișan). Obiectiv imediat : cali
ficarea în finala primelor șase, cu 
toate că proba se anunță ca una din
tre cele inai populate și disputate.

Inclusă Inițial In echipajul de dublu 
vîsle, multipla campioană Ioana Tudo- 
ran va participa in cursa de schi! sim
plu, urmărind șl ea un loc printre 
primele șase vîslașe ale continentului, 
lucru destul de dificil, dar realizabil.

Pentru echipajul de 4-f-l rame (care 
are ca obiectiv clasarea pe locurile ni 
sau IV) s-a construit o ambarcație 
nouă, confecționată la Voința Timi
șoara de maiștrii Francisc Kapler șl 
Filip Wolf. Antrenorul Stelian Petrov 
ne spunea că barca este categoric mai 
bună decît cea pe care ramerele 
Adriana Bocan (la prima ediție), Ma
rioara Stolan, Georgeta Alexe, Georgeta 
Funariu 4- Aneta Matei concuraseră 
pînă acum. La ultimele antrenamente, 
echipa și-a îndeplinit baremul de timp 
planificat pentru respectiva perioadă.. .

In sfîrșit, - in cursa de 2 fără cirmaci 
(care se va desfășura la C.E. doar cu 
caracter demonstrativ), țara noastră 
va prezenta un echipaj alcătuit din 
rezerve — Valeria Avram și Marinela 
Ghiță — sportive foarte tinere, care 
sînt pregătite pentru Montreal (include
rea oficială a probei de 2 f.c. la J.O. 
va fi hotărită la Congresul din toamnă, 
de la Lucerna).

Iată, deci, pe scurt care este lotul 
român prezent Ia această importantă 
ediție a „europenelor", aspirațiile șl 
șansele sale. Să sperăm că vislașele 
șl ramerele noastre vor reedita, în fi
nalele de duminică, performanțele de 
pînă acum, coniirmînd clasa incontesta
bilă a schifului feminin din România, 
pe plan internațional.

N. MARDAN 
A. HORIA

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 

DIN 21 AUGUST 1973

1.098.783FOND DE PREMII 1 
lei

EXTRAGEREA
25. 83, 73, 24

EXTRAGEREA
89, 26, 9, 10, 72,

EXTRAGEREA
36, 13, 31. 68. 43

EXTRAGEREA
21, 28, 27, 45.

Plata premiilor 
pitală de la 3 septembrie pînă la 
21 octombrie ; în țară, de la 5 
septembrie pînă la 21 octombrie 
1973 inclusiv.

I !

A
82
A

A

va

5, 60, 36. 11,

II-A i

III-A !

IV-A1

începe

42,

58,

52,

50,

3,

3,

în Ca-

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 19 AUGUST 1973:

Categoria I : (12 rezultate) = 2,50 
variante a 34.448 lei ;

între 25 și

rezultate) 
lei ;
rezultate) 
lei.

Categoria a II-a: (11 
— 70,45 variante a 1.467

Categoria a IH-a: (10 
= 1117,40 variante a 139

TRAGEREA LOTERIEI IN OBIECTE 
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 

BILETELOR
Duminică 26 august 1973, va avea loc la 

București, tragerea LOTERIEI IN OBIEC
TE care acordă MARI AVANTAJE pen
tru participant!.

Tragerea va consta din 21 
separate după cum urmează : 
geri de numere formate din 6 

.....................................5
4
3

2 
fi

In aceste zile, premergătoare ma
relui eveniment al aniversării in
surecției naționale antifasciste ar
mate, oamenii muncii și, împreună 
cu ei, elevii, studenții și militarii 
dedică Zilei de 23 August marile 
lor succese obținute în domeniile 
producției materiale și al celorlalte 
activități. îndeplinirea și depășirea 
angajamentelor asumate — căi si
gure de realizare a obiectivului ma
jor al întregii țări, cincinalul în 
4 ani și jumătate — constituie 
subiectul multor relatări transmise 
în ultima vreme de către cores
pondenții noștri. în cadrul efortu
rilor întregii națiuni, aportul spor
tivilor se înscrie cu rezultate ma
jore, atît la locurile de muncă, cit 
și pe terenurile de sport. Mai mult, 
masele largi de cetățeni sînt an
grenate în competiții închinate 
deosebitei sărbători : cota de in
teres și calendarul competițional al 
sportului de masă se intensifică din 
Ce în ce mai mult, bazele și tere
nurile din fiecare localitate găz
duind, în aceste zile, etapele finale 
ale întrecerilor ocazionate de Ziua 
de 23 August.

Iată alte amănunte asupra aces
tor competiții sosite de curînd, la 
redacție :

NOUA ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 
„UNIREA" SCORTENI 

(jud. Prahova)...

...a inițiat, pe terenurile sportive 
ale comunei, o duminică culturai- 
sportivă la care a participat în
tregul tineret din localitate. Prin
tre animatorii acestei acțiuni se 
numără organizația comunală U.T.C., 
și profesorul de educație fizica 
Mirel Popescu (președinte al aso
ciației). La întreceri au fost invi
tați și sportivi din satele Mișlea 
și Bordenei. Din programul între
cerilor nu au lipsit jocurile de vo
lei, handbal și fotbal și partidele 
de tenis de cîmp.

C. VIRJOGHIE — coresp.

„MINGEA DE AUR"

Consiliul asociațiilor sportive din 
construcții a organizat în această 
perioadă o serie de acțiuni intere
sante, dedicate marelui eveniment 
de la 23 August.

„Cupa Construcția" la popice a 
angrenat în întrecere opt echipe 
care și-au disputat întîietatea pe a- 
rena Ciurel. Pe primele locuri s-au

clasat formațiile Granitul, Instala
torul și Gloria I.C.M. 1.

„Crosul tinerilor constructori" s-a 
bucurat de o participare bogată 
(aproape 150 de concurenți din 
șapte întreprinderi), cupa pentru 
cea mai bună mobilizare revenind 
asociației sportive Metalul I.C.M.L. 
și organizației U.T.C. de aici.

Șase echipe de minifotbal for
mate din copiii constructorilor 
(vîrstă 12—15 ani) și-au disputat, pe 
terenul Ciurel, trofeul „Mingea de 
aur". Locul întîi a fost cucerit de 
I.C.M. 1, urmată în ordine de 
I.C.M. 5 și Granitul.

N. DUMITRU
VOLEI, POPICE, TENIS DE 

CIMP Șl DE MASĂ...
...sînt tot atîtea discipline la care 

Consiliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport Hațeg a orga
nizat „Cupa 23 August", deschisă 
numeroșilor sportivi din toate aso
ciațiile localității. Echipelor și ju
cătorilor clasați pe primele locuri 
li se vor înmîna premii și diplo
me, iar asociația sportivă cu cel 
mai bun punctaj final va intra 
în posesia trofeului.

Nicu ZBUCHEA — coresp.

ROADELE LUI AUGUST
(Urmare din pag. I)

importanța pe care partidul o acordă educației fizice o 
poporului, socotind-o drept parte integrantă a educației 
qenerale, multilaterale a cetățenilor patriei, a generați
ilor tinere in special, pe care a ridicat-o Ia rangul 
unei probleme de interes național.

Prin succesele realizate in construcția noii orinduiri, 
ca și prin activitatea laborioasă și plină de înțelepciu
ne ce o desfășoară pe orena internațională, România 
socialistă iși aduce o contribuție substanțială la întă
rirea forței economice, politice și sociale a socialis
mului. Acționind pe baza principiilor coexistenței paș
nice, statul nostru situează consecvent la baza politicii

sale externe principiile independenței și suveranității na
ționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc, duce neabătut 
o politică de pace în lumea întreagă.

Anii care au trecut de la 23 August 1944, ani de 
permanent și fecund efort constructiv, arată convingă
tor că noua orînduire a realizat pentru prima oară în 
istoria României idealurile de independență națională și 
suveranitate a poporului.

Însuflețit de țelurile mărețe propuse de partid — obiec
tivul fundamental în etapa istorică actuală fiind făuri
rea societății socialiste multilateral dezvoltate — po
porul român întîmpină ziua de 23 August cu un puternic 
avînt în muncă, pentru obținerea de noi succese în în
făptuirea istoricelor hotărîri ale partidului nostru.

vărate laboratoare ale sănătății, 
în care mișcarea, aerul liber și 
soarele — substanțele naturale ale 
fortificării — au un cadru civi
lizat.

Pe 40 000 metri pătrați, între stra
da Caporal Ruică și Bulevardul 
Muncii, acolo unde cu numai trei 
luni in urmă se întindea un loc 
viran, cu gropi și bolovani, pre
zență nedorită în mijlocul unui 
cvartal modern de blocuri, a apă
rut din inițiativa Comitetului de 
partid al sectorului 4, prin munca 
patriotică a tineretului și prin 
efortul conjugat al multor între
prinderi din sector, această atrăgă
toare bază sportivă. Model și pildă 
de ce poate fi realizat atunci 
cină se transpun în fapte preve
derile Hotăririi Plenarei C.C. ai 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului.

Ce cuprinde „Voinicelul" ? O 
pistă de carting, biciclete și tri
ciclete, două arene de popice, din
tre care una cu copertină, 6 te
renuri de tenis, 2 de volei, cite 
unul de handbal, baschet și fotbal, 
o pistă atletică de 80 m cu 6 cu
loare, 6 mese de tenis din beton, 
un club, grup social și mai multe 
zone de joacă pentru preșcolari.

Iată consemnate cîteva prime 
ecouri ale unor cetățeni prezenți la 
inaugurare. Ioana State (bloc 6, din 
șos. Cățelu nr. 29), mamă a doi 
copii: „îmi pare bine că în aceas
tă zonă, lipsită de un loc de joacă 
corespunzător, s-a creat o aseme
nea bijuterie, de care se vor bucu
ra și puștii mei. Va trebui, însă, 
cu toții s-o îngrijim cum trebuie". 
Magdalena Ion (bloc B 6 din șos. 
Cățelu): „Acum, copiii cartierului 
și, deci, și ai mei, nu vor mai de
ranja pe nimeni, se vor juca și 
vor face sport într-un loc splendid 
amenajat, ferit de accidentele 
străzii". Constanța Lazăr, învăță
toare la Școala generală nr. 69 : 
„Pentru școala noastră, vecină eu 
„Voinicelul", amenajările sportive 
constituie un ajutor și un stimu
lent pentru a atrage în activitatea 
sportivă, important mijloc de edu
cație, toți copiii de vîrstă școlară".

Paul SLĂVESCU

28 august, Timișoara va găzdui

FINALELE „CUPEI TINERETULUI
DE LA SATE- LA VOLEI ȘI OINĂ
# în întrecere — 720 de echipe !

In zilele de 25, 26, 27 și 28 august, 
cele mai cunoscute dintre bazele spor
tive ale orașului Timișoara vor găz
dui ultimul act al competiției -Cupa 
tineretului de ia sate" — ediția de 
vară.

După cum se știe, organizatorii a- 
cestei acțiuni programează, in Secare 
an prin rotație, finale pe țară la 
două sau trei dintre disciplinele cu
prinse în programul întreceri. :r 
(handbal, atletism, trintâ, fotbal, oină, 
volei). Anul acesta, în orașul de pe 
Bega, sportivii săteni își vor dispc.a 
titlurile de campioni naționali sâtes'.i 
la volei și Ia oină. (Menționăm : - 
această ocazie faptul că finala pe 
țară la trîntă va avea loc la sfirsit 
anului, în luna decembrie). Aspiră la 
supremație în această cormx;.. 12» 
de formații (40 de volei fete. 4» de 
volei băieți și 40 de oină). C? ■ 
își pot da lesne seama că fiecare ju
deț al țării este reprezentat in ora
șul finalei de către trei eehice si că. 
în total, se vor alinia, pentru confrun
tări, peste 1500 de sportivi. treere țâ- 
rani cooperatori, mecanizatori am 
elevi din satele și comunele țării. Ei 
au obținut dreptul de a participa ia 
întrecerile finale în urma ocupa—.:

primelor loc or 
cheiatelor fare 
acești tineri poartă pe umerii lor răs
punderea de a reprezenta cu cinste 
județul da origine ți pe toți partene
rii pe care i-au ietrecet de-a lungul 
etapelor pe localități, pe centre de co- 
miiu uo pe județ. Iată pentru ce

ie atractive, fa primul rfai prin țo
ala dăruire a sportivilor, și că tim:- 
orenii — mari amatori de sport — 
or sti să cinstească și să aprecieze, 
a întotdeauna, spectacolele sportive 

ta care vor asista timp de patru ziie- 
De altfel, gazdele competiției ne a- 

tumță că, la această oră, toate pregă
tirile stat aproape terminate și că 
participanții vor avea condiții optime 
ce întrecere. Pentru bunul mers al

■ - ' r. a fost alcătuită o comisie 
centrală de organizare (care reunește 
reprezentanți atit ai forurilor cen
trale cit și ai celor locale) cu atribu
ții tehnice, organizatorice, propagan
distice ș« administrativ-gospodărești. 
Prtr.tre primele acțiuni ale comisiei 
s? numără cele de popularizare a 

repetiției. De pildă. într-una dintre 
vitrinele librăriei „Mihail Eminescu" 
din centrul Timișoarei, au fost expuse

fa cadrul recent în- 
cdețene. Așadar, toți

SĂRITORII SENIORI
iȘI DISPUTĂ TITLURILE

DE CAMPIONI
Activitatea săritorilor în apă con

tinuă, săptămîna aceasta, prin cea 
mai importantă competiție internă : 
campionatele republicane ale seniori
lor. întrecerile se vor desfășura la 
ștrandul Tineretului (de la orele 9,30 
și 17) și vor cuprinde salturile de la 
1 m (vineri), trambulină băieți și plat
formă fete (sîmbătă), trambulină fete 
și platformă băieți (duminică). Prin
tre candidații la primele locuri se 
află Ion Ganea, Gerhard Fabich, Ion 
Ilieș, Vasile Nedelcu, Alexandru Ba- 
giu, Melania Decuseară, Sorana Pre- 
lipceanu, Ecaterina Dumitriu, Floren
tina Socol, Mihaela Atanasiu ș.a.

ș. Oină — tradiționalul sport 
românesc — va fi prezentă 
in cadrul finalelor de la Ti
mișoara. fată un aspect de la 
o intilnire disputată în tim
pul fazelor județene.

Foto 1 Vasile BAGEAC

trofeele viitorilor cîștigători, s-au ti
părit 500 de afișe viu colorate și 2500 
de invitații și s-au amenajat 5 pano
uri de 3/2m, în diferite locuri de 
culație intensă.

Orașul de pe Bega este gata să 
mească pe noii oaspeți sportivi, 
prezentanții tinerilor voleibaliști 
oiniști din satele și comunele țării.

Radu TIMOFTE

cir-
pri- 
re-

Și

Echipele noastre de gimnastica participante la concursul „Cupa Prietenia*4

DE VINERI PINĂ DUMINICĂ. LA DUISBURG

ALE JUNIORILOR
DUISBURG, 21 (prin telefon). —
Primarul vechiului oraș hansea

tic, Arnold Masselter, spune că ce
tățenii săi sînt mîndri că pot fi, în 
acest sezon, gazdele tineretului 
sportiv de pe bătrînul continent. 
Abia încheiate disputele campiona
tului european de polo al juniorilor 
și complexul sportiv Wedau din 
Duisburg va fi la dispoziția tineri
lor atleți veniți să-și dispute și ei 
titlurile continentale. Printre su
tele de tineri concurenți se află și 
cei 16 reprezentanți ai României 
care, plecați luni dimineața pe ca
lea aerului din București, după es
cala la Frankfurt și Dusseldorf, 
au poposit în după-amiaza aceleiași 
zile în orașul celei de a doua edi
ții a campionatelor europene 
atletism pentru juniori.

Și cum un program precompetițio- 
nal nu poate avea alți pivoți decît 
refacerea forțelor după drum, ulti
mele antrenamente și pregătiri, o- 
dihna, lotul nostru a purces la dră
muirea cit mai rezonabilă a orelor. 
Orașul s-a recomandat prin locul 
de concurs — Wedau Stadion, aflat 
la aproximativ 3 km de centrul 
orașului și, mai ales, prin terenurile 
sale adiacente unde Ghipu, Cristu- 
dor, Megelea, Doina Spinu, Maria
na Nan, Niculina Lungu și ceilalți 
au și efectuat primele antrenamen
te. Stadionul (capacitate : 33 000
locuri, din care 10 000 pe bănci) are 
o pistă sintetică recent amenajată, 
cu 8 culoare, iar sectorul de sărituri 
este localizat... paralel cu pista de 
alergări, pe linia dreaptă. In cele 
două potcoave se află doar sectoa
rele de aruncări. Tribuna presei are 
120 de locuri și — după acreditările 
primite pînă în prezent — organi-

zatorii nu cred că vor fi locuri 
goale...

Așadar, de vineri pînă duminică, 
cei mai buni atleți juniori ai Euro
pei își vor disputa titlurile conti
nentale, nu înainte însă de a par
ticipa joi seara (ora locală, 20) la 
festivitatea de deschidere a cam
pionatelor, al cărui „clou“ îl con
stituie un mare spectacol folcloric.

In 1969, reprezentanții federațiilor 
de atletism din Europa, prezenți în 
Sala de marmură a Casei Centrale 
a Armatei din București, au subscris 
prin aplauze la decizia Asociației 
europene de a înscrie în calendarul 
său pe anul 1970 prima ediție a 
campionatelor continentale pentru 
juniori. Și astfel, la Paris a avut 
loc debutul oficial sub această ti
tulatură, după ce, în prealabil, avu
seseră loc „criteriile europene" pen
tru juniori în 1964 — Varșovia,
1966 — Odesa și 1968 — Leipzig.

La Duisburg, deci, se desfășoară 
cea de a II-a ediție a „europenelor". 
La Paris au fost prezenți 485 de 
atleți din 26 de țări. Cîți vor onora 
prezentele întreceri se va ști precis 
abia la ședința tehnică de joi.

întrecerile primei zile vor debuta 
vineri dimineața la ora 9,30, cu 
proba de 100 m din cadrul decatlo
nului și calificările la înălțime fete 
și disc băieți : încheindu-se la 19,30 
cu proba de 400 m din cadrul deca
tlonului. Dintre concurenții români, 
se vor alinia la startul primei zile 
Dorel Cristudor (serii și — de ce 
nu ? — semifinală și finală...), Eli
sabeta Bakalar (800 m — serii), 
Gheorghe Ghipu și Nicolae Onescu 
(1500 m — serii), Doina Spinu 
(lungime — calificări).

REPETIȚIE GENERALA ÎNAINTEA UNUI DIFICIL EXAMEN
Disputat cu „ 

închise", concursul 
selecție care a avu 
în sala de gim 
a complexul 
„23 August" 
tuit o utilă 
înaintea unui 
greu pe care 
noastre de gimnast 
îl au de susținut săp 
tămîna aceasta în tra
diționala competiție 
„Cupa Prietenia". în
trecerea va avea loc 
în orașul Gera din Re
publica Democrată Ger 
mană și la ea și-au da! 
întîlnîre tineri gimnaști 
de valoare din țările 
socialiste.

Fără îndoială că la 
startul acestei întreceri 
se vor alinia sportivi 
care de pe acum se 
gîndesc Ia medaliile 
Olimpiadei ’76. Și nu 
pare a fi deloc surprin 
zător faptul că printre 
aceștia se numără și 
tinerele noastre gim
naste care, bazîndu-se 
pe pregătirea și compor
tarea lor în concursurile 
au luat parte, speră să urce tot 
mai sus pe treptele măiestriei. A- 
vîndu-se în vedere tocmai creș
terea și formarea noii generații de 
gimnaste, selecția pentru apropia
ta întrecere, dotată cu Cupa Pri
etenia, s-a făcut din rîndul celor 
mai talentate sportive ale Liceu
lui eu program de educație fizică 
din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Tînăra garnitură de gim
naste — a cărei medie de vîrstă 
este de numai 12 ani — are în 
componență pe Nadia Comăneci, 
Mariana Cojan. Teodora Ungurea
nu. Georgeta Gabor. Gabriela Sa- 
badîș, luliana 
Brănișteanu. 
profesorului Bela Karoly 
pe acum că 
tat

Un ultim antrenament

echipele.x

IPII w 1
O

de

la care

al micilor gimnaste înaintea „startului" in Cupa Prietenia.
Foto i Dragoș NEAGU

data aceasta talentul și temeinica 
pregătire la toate aparatele _
38,40 p; Georgeta Gabor 37,30 ; 
Teodora Ungureanu 36,60; Mariana 
Cojan 36,35; Liliana Brănișteanu 
36,25 ; Gabriela Sabadiș 
liana Marcu 35,60.

★
Echipa masculină 

ca în scurtul timp 
mas pînă în zilele 
finiseze, sub îndrumarea profeso
rului Gabriel Molea, o serie de de
fecțiuni semnalate cu prilejui con
cursurilor de verificare. I 
formația tinerilor gimnaști: 
Cepoiu, Ion 
noiu, Vaier 
dea. Nicolae 
lier.

din Uniunea 
Germană, ele 
dune puncte 
chipa noastră.

Cu ocazia concursului de selec
ție — o veritabilă repetiție gene
rală — am asistat și la o paradă 
a modei sui generis, care nu a 
fost altceva decît o probă a noilor 
costume de concurs (de culoare 
albă cu garnituri violet) și a tre
ningurilor (executate special în- 
tr-o croială elegantă cu pantaloni 
evazați), Noile execuții, de un 
înalt grad de dificultate, cu multe 
elemente incluse in premieră în 
program, ne-au arătat forma bună 
a tinerelor noastre gimnaste.

Juriul concursului de selecție, 
fără să aibă un caracter oficial, a 
stabilit concurentelor, cu exigen
ță, următorul punctaj : Nadia Co
maneci — care a demonstratei de

Sovietică sau R-D. 
sînt hotărîte să a- 
prețioase pentru e-

36,20; Iu-
i

ATLEȚII DIN ECHIPA ROMÂNIEI PLEACĂ 
ASTĂZI LA ATENA PENTRU J.B.

De vineri și pînă duminică, în noc
turnă pînă spre miezul nopții, pe sta
dionul Karaiskakis din vecinătatea 
Pireulul, se vor desfășura întrecerile 
din cadrul celei de a XXXII-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de atletism ■ cn- 
tru seniori și senioare. Competiția va 
reuni și de data aceasta reprezenta
tivele Bulgariei. Greciei, Iugoslaviei 
României și Turciei.

în cursul zilei de astăzi urmează să 
plece la Atena, pe calea aerului, atle- 
ții și atletele din formațiile Româ
niei. Vor face deplasarea, între alții, 
recenții laureați ai Universiadei de 
la Moscova Virginia Ioan, Argentina 
Menis și Csaba Oosa. Din echipe mai

extrageri 
2 extra- 
cifre ; 7 
cifre; 6 
cifre; 5 
cifre ; 1 
cifre. In 
atribuite

fac parte Toma Petrescu,6 Petre Lu
pan, Nicolae Mustață, Ilie Floroiu 
Nicolae Perța, Viorel Suciu, Gheorghe 
Cefan, Vasile Sărucan, Iosif Naghi, 
Tudor Stan, Mariana Condovici, ilea
na Silai, Viorica Viscopoleanu, Valen
tina Cioltan etc.

Cu prilejul acestei reuniuni atletice 
din capitala Greciei va avea loc și 
congresul ordinar al Jocurilor Balca
nice, care va stabili, între altele, da
tele viitoarelor competiții ale ’ bie
ților din Balcani și va definitiva amă
nuntele privind organizarea celei de 
a treia ediții a meciului dintre echi
pele Balcanilor șl Scandinavici.

străduiește 
a mai ra

se 
care 
concursului, să

terminații de 
terminații de 
terminații de 
terminații de 
extrageri vor

de 
de 
de 
de 

baza acestor
9 categorii de premii. Vă reamintim că, 
în afara autotutisYnelor DACIA 1300 lista 
de obiecte mai cuprinde : frigidere, tele
vizoare, aparate de radio, aparate de 
filmat, garnituri de mobilă, motorete, 
biciclete, ș.a. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor !
• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 

fi televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 18.05.

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT,

extrageri 
extrageri 
extrageri 
extragere

Marcu și
Cu toate că

Liliana 
elevele 

știu de 
înfrun- 

concurența unor gimnaste cu 
9 bună pregătire, cum ar L cele

vor avea de 
unor

lată și 
Sorin 

Kecskes. Cristian E- 
Răspcp, Marian Ba- 
Mihai și Kurt Szi-

Mircea PATRICHI



*

Asta-seara, in Berlinul Occidental, de la ora 20.30 (ora României)

Lotul reprezentativ de fotbal al țării noastre
intilnește Hertha B.S.C. intr un joc de verificare

BERLINUL OCCIDENTAL (prin 
telefon). — De luni la amiază, lo
tul reprezentativ de fotbal este 
oaspetele hotelului Schweizerhof 
din localitate. Sosiți aici pentru în- 
tîlnirea amicală cu cunoscuta for
mație Hertha B.S.C., selecționabiiii, 
aflați după jocurile etapei a III-a, 
au rezervat întreaga după-amiază 
de luni unui program de recupe
rare,. sub forma odihnei în camere 
și a unei plimbări cu autocarul 
în oraș.

AZI, LA PLOIEȘTI

PETROLUL-LOTUL DE TINERET
Pe stadionul ploieștean se 

dispută azi, de la ora 17, un in
teresant meci da fotbal. Divizionara 
A din localitate primește vizita lo
tului național de tineret (sub 23 
de ani), pentru un meci de veri
ficare. Este, de fapt, primul test 
din acest sezon, pe care tinerii fot
baliști îl susțin în vederea par- 
tidei-retur cu reprezentativa simi
lară a R. D. Germane, joc care 
va avea loc în septembrie, în ca
drul Campionatului european de ti
neret.

Convocați luni la București, ju
cătorii din lot au luat parte ’ la 
o ședință de analiză a meciului-tur 
cu R.D.G., după care, marți di
mineața, au făcut un antrenament, 
iar în după-amiaza aceleiași zile 
au participat la o ședință de pre- 
gătjre teoretică.

Pentru jocul de azi, cu Petro
lul, antrenorul C. Drăgușin are ia 
dispoziție următorii jucători: Ca- 
vai. Lăzăreanu — Anghelini. Do- 
brău, Sătmăreanu II, FI. Marin,

La sfirșit. antreaorii Valentin 
Suxwi și Robert Cosmoc au fă
cut cunoscut _ll*-le cu care echipa 
noastră va începe, astăzi, de la oca 
19,30 (3030 ora României), pe sta
dionul olimpic, jocul amical cu 
B.S.C Hertha. Iată-1: RADUCANU 
— SÂTMAREANV, ANTONESCU. 
DINU, DELEANU — DUMITRU, 
RADU NUNWHLLER — TROI, 
DOBRIN. DUDU GEORGESCU, 
țaralunga.

Fotbaliștii echipei Hertha se a- 
flâ in campionatul vest-german îna
intea etapei a III-a. în/ primele 
două partide, ei au obțiisâ o vic
torie (2—0 cu Hamburg), in depla
sare, și un rezultat egal (2—2 cu 
Kickers Offenbach), pe propriul te
ren. între aceste două partida 
Hertha BS C. a susținut un joc a- 
tttlcal (miercurea trecută) în com
pania echipei engleze F. C. Li
verpool, cu care a terminat nede- 
as: 1—1.

telefon, de

întrecerilor 
cu un bi-

MOSCOVA, 21 (prin 
la trimisul nostru).

Prima săptămină a 
Universiadei se încheie
lanț pozitiv pentru delegația ro
mână. După cum se știe, ea a cu
cerit 3 medalii de aur. 5 de argint

6 de bronz, aflîndu-se pe locul 
(după U.R.S.S.) în clasamentul 
națiuni, ct e — deși neoficial, 
și cel de la Jocurile Olimpice 
este întocmit și ținut riguros la 
de toți reprezentanții presei.

Și
II 
pe 
ca

MODIFICAREA PROGRAMULUI 
JOCURILOR DE DUMINICĂ 

DIN CAPITALĂ
Pentru a se evita disputarea jocurilor 

la concurență, s-a decis ca partidele 
programate duminică în Capitală să se 
desfășoare după următorul program : 
stadionul Giulești, ora 12 : RAPID —
UNIVERSITATEA CLUJ ; stadionul Re
publicii, ora 17 î SPORTUL STUDEN
ȚESC — S. C. BAC AU.

ROMÂNIARBITRI
DELEGAȚI IN PRIMUL TUR 

AL „CUPEI
Cițiva dintre cei

U.E.F.A.-
-------- — mai buni cavaleri 

ai fluierului din țara noastră au fost 
delegați să conducă jocuri din cadrul 
primului tur al Cupei U.E.F.A, lata 
meciurile și arbțtrii respectivi :

Admira Wacker Viena — internazionale 
(12 septembrie) — N. Rainea la centru, 
ajutat de Otto Anderco și G. Ghemul- 
8<v!s.S. Kosice — Honved Budapesta <12 
septembrie) — A. Beritu la centru, aju
tat de M. Rotaru și Em. Vlaiculescu.

PAOK Salonic — Legîa Varșovia (•> 
octombrie) — Gh. Limona la cent™, 
ajutat de Ion Cîmpeanu și Const. Nl- 
culescu.

Olimpiakos Nicosia — VfB Stuttgart (3 
octombrie) — c. petrea la centru, aju
tat de N. Cursaru și Gh. Popovici.

De asemenea, la solicitarea federației 
de specialitate din Iran, arbitrul N. Pe- 
triceanu va conduce începînd de la 28 
august două meciuri din campionatul a- 
cestei țări.

„Cupa Prietenia" la handbal

IIURil JUCATURI ROMÂM 
oi». ,\ou i\ii\GÂiom

TIMIȘOARA. 21 (prin lelelon, de la 
trimisul nostru). — TradlțicntLa întrecere 
internațională de handbal masculin, re
zervată formațiilor de juniori și dotata 
cu .Cupa Prietenia-, a eonnaoit ta lo- 
calitate. progrămlnd unul <ha deibyun- 
le competiției. In acest mea s-au m- 
tîlnit selecționatele Bomăma I ș. P- 13- 
Germană, in care vu-tona a rer«ES» 
tinerilor jucători roraari ; lî—U G—«■ 
Jocul a plăcut mult n-acero^zac șpee- 
tatori, formația română covwfcnm-i-se 
superioară In apărare fi atactaa oec-- - 
cu finalizări variate. Dmornd acewa 
fapt, selecționata noastră a cvnd-s m 
majorltatea timpului, uneori la ■»- 
rențe comode (7—3, lă—«). In dese—«-« 
Bulgaria — România ni M—:s r.*—» •

La Ghiarmata au avut loc două :ocur\ 
încheiate cu următoarele rerxvaae: 
U.R.S.S. — România II 26—• (»—»> : Po
lonia — R.P.D. Coreeană «0—15 fi»—»».

Horta ALEXANDRESCU

TELEX
Proba feminină din cadrul turneului de 
tenis de la Indianapolis a fost ciștigată 
de Chris Evert <SUA), care a întrecu >.-o 
în finală cu 6-4, 6-3 pa Veronica Bur
ton (Anglia).

La Nairobi, în preliminariile campiona
tului mondial de fotbal, echipele Kenlei 
și Zamblei au terminat la egalitate : 2— 
Pentru turul următor al zonei africane 
s-a calificat Zambia

La Gdansk; s-au întilnit reprezentativele 
de fotbal (tineret) ale Poloniei și Bul
gariei. Fotbaliștii polonezi au terminat 
învingători cu scorul de 2—0

BILANȚ ONORANT PENI->
direct in semifinale, împreuna• Echipa noastra feminina de floreta - calificată

cu reprezentativa sovietică • In proba de sabie (echipe) - U. R. S. S. pe locul I
• Dan Grecu a obținut și o medalie de bronz la

al luptătorilor noștri de

(atletism, gimnastică, - lupte gre- 
co-romane, scrimă), sportivii ro- 

fruntașe, 
___    laureați- 
Șanse de a cuceri noi medalii păs
trează floretîstele, luptătorii de la 
„libere*1 
turneul 
I—VIII.

mâni au ocupat locuri 
s-au numărat printre

și voleibalistele aflate în 
final pentru locurile 

Să le urăm tuturor succes.
★

de săritură în înălțime

bară fixă •
„Iibere“

Debut promițător

IN GIULEȘTI
RAPID~ APOLLO SALONIC

In 1
avea 
zerve) 
zia O.

Stadionul Giulești din Capitală 
va găzdui astăzi după-amiază o 
intilmre amicală internațională în
tre Rapid și echipa ApoUo Salonic. 
Partida va începe Ia ora 17.

deschidere, de la ora 15, va 
loc meciul Rapid (tineret-re- 

• — Unirea Tricolor (Divi-

zi
Fără îndoială, acest loc înalt nu va 
putea fi păstrat, întrecerile de na- 
tație. mai ales — la care noi nu 
participăm — producînd, desigur, 
o serie de modificări. Dar, oricum, 
comportarea reprezentanților noș
tri a fost mai mult decît onora
bilă. Ar fi de remarcat, de aseme
nea. faptul că în toate disciplinele 
Ia care au participat pină acum și 
în care disputele s-au încheiat sau 
sint pe punctul de a se încheia

PFNTRII CA PRFMI PFI MARF“ Al f M OF HAMIRAI1 Lli 1 nu u/i țți nLITIIUL ’bLL ITIrinL ML If.III. UL IIMIluUML

Pe marginea comportării echipei romane in
Așa cum se făcea precizarea încă 

din primul comentariu, oferim azi ci
titorilor posibilitatea de a cunoaște 
cîteva lucruri interesante, referitoare 
la modul în care selecționata mascu
lină de handbal a țării noastre Iși re
capătă personalitatea în noua ei for
mulă, omogenizindu-se și adaptîndu- 
se unui stil de joc diferit, modern, 
capabil să-i confirme valoarea pe plan 
internațional.

Este cunoscut faptul că după Jocu
rile Olimpice, reprezentativa mascu
lină de handbal a României a pierdut 
pe uni! dintre cei mai buni jucători 
ai săi, care au fost înlocuiți de tineri 
handbaliști bine dotați din punct de 
vedere tehnic și tactic. In acest sens 
interesant ni se pare faptul că i» 
cercurile internaționale se spunea că 
echipa română lipsită de aportul 
marelui jucător Gh. Gruia iși pierde 
subit consistența, devenind o forma
ție oarecare. Pe deplin explicabilă 
această afirmație dacă avem în ve
dere că Gh. Gruia, în condițiile în 
care sistemele defensive deveneau din 
ce în ce mai agresive reușea totuși să 
înscrie &—lâ goluri pe meci, ceea ce

„Trofeul Iugoslavia", echipa română 
să se arate a fi mai aproape de punc
tul maxim al omogenizării sale, decît 
alte formații. După victoria din Iu
goslavia, care a pus pe gînduri mulți 
antrenori (Hans Seiler, de pildă, a re
nunțat să mai participe cu echipa 
R.D. Germane la turneu! de la Mar
tin, iar in Iugoslavia antrenorul Ivan 
Snoj a cerut aminarea începerii cam
pionatului in beneficiul pregătirii co
mune !), selecționata României a în- 
tilnit la ultimul turneu două formații 
pe care nu le avusese în față în Iu
goslavia (Cehoslovacia, medalie de 
argint la J.O. și Bulgaria) precum și 
o nouă formulă de alcătuire a redu
tabilei reprezentative a Uniunii So
vietice. Examenul a fost trecut și de 
această dată cu bine, 
mâni ocupind primul 
impresionantul trofeu 
in joc.

Formația noastră 
foarte bine în apărare. Se 
că ceea ce i-a adus acest 
ies a fost, înainte de orice, 
funcționare a sistemului defensiv 

____ _ ___ frunte cu portarul l’enu. coniinniiid 
a constituit un element determinant în cu Lieu, Stocki și (iuneseft (țdirilmu

......  - ■ >*. — cR a fost valid) și
tul, ..echipei, jucătorii roipftnjL.au .avut 
momente cînd, efectiv, nit puteau fi 
depășiți de atacurile adversarilor. îm
bucurător este făptui că Birtalan. pe 
lingă faptul că s-a arătat foarte inci
siv în atac, a manifestat multă sigu
ranță în apărare, dovedind în acest 
sens un progres remarcabil. Pe de 
altă parte, în absența lui Gațu sar-

redlizarea multora din victoriile hand- 
baliștilor „români. i Intuind, îpgă,wCft ;¥&.■ 
veni momentul în care brațul și vi
teza lui Gruia nu vor mai putea de
păși forța și duritatea apărărilor, an
trenorii echipei române au căutat 
încă dinaintea J.O. soluții care să 
evite apariția unui impas în compor
tarea selecționatei noastre. Astfel. 
Birtalan a fost promovat d« mult in

handbaliștii ro- 
loc 
de

și cucerind 
cristal pus

s-a comportat 
poate spune 
frumos suc- 

buna 
In

C. Tooosâ^ b» jc eres w î«- saftresa
.-jtaerici U țitxitd «a« zftor. m=e«< jesb» va n-rn
rea waiu poL Fel cm wrmi Bc wtia — C'JR-S-S. ăc «gcfcsc:.
21—21. FîC»: Jcce< HVDAC — Mcrtn:

Iol IdCTtada-se iade* ca ci m.

modernizarea jaratci tarwain. a 
sensul ca fînalirirtle «â M am 4r- 
pindă doar de saver bn*. We- 
tru acest dto •—-rta saxrr -a -.3 t- 
fost prezenți tkeerî haadbeSal
(Voina, Dan Mărie. Tedane. Can**, 
iar pe parcurs au apdrn ajpx Caarâ- 
Ștef, Wîllisch. GrabeascbBL <a sâ sa 
mai vorbim de recușerarra exseues»- 
tului pivot și apărâi-ie care este Baca.

Așa se explică oe re a fp< posi
bil ca încă de la prima sa apar^âe — 
este drept după o inpgă paai — i

«cr t> 3a.tun a* usca a ecnupo. 
aâăaCK TeBiane. fart. M

cei* ae a «-—.a cort--», c

r- -nr-iu iute Br areaati RRStâa sw»»-

■prs dl k asartSB r
e» turnă. TXăCera ar seduoo au

BUCUREȘTI

Proba
s-a încheiat luni noaptea, la lu
mina reflectoarelor, cu un rezul
tat probabil unic în analele atle
tismului: 7 sportivi s-au clasat, la 
egalitate pe locul III (2,15 m), fiind 
distinși, toți, cu medalii de bronz. 
O departajare ar-fi fost imposibilă. 
Trebuia de fapt să se repete... 
aproape tot concursul. Rămași sin
guri la 2,21 m, după ce trecuseră 
2,18 m, Vladimir Maly (Cehoslo
vacia) și Istvan Major (Ungaria) 
și-au disputat primele două locuri. 
Ei au ratat de trei ori Și sportivul 
cehoslovac a fost declarat învin-1 
găter, avînd mai puține tentative.

Csaba Dosa a concurat, în gene
ral, bine. După cum trecuse la 2,15 m, 
mulți îl vedeau chiar campion. Dar 
el nu s-a concentrat îndeajuns la 
prima sa încercare — foarte bună 
— de la 2,18 m și a ratat posibi
litatea unei frumoase victorii in
ternaționale.

In continuare, ținîndu-se cont de 
rezultatele din turneul individual, 
echipele U.R.S.S. și României au 
fost calificate direct în semifinale, 
pe poziția capilor de serie. Româ
nia va întîlni astfel pe învingă- 
toarea dintre Ungaria și S.U.A.,
iar U.R.S.S. pe aceea dintre Polonia 
și R. F. Germania. O finală
U.R.S.S. 
să se dispute 
așteptată cu 
teres.

Luni seara, 
echipe la sabie. în finală. U.R.S.S.

Germania.
România, căre ar urma 

în
un

med normal, este 
foarte mare in-

s-a încheiat proba .pe

eee

turneul de la Martin
gdră alte perspective muncii de pre
gătire. Bunele rezultate înscrise în 
palmaresul formației române in acest 
sezon nu constituie, însă, o garanție 
a succeselor viitoare, deoarece în ca
drul tuturor formațiilor reprezentative 
se lucrează intens, cu o ambiție și o 
asiduitate inegalate pină în prezent. 
Semnificativ în acest sens ni se pare 
declarația antrenorului federal. N. Ne- 
def, care ne spunea : „De la începu
tul anului am văzut cel puțin 40 de 
handbaliști sovietici din care se pot 
forma două echipe la fel de puternice. 
Care va fi formula pentru C.M. ? Im
posibil de intuit...". De asemenea, an
trenorii J. Vicha (Cehoslovacia), H. 
Seiler (R. D. Germană) și I. Snoj (Iu
goslavia) încep abia acum, după afir
mațiile lor, să accelereze serios rit
mul pregătirilor. Este, de fapt, ceea 
ce se cere și jucătorilor noștri. Suc
cesele de pină acum confirmă juste
țea unei munci ce trebuie continuată 
cu o energie dublă și cu o seriozitate 
maximă. Numai așa „premiul cel 
marc- la campionatul mondial va por
ni. din nou, spre București, răsplătind 
eforturile jucătorilor și antrenorilor* 

adU(*î'nrl satisfacție iriăSeî* mari de 
handbalului din țaraiubitori ai 

noastră.

Calin ANTONESCU

a învins 
locurile 
9—2.

Italia cu 9—6; pentru
5—6, România — Cuba

★
După o zi de pauză, turneul de 

lupte s-a reluat cu întrecerile de 
la „libere**. Sîntem reprezentați la 
patru categorii de greutate : 48 kg 
— Ion Arapii, 68 kg — Emilian 
Cristian. 82 kg — Vasile lorga, 
peste 100 kg. — Ladislau Șimon. 
Principalii favoriți, ca și la greco- 
romane: luptătorii sovietici.

SUCCESUL BOXERILOR ROMANI
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LA EGER

NĂSTASE FAVORIT
LA SOUTH ORANGE

Cei opt puglliștl români care au par
ticipat la tradiționalul turneu interna
țional organizat în Republica Populară 
Ungară, la Eger, au obținut o frumoasă 
performanță clasîndu-se pe primul loc 
în clasamentul pe echipe cu 20 p, înain
tea echipelor Ungariei (18) și U-R;s-s; 
(17). Succesul este cu atît mai lăudabil 
cu cit la întreceri au fost prezente, 
printre altele, formații din U.R.S.S., Iu
goslavia, Polonia și, bineînțeles, Unga
ria, ai căror boxeri nu mal au nevoie 
de recomandări. Primul loc obținut de 
sportivii români la Eger s-a datorat 
celor șase medaliațl: Ibrahim Faredin 
(muscă), Vasile Ivan (cocoș) și Ilie 
Dascălu (grea), medaliați cu aur; Iile 
Gheorghe (semiușoară) șl Valeriu Filip 
(semimijlocie), medaliațl cu argint; Pa
vel Nedelcea (pană), medaliat cu bronz. 
Tînărul antrenor Iosif Mihalik, care a 
însoțit lotul celor opt boxeri români, a

primit trofeul acordat antrenorul-; care 
a prezentat în competiție cei mai valo
roși sportivă. Este un succes pentru care 
întreaga delegație merită felicitări. Pre
miul pentru cel mai tehnic boxer al tur
neului a fost acordat campionului olim
pic Gyorgy Gedo (Ungaria).

„CUPA PRIETENIA"
LA BASCHET JUNIORI

KATOWICE. 21 (Agerprcs). — partidele 
din ziua a doua a competiției de bas
chet (juniori) „Cupa Prietenia" s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : polo
nia — România 70—62; URSS — Bttlgana 
Si—46; Cehoslovacia — Polonia (echipa 
secundă) 72—69; Ungaria — Cuba 51—18.

TURNEUL DE HOCHEI PE GHEATA
DIN U. R. S. S.

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
Meciurile din cea de-a treia e- 
tapă a competiției internaționale 
de hochei pe gheață pentru pre
miul ziarului „Sovietski Sport*4 s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Leningrad : Jukerit (Finlanda) — 
Bad Neuheim (R.F.G.) 7—1 (0—0, 
1—0, 6—1) ; Kiev : Tesla Pardubice 
(Cehoslovacia) — selecționata divi
zionară din România 8—3 (2—1,
3—2, 3—0) ; Minsk : Ț.S.K.A. Mos
cova — Selecționata de tineret a 
Poloniei 15—2 (4—0, 6—1, 5—1).

NFW 1 OUL a (Ager»re*»- — 
L* SouLh Orasse xxr Începe a>- 
tăzi in.iecerîle — —i tvă „ ui tuz— 
oeu mieraancml de țm.s. pev- 
mersăior marău: coocurs de 
la Fores: Hil-S O» augst — 
3 septembrie . Primal faverit 
este considera: tiwpi—1 re asin 
Ilie Năstase. L* întreceri, prin
tre jucătorii coOți frronți, G- 
gureazâ. de asetaeoe*. Dîck Siock- 
ton (S.U-A-). Roscoe Tanner fS-U-A.’, 
Sandy Mayer iS.UA) e:c.

615 ATLEȚI LA C.E. 
DE JUNIORI

Mt'.NCHEN. 21 (Agerpres). — 03 
de a doua ediție a campionatelor 
europene de atletism pentru ju
niori se va desfășura în zilele de 
24, 25 și 26 august la Duisburg. 
La întreceri și-au anunțat partici
parea 615 atleți și atlete reprezen- 
tînd 28 de țări.

★
Ziarul „Sovietski Sport*'- publică, 

în ediția sa de marți, fotografia 
Virginiei Ioan, în pagina I, sub
liniind surprinzătoarea, dar pe de
plin meritata sa victorie. în pa
gina a patra și-a făcut loc o pre
zentare a lui Gheorghe Berceanu, 
însoțită de asemenea de o mare 
imagine a campionului. Sint elo
giate calitățile valorosului nostru 
luptător, tehnica sa desăvîrșită, vi
teza uimitoare de execuție, puterea 
de luptă, arătî-ndu-se că el este un 
c-îștigător merituos. La ora cînd 
apar aceste rînduri, Berceanu este 
acasă, în București, și o nouă mare 
competiție aflată la orizont — cam
pionatele mondiale de la Teheran, 
din septembrie — apasă de 
pe umerii lui încărcați de 
lauri...

acum 
atîția

★
feminină de floretă 

început marți dimineață pe 
de la „Znamenski*1. Au 

înscrise nouă formații. Selec
ționata română (Ileana Gyulay, 
Suzana Ardeleanu, Ecaterina 'Stahl 
și Magdalena Bartoș) a învins, în 
preliminarii. S.U.A. cu 9—2 și Ita- 

•îia cu 10—6. în această grupă, s-a 
' produs o surpriză de mari propol--1 
ții. Condusă cu 8—5 dc Italia, re
prezentativa americană a egalat 
(8—8) și a „smuls" victoria la 
tușe !

Proba 
chipe a 
planșele 
fost

S.U.A

pe e-

Valeriu CHIOSE

Dan Grecu, (stingă), triplu medaliat 
norul său, Mircea Bădulescu

al Universiadei, împreună cu antre- 
Foto : Teodor RO1BU

REZULTATE REZULTATE
LUPTE LIBERE. în cadrul primului 

tur, trei din cei patru luptători români 
înscriși în competiție au obținut victo
rii (doi categorice), iar unul — o ega
litate: cat. 48 kg, Arapii b. tuș Soto- 
lago (Cuba): 68 kg, Cristian b. tuș
Carillo (Cuba); 82 kg. lorga b.p. Dzenc- 
zol (Polonia); cat. 4- 100 kg, Șimon 

' egal Jotov (Bulgaria).
GIMNASTICA. în urma contestației 

depuse de delegația română, comitetul 
dc organizare a Universiadei a hotărit 
sâ acorde medalia de bronz ia bară 
fixă și lui Dan Grecu, care după cum 
se știe a mai cucerit o medalie — de 
aur — la inele in turneul pe aparate. 
Astfel bilanțul pe medalii al reprezeTi- 

qn,țativei române la Universiadă este la 
această oră: 3 aur*? 46 argint'și 7 bronz.

BASCHET. In grupa I a turneului 
semifinal feminin: S.U.A. — Bulgaria 
57—50 (32—23), U.R.S.S. — România
75—36 (44—24). In turneul final, care

începe miercuri s-au calificat: U.R.S.S., 
S.U.A., Polonia și Cuba.

SCRIMA. In semifinalele turneului in
dividual de spada, reprezentantul nostru 
Paul Szabo a fost eliminat. în urma 
întilnirilor cu sovieticul Paramoncv 
(2—5) și cu maghiarul Peto (3—5).

NATAȚIE. Marți au avut loc primele 
patru finale. Iată campionii: Vladimir 
Burre
(b). Sally Tutle (S.U.A.) 1:00.23 
m liber (f). Kathy Carr (S.U.A.) 
la 200 ' -----
(S.U.A.)

POLO.

(U.R.S.S.) 52,03 s la 100 m liber 
la lOn 
2:42,3u

Alien Poucher 
m fluture (o).

m bras (f) și
56,36 s la 100 ____ __
în turneul final s-au calificat 

echipele U.R.S.S., S.U.A.. Italia, Unga
ria, K.F. Germania si Cuba.

SĂRITURI DE LA TRAMBULINA.
Cjști&ătdare ,în concursul' feminin; Ta
mara Safonova (U.R.S.S.) 439.65 p.

VOLEI. Bulgaria — România 3 
(6,4,*—9.7). în turneul final s-au cal 
cat echipele U.R.S.S., Brazilia. Bulgaria 
și România.

1

ROMÂNIA 4-1, SCOR FINAL IN „CUPA DAVIS ’73“

SPERANȚA CALIFICĂRII NU S A REALIZAT
Toma Ovici și Ilie Năstase au pierdut ultimele două partide

SAN FRANCISCO, 21 (pnn Mh- 
fon, de la tnaisul nostru)

Se Încheie la Alamo, ariul IV al 
_tr*dițioa**e}oe înxQairi or uni»* 
i wnim Scor&l. o.;ă
cum «riți este ae: tu favoarea echi
pei lui Șam Srv.~ Dar .
Lptei eiriEsa n a facturi «rtii

■et .uac .rtratarei unomzA ăo-v 
Bcmcsae «ă—-vs-x»-. r Sme Ae 
«enamri mw< măna Im Ube Nfat*-

ve. epuaindu-i că „aa asemenea 
meci se poate «edea o singură dată 
6e an >■ întreaga lume-. Marly 
ttirweo. sprijinit de botul imens al 
■ssi Cadillac, striace mina lui 
Oriei, spnniad: „Sint mirat. Tom- 
de făptui că ■■ le-atu întilnit ia- 
l'-M mare turneu international. 
Oricum, feheitări. la revedere. ia 
Feresr Hil^*

_-Se lașa noaptea, dar acțniîi de 
r-rcaiape nu izbmesc să desenid» 
:alea Libera automobilelor care pa- 
rasoc Rtunrf

Smith : a—15. 40—15. 40—40... Avan
taj Năstase. In singur punct. Ilie e 
la o minge de victoria care se con
turează. dar Smith e imbatabil la 
serviciu : 4—3. Servește Năstase. Ar
bitrii greșesc o minge !a 0—15. Sco
rul arcă la 0—30. in loc de 15—15. 
La 30—40, Năstase. obosit, comite o 
dublă greșeală botăritoare. cedind 
break-ul: 3—5. O ultimă speranță in 
ghemui care avea să fie ultimul : pe 
serviciul său. Smith e condus cu 
30—0. apoi cu 40—30. dar renaște

mereu, reface, și cîștigă al cincilea 
set. Tribunele de la Round Hill sini 
in delir. Smith, epuizat, în sfîrșit, 
urcă spre vestiare în drezina elec
trică rezervată jucătorilor. Cei care 
au urcat treptele în salturi așteaptă 
în fața vestiarelor. Stan ridică bra
țele sus, mulțumind cerului pentru 
această victorie.

Așa se încheie semifinala zonală 
S.U.A. — România.

loan CHIRILA

RJESSEN-TOMA OVICI: 4 6, 6-1, 7 5

SAU VICTORIA VOLEULUI

lx are ane-

pani arracaye Par ne-, AmerieacsI
rac®raa®acA_ S—L Ovin se ține 

* scad m pâasa fem ; 2 ■ 2. Rw><.
I ttaad aâ amnaacA gneeraae: 3—A 
I Ovici Bi saivmm âe. nea senirial. 
j Ctafă un avantaj ai la Râmsec: 3—X

SMITH-ILIE NĂSTASE:
SAU MECIUL

Formidabil arest mrn Staa Smith 
— Ilie Năstase t Ooctreie au Isceput 
iacă din start. Protefccasui trris.-;— 

I mondial merg -<ăp la cap*. Trftx— 
neîe așteaptă breax-ul cane fcSr.-ie 

1 timp de 11 ghemuri. La 6—$ peatre 
Năstase. Smith servește putt ruse, 
da.- Năstase coadace retururi imp»- 
rabile. El încheie victorios setul 
printr-ur» passing-shoet lung de li
nie care a incendiat tribunele.

Ir. startțil setului doi. Năstase co
pleșit de forțele fizice depuse io 
primul set. cedează primul ghem pe 
serviciul său. Smith exploatează mo
mentul cu o siguranță diabolică. Se
tul are și vn moment cheie. 1—3. 
Năstase conduce, pe serviciul său. 
cu 30—0. se joacă cu două mingi si 
cedează al doilea break : 1—t. Apoi, 
set viciile puternice ale ambilor ad
versari duc la 6—2 pentru uriașul 
ii Oi Fasadena.

în setul trei, Năstase nu se regă-

Lrmeaza 4—X Românul egalează ■ 
4—L Arata rine momentul break-ului. 
Ovici joacă din ce in ce mai bine. 
C msduee cu >—4. Riessen. surprins, 
eruacă in luptă toate forțele sale, 
nnemd fără întrerupere. Ovici rea- 
Ixreaaă perfe-manța neverosimilă a 
dna aă și iacheae setul cu 6—4.

Setul trei e fără istoric. Ovici nu 
rz^sește să ctgerg rapid satisfacția 
ăe a fi cișriga: un set și pierde

întrerupere farurile 
Osiei e coadus cu

par
3—6.

le arest muaseat se produce marea 
tm rrsenare. E| joacă fără greșeală, 
rtaimd pussiaa-shoot-uri mult a- 
»fsudate. Conduce cu 3—4 și 3D—13 
pe serviciul lui Riessen. America
nul dă scame de oboseală. Și e ma
sa; w-.MT-s de Dennis Ralston. Cu
: retai ultimelor sale resurse de 
energie, atacă si cișdgă cu 7—3 un 
»et aproqie piei duL Setul al cinci
lea. dacă s-ar fi jucat, ar fi avut 
tață-n fata tm jucător epuizat de 
"fensiva continuă și unul destul de
proaspăt, care n-a avut putere să 
z-eacă că poate Întoarce soarta me- 
cr-iui S.U.A — România

5 7, 6 2, 6-3, 4-6, 6 3
ANULUI 1973
-c-ste. Smith servește ca din tun. 
stingea a doua nu se deosebește 
prea mart, ca forță — de prima- 
6—l

în setul patru, după pauză, asis- 
~-am la un veritabil meci de box. 
1—4. Smith dstiga gfcemul la zero. 
' âstese Q imită. EI joacă uluitor la 
Z—3 si reușește bre*.c-ul care pare 
botMter. Apoi iși onorează servi- 
: lui : 5—X sirti-b nu renunță. Năsta- 
se contraatacă, are trei set-ball-uri !. 
pierde gbesctiL

Apoi ca m ultim efort, el riști Că 
setai, după n al patrulea setbol 
ratat.

Setul decisiv tncepe cu 1—0 pen
tru Smith. Năstase egalează. Smith 
sprintează formidabil pe tot terenul, 
aungînd Ia limită stopurile campio
nului n06tru : 2—I. Năstase contra
atacă t 2—2. Cu ghem la zero. Apoi 
3—2 pentru Smith. Și 3—3. Acum se 
jcacă ghemul meciului. Servește

EXPLICA TI A...
Ultima zi, la Alamo, a fost ziua speranțelor. Ne-am în

chipuit că Toma Ovici putea să-și depășească valoarea 
și așa crescută în trepte, de-a lungul ultimelor 100 de 
zile. El a avut un moment-cheie, și ar fi putut întoarce 
soarta meciului, dar un elementar l'air-play mă obligă să 

recunosc meritele victoriei lui Riessen. Oricum, Ovici a jucat și 
așa peste așteptări la debutul său în această țară cu peste 10 mi
lioane de jucători de tenis.

Ultima partidă la Alamo a avut, pentru noi, mai mult decit 
importanța stabilirii unui scor strins, care să repete scorurile de 
la Cleveland și București. Era in joc orgoliul de mare campion 
al lui Ilie Năstase, care visa o victorie asupra lui Stan Smith în 
„Cupa Da vis".

Azi, la Alamo, Stan Smith a obținut a patra victorie conse
cutivă asupra lui Năstase în „Cupa Davis**. Stau în fața însemnă
rilor acestui meci neobișnuit de frumos și refac filmul prin inter
mediul cifrelor. Aceste cifre confirmă focul bătăliei. Stan Smith 
și Năstase și-au împărțit așii, reușind fiecare cite patru. Stan 
Smith a reușit să ciștige 32 de puncte din serviciu, în timp ce 
Năstase a acumulat 29. Campionul american a executat 55 de 
vole-uri victorioase, în timp ce Năstase a reușit 36. La capitolul 
retururilor, Năstase conduce cu 14—3. Passing-shoot-urile îi dau 
cîștig de cauză cu 35—11. în sfîrșit, la capitolul greșelilor duble, 
Năstase „punctează** de șase ori. Smith de patru ori.

Spectacolul cifrelor este grăitor. Stan Smith este campionul 
atacului, n-a stat o clipă pe fundul terenului. Ilie Năstase a 
apelat deseori la arma contraatacului, executînd passing-shoot-uri 
strălucitoare. Dacă adunăm grosso modo realizările tehnice ale 
celor doi adversari, ne dăm seama că ei sint egali.

Se pune, totuși, întrebarea : de unde a venit victoria ?
Suporterii sentimentali ai lui Năstase sint inclinați să reducă 

totul la faimoasa minge ratată de campionul nostru în momentul 
in care scorul arăta 3—3 in setul final, iar arbitrul anunța avantaj 
Năstase. Dar, această frecventă evocare a momentului-cheie ar fi 
insuficientă.

Fără îndoială, Stan Smith și Ilie Năstase sint doi campioni de 
superclass, poate cei mai buni din lume la ora actuală. Ceea ce 
pledează, însă. în favoarea lui Smith este consecvența și tenacitatea 
cu care campionul american execută mingile banale ale jocului, 
adică cele care nu asigură spectacolul. Aceste mingi de rutină, 
aceste mingi albe, nu figurează în rubricile cronicarilor, dar care 
rod pe dinăuntru un meci întreg. sint cele pe care Smith le 
execută cu o automatizare a gestului devenită proverbială.

Ilie Năstase creează orice minge. în situațiile cele mai clare 
el simte tentația frumosului, sacrificînd siguranța în favoarea ine
ditului. De cealaltă parte. Stan Smith nu admite în nici un caz 
asemenea atitudini. El joacă pentru momentul victoriei, ș'i nu 
pentru momentele de desfătare ale jocului propriu-zis. Aceasta 
este diferența dintre cei mai mari campioni ai tenisului modern, 
care au oferit astăzi, la Alamo, un spectacol de neuitat, tocmai 
pentru că destinul lor de jucători este atît de diferențiat.

I. CF
Alamo. 20 august

roipftnjL.au
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BILANȚ
I
I

AUR ARGINT BRONZ

JOCURI OLIMPICE 18 21 32

CAMPIONATE MONDIALE 70 61 62

CAMPIONATE EUROPENE 66 126 105

de ani de la 23 August 1944. Aproape trei decenii de la 
acel început de drum spre împlinirea visului milenar 
de libertate. de la acel început de drum spre piscuri de 

mulți dintre r. . nebănuite, dar intuite, jalonate de cel ce ne 
este de peste jumătate de veac călăuză și sprijin, părinte drag 
— PARTIDUL. Aniversarea'— a noastră, a tuturor, și a fiecă
ruia. in parte — ne obligă la un multilateral și real bilanț 
al contribuției '.a succesele dobîndite de România socialistă 
sub conducerea partidului în aceste aproape trei decenii.

Mișcarea sportivă, con
dusă. îndrumată și spri
jinită in permanență de 

partid, a parcurs și ea — in 
ritm grăbit — drumul de la 
înființare (nu se poate vorbi 
de mișcare sportivă înainte 
de 23 August 1944. sportul fi
ind o activitate restrinsă. de 
multe ori întimplătoare) pină 
la consolidarea multilaterală. 
A fost, de fapt, drumul de 
la debtit la crearea tradiției. 
Cei 29 de pași uriași au în
semnat în ambele gone — ale 
sportului de masă și ale ce
lui de performanță — 29 de 
fepte spre deplina afirmare, 

evenit un bun de preț 
al întregului popor, 
sportul a cuprins mase

tot mai largi de oameni ai 
muncii, îndeosebi tineretul, 
s-a extins pe întreaga supra
față a țării. Au fost constru
ite și amenajate .ici de baze 
sportive, s-a crea: o verita
bilă si valoroasă industrie a 
materialelor sportive. s-au 
pregătit generații de cadre — 

cr.eind cu profesori: de edu

cație fizică — care să îndru
me această masă eterogenă 
(ca virate și preferințe) în 
practicarea cu regularitate a 
exercițiilor fizice și sportului. 
De la micile crosuri s-a a-
juns la o activitate de masă
diversificată, de la nucleele 
sportive la asociații și clu
buri. la școli sportive și li
cee cu program de educație 
fizică, la cabinete metod ico- 
stiințifice, în care specialiști 
in educație fizică, medicină, 
biologie etc își coordonează 
activitatea, colaborează pen
tru a da sportului o teme
lie cît mai solidă. Comple
xul ..Sport și sănătate" este un 
corolar al acestui drum, de
vine un pivot al activității 
de masă. Puternica și mul- 
t-Iaterala activitate ce se des
fășoară în asociații, cuprinsă1 
între parametri preciși și a- 
sezată pe trepte, formează
baza piramidei spre sportul 
'*'• oerformanță.

in milioanele de prac
ticant! ai sportului, din
tre sutele și sutele de

ii de elevi mai ales, sînt re

crutați, pe baza unei selecții 
științific realizate, tinerii ta- 
lentați ce îmbrățișează spor
tul de performanță. Buna or
ganizare, pregătirea din ce 
în ce mai solidă a antreno
rilor (solicitarea tot mal frec
ventă peste hotare este o 
mărturie elocventă a califi
cării lor superioare, a presti
giului de care se bucură miș
carea noastră sportivă în are
na mondială), condițiile de 
pregătire ce tind să fie 
în pas cu cuceririle științei și 
tehnicii, programul competi- 
țional intern și internațional 
judicios întocmit — toate aces
tea și încă multe altele au con
tribuit și contribuie la per
manenta afirmare a talentu
lui reprezentanților sportivi 
ăi României socialiste. Cele 
18 titluri de campioni olim
pici. cucerite la ultimele 6 
ediții ale Jocurilor Olimpice 
(Helsinki Melbourne. Rama. 
Tokio. Ciudad d" Mexico si 
MiineUen), cele 70 de titluri 
mondiale la seniori și 65 
europene, precum si cele peș
te 401) de medalii de argint 
si bronz obținute la aceste 
trei competiții, sute și sute 
de titluri ce au revenit tri
colorilor la campionatele 
mondiale universitare, la cele 
mondiale și europene de ju
niori, la balcaniade și la alte 
mari manifestații internațio

nale atestă progresul fără 
precedent realizat de sportul 
de performanță românesc, 
contribuția sa de o însemnă
tate deosebită Ia progresul 
general internațional al unor 
discipline.

Ceea ce a determinat reali
zarea victoriilor remarcabile 
a fost nu numai buna pregă
tire tehnică și tactică, ci — 
în primul rînd — spiritul de 
abnegație, dragostea nețăr
murită a tinerilor sportivi 
față de culorile țării, dorința 
lor arzătoare de a răsplăti 
grija părintească a partidului 
de a cinsti înalta încredere 
ce li s-a acordat.

n cei 29 de ani, spor
tul românesc a dat a- 
renei internaționale fi

guri memorabile. Campioanele 
olimpice Iolanda Balaș și Lia 
Manoliu, campionii mondiali 
Gh. Berceanu și Ivan Patzai- 
chin. echipa de handbal bă
ieți — de atîtea ori laureată 
a campionatelor lumii, o sea
mă de atleți, gimnaști, boxeri, 
boberi, eaiaciști și canoiști, 
luptători, popicari, voleibaliști 
s-au impus nu numai prin 
măiestria lor sportivă, ci și 
prin ținuta morală, România 
cîștigîndu-și astfel — și prin 
sport — un înalt prestigiu 
internațional.

eneficiind de condiții 
mereu mai bune — pu
se la dispoziție de par

Lia Manoliu, campioană 
olimpică

tul românesc își sporește în 
permanență eforturile, pe toa
te planurile, pentru a se 
menține în ritmul de progres 
al celorlalte domenii ale vie
ții sociale, pentru a aduce ca 
prinos de recunoștință perfor
manțe tot mai înalte în ma
rile confruntări sportive mon
diale. Există premise pentru 
ca în anii care urmează suc
cesele să fie tot mai nume
roase, tot mai prețioase.

Hristache NAUMtidul și statul nostru — spor-

DRUMURI
NOI

„îndeplinirea programului de făurire a societății 'ocialiste multila

teral dezvoltate presupune ca educa ia fizică și sportul, iniegrindu-se 
organic in ansamblul muncii educative, să coatittuâe mai activ la for

marea tinerei generații, la menținerea și întărirea sâaitâfu. la asăgn- 
rarea unor forme variate și atractive de recreare a anselor, la creșterea 
capacității de muncă”.

de pe acum se poate aprecia că importantul document de par
ed, excelent program de activitate practică pentru întreaga noas
tră mtsccre sportivă, a determinat obținerea unor succese cu 
teiul remarcabile. Ne gindim. printre altele, la atit de bogata pri- 
-a c-os-- o- <Sn acest an. la intensificarea evidentă a 
oct-» te* tu-stee toate judete-e tării, la extinderea formelor

’•S-
Sub conducerea și cu sprijinul 

permanent al partidului
Ne sînt scumpe mărturiile vremii. Ele ne reamintesc că încă 

înainte de anul 1944, sub conducerea partidului începea să se

ș* larg acces a, e ce practicare a exe-cițiilor 
. la cnscmbbjriie de gimnastică a căror prezen- 
tot mai des pe agenda competițiilor de masă 
eccre shrșit ce septeminâ. Ne gindim, la in- 

■ c c-ec oc* vităbr - sportul feminin, la preocuparea mult mai 
esponsco- □ pentru organizarea vieții sportive în cartierele de 
acu -te - tabe-e si zone de agrement, in stațiunile de 

și tnrtoment.
Nu vom face apei la cifre, ci la fapte, la acele fapte 

mai numeroase in ultima vreme — care dovedesc că 
cu atribuții in domeniul educației fizice și sportului au

s — c-e

ocrrvr

odihnă

de perspectim, a si *. i.r m enc.ecâe pentru
mdepiin.rea fc- o-vie ede ca i mpexeae —ec oct>ntotr 
in domennd aoțcă* șpom*.

— tot 
factorii 

, T. -------- ----- ințeles
mai bine răspunderile incredintate și depun eforturi pentru apli
carea ~ vată a prevederilor Hotăririi care subliniază faptul că, 

n onsamc ul mișcării sportive, cea mai largă formă de partici
pare a ntreguiui tineret, a populației, la practicarea sistematică 
O exerciți lor fizice si sportului trebuie să o reprezinte sportul de

organizeze o mișcare sportivă muncitorească, iar la 15 decem
brie 1944 lua ființă ■— sub conducerea partidului — Organiza
ția Sportului Popular care, de la 9 martie 1945 devenea singurul 
organ însărcinat cu conducerea mișcării sportive, desfdșurindu-și 
întreaga activitate sub conducerea partidului și cu ajutorul sin
dicatelor și al organizațiilor de tineret.

Era etapa profundelor schimbări de conținut, de structură si 
organizare a mișcării sportive, aflată — după 23 August 1944 — 
la primele pagini ale noii sale istorii.

Ds-atunci, prin grija părintească a partidului, care a conferit 
educației fizice și sportului importante sarcini sociale și spnj,- 
n’.iî permanent pentru îndeplinirea lor, mișcarea sportivă din țarc 
noastră a parcurs un drum ascendent, lărgindu-și considerabil 
baza de masă, afirmîndu-se puternic și multilateral în arena, olim
pică, mondială și europeană

Datorăm partidului toate aceste succese I
N-d existat etapă de dezvokare și progres în mișcarea spor

tivă care să nu fi fost nemijlocit determinată de orientarea si 
- ■-ii'nul acordate de partid. Numeroase documente de partid 

i c'e stat au ajutat mișcarea sportivă să învingă toate obsta- 
c-'.'e, să cuprindă mase largi de oameni ai muncii în practica
rea. sistematică a exercițiilor fizice și sportului, să cultive talent..! 
N naltele calități morale și de voință ale tineretului nostru, dor
nic și. capabil să se afirme, cu strălucite succese, și în domeniul 
activității de performanță.

în acest an, ca o nouă și semnificativă expresie a grijii părin- 
I- i manifestate de partid, Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februa- 
r> _  2 martie a adoptat Hotărîrea cu privire la dezvoltarea
c-n'inuă a educației fizice și sportului. Document de partid de 
n excepțională însemnătate teoretică și practică pentru întreaga 
• -i'ă- sportivă a țării, Hotărîrea a evidențiat rolul tot mai impor
tant pe care partidul și statul nostru îl acordă educației fizice și 
sportului, cerințelor deosebite pe care aceste activități de interes 
naiiona! trebuie să le îndeplinească pentru a contribui în mod 
corespunzător la realizarea mărețului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate. Stabilind importante -princi
pii teoretice, Hotărîrea a înfățișat, totodată, sarcinile imediate și

— ws,'oc de bază pevrtrj hxtf-corea și dezvoltarea capaci- 
*et> fcxce a tuturor cetoteieior patriei*.Cu entuziasm și răspundere...

Primită pretutindeni cu s. 
portant sprijin acordct mis 
urmata, in toate județele 
sportive, oglindit indeoseo» 
meroase acțiuni de masa 
de cetățeni de toate vrst 
și sate.

Au trecut doar ctteva _

t« i-n-c penoecs-re ce cr> 
soome in rindwe e>erikx si

a -meiul cen-tei to-mu-aîe 
că școala, care cuprinde majoritatea 
rond pr.acjpc! ia procesai de formare 
sănătos, cpt să îndeplinească m cefe
rwiie ce revin cetățenilor patriei noastre.

Hotă ri rea de 
ssts-e considerabilă a octi- 

ssxfe-ri'or, ce ridicare o 
Hotorire si anume, aceea 

tine re tuiui constituie fac- 
* pregătire a unui tineret 
■oi bune condiții indato-

Atenție deosebita 
sportuSui școlar și universitar

Am consemnat, de la apariția Hotăririi, multe acțiuni care ex
primau preocupările sporite ale conducerilor școlilor șl institutelor 
co ale cadrelor didactice pentru ca. Intr-adevăr, școala
să-si îndeplinească în întregime rolul ce-l are în sistemul educației 
fizice și sportului. Am avut deseori prilejul de a constata că in 
atenția forurilor de resort încep să se situeze la loc de frunte, 
acțiunile de răspindire a unor sporturi cu multiple efecte pozitive 
asupra dezvoltării fizice armonioase a tineretului studios — gim
nastica, atletismul, turismul, înotul. Tot așa cum, chiar în zilele mai 
răcoroase, am văzut că, în tot mai multe școli, orele de educație 
fizică au început să se desfășoare — evident cu rezultate mult 
mai bune — în aer liber.

Vacanța mare a fost, ca niciodată, un adevărat „trimestru* 
sportiv. ,

In toamnă, pe noile drumuri de înflorire a activității sportive.’ 
vor fi, cu siguranță, înregistrate alfe împliniri...

înalta cinste de a reprezenta 
sportul românesc

Un larg și însuflețit ecou l-au avut și îl au, de asemenea, pre
vederile Hotăririi cu privire la sportul de performanță — „în ve
derea afirmării pe o scară tot mai largă a talentelor^ îmbunătățirii 
continue a rezultatelor și reprezentării cu demnitate a sportului ro. 
mânesc în competițiile internaționale".

Nu ne propunem prezentarea unui bilanț, dar ne facem o 
plăcută datorie reamintind cititorilor că în răstimpul care a trecut 
de la apariția Hotăririi, sportivii români — făcînd dovada talen
tului, a pregătirii, dar și a înaltelor calități morale și de voință, 
care-i caracterizează — au obținut noi victorii de prestigiu, la 
caiac-canoe, tenis, gimnastică, atletism, tenis de masă, box, 
handbal, lupte etc.

Măsurile adoptate, în urma Hotăririi, de către Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, de celelalte organe și organizații 
de stat și obștești cu atribuții, de federații și cluburi ne dau spe
ranțe că în acest an, cu prilejul oltor mari competiții — mondiale 
și europene —, în vitrina trofeelor vor străluci noi medalii de 
aur, argint și bronz și că în anii viitori, mai ales la Jocurile 
Olimpice din 1976, sportul românesc va înregistra o reprezen
tare de prestigiu,

★
Am notat, în acest plin de recunoștință raport sportiv pentru 

sărbătoarea lui 23 August, doar cîteva din împlinirile pe dru
murile noi de dezvoltare și progres arătate mișcării sportive prin 
Hotărîrea din 28 februarie — 2 martie 1973, document în finalul 
căruia se arată : „Plenara Comitetului Central al P.C.R. își expri
mă convingerea că, sub conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, mișcarea sportivă se va afirma tot mai putsrnic, spo- 
rindu-și contribuția la dezvoltarea armonioasă a tinerei generații, 
a întregului nostru popor".

Este, în această înaltă prețuire și încredere arătată de partid, 
cel mai înflăcărat îndemn și călăuză în munca tuturor celor care 
activează in mișcarea sportivă din țara noastră.

Dan GARLEȘTEANU

SPRE
In România zilelor noastre, o dată cu creștere^ zirrl.... a- 

terial și cultural, se creează condițiile. pentru. prorr.< rama mai ac’ 
vă a ideii de sport și ă exercițiului fizic in rindurile maselor. Ur 

marea firească, adesea confirmată de experiență. 
Sănătății și dezvoltarea armonioasă a cetățenilor, 
capacități de muncă, petrecerea utilă și plăcută a 
rea mai intensă a talentelor sportive de pe cuprins 
.mai prestigioasa reprezentare a sportului românesc

în rîndurih
. se exprimă ir 

menținerea 11 
timpului libe 

ii tării ii tulii, pic 
în lume.

VIITOR Iată un tablou frumos care ono
rează. obiectivele mișcării sportive 
românești. Țara întreagă are un 
plan cincinal, are țeluri înălțătoare 
pentru viitorul imediat și mai în
depărtat. Toate previziunile știin
țifice, proiectele și cercetările bine

fundamentate indică atingerea -co
pului propus. în acest context ge
neral, mișcarea noastră sportivă arc 
și ca dreptul, cu temei, să nădăj- 
duiască la realizarea idealurilor 
sale.

Recunoscînd educației fizice și 
sportului rolul de activitate de in
teres național. Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. — mereu evocată de 
noi. ca un ghid indispensabil — 
solicită antrenarea întregului tine
ret, a populației in practicarea sis
tematică a exercițiilor fizice, spor
tului și turismului. Veritabila pro
movare a sportului în existența oa
menilor este ținta nobilă spre care 
tindem, țintă vrednică de toate e- 
forturile noastre.

în planul de dezvoltare al Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport pe perioada 1971— 
1975 — intr-un tel planul cincinal

al mișcării noastre sportive — per
spectiva este luminată de cifre «are 
marchează jaloane pe druuml pro
pășirii. Pină la sfirșitnl aciuc.-l 
cincinal. de pildă, se prevede ca 
în activitatea sportivă de masă si 
de performanță să fie cuprinși 50— 
€0 la sută din totalul tinerilor atlaii 
in unitățile de invățămint de toate 
sradele. 25—30 la sută din sala- 
riații întreprinderilor și insritutii- 
lor. 10—15 la sută din populația 
mediului rural.

Pentru înfăptuirea unor aseme
nea admirabile intenții, pentru con
vingerea maselor și antrenarea lor 
la acțiune, nu este firește sufi
cient doar să celebrăm virtuțile 
sportului. Vor fi continuate efor
turile pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a activității sportive, dar cu 
deosebire se vor lua măsuri pentru 
utilizarea intensivă, rațională și 
mai judicioasă a fondurilor și mij
loacelor materiale existente.

Extinderea ariei de practicare a 
sportului va aduce după, sine, in 
mod normal, un spor substanțial 
în tabăra sportivilor dedicați per
formanței. Se prevede, de pe acu'-r;

pină in 1975. creșterea cn SO la 
Mită a numărului sportivilor legi
timați si — concomitent — cn 40 
la sută a sportivilor clasificau

O asemenea masă de pmct’canti 

tir. de la diletant și pinâ Ic spor- 
timl de înaltă performantă — nu 
este de conceput fără asi tența ca
lificată a corpului de vedagogi ți 
tehnicieni, chemați să instruiască, 
să vegheze, să dirijeze activitatea 
sportivă de masă și activitatea 
competițională. tn acest scop, tiu 
e de mirare că se preconizează 
creșteri importante in rindurile ca
drelor de specialitate. în 1975, țara 
va beneficia de aportul a peste 9000 
de profesori de educație fizică. La 
încheierea cincinalului actual, sta
tisticile vor înregistra un spor de 
34 la sută pentru antrenori, 58 la 
sută — pentru instructorii spor
tivi. 41 la sută — pentru arbitri si 
40 la sută pentru medicii sportivi.

Această foarte succintă pano
ramă a viitorului, cu perspec ivele 
tezumate, cere contribuția cititoru
lui, nu numai cu imaginația, ci. și 
cu fapta, pentru că educația fizică 
și sportul zilelor de miine și poi- 
mîine vor fi rezultanta eforturilor

conjugate ale tuturor celor ce iu
besc sportul, ale tuturor celor ce 
înțeleg că cerințele vieții moderne 
impun o activitate fizică sistema

tică pe plan național, în interesul 
fiecărui cetățean in parte și al pa
triei în întregime.

Victor EANCIULESCU
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