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SPLENDIDE SUCCESE ALE ATLEȚILOR JUNIORI

GHEORGHE GHIPU

GHEORGHE GHIPU-C AMPION EUROPEAN 
ÎN PROBA DE 1500 m

N. O\ESCL — MEDALIE DE ARGINT LA 1500 m 

SI DOINA SPINL - MEDALIE DE BRONZ LA LUNGIME
IHISBIRG. S (pră le

ta «aștri aa rtaăt si cbCsă. Csew- 
ti seara. cite • aedafee dc aar. ar
gint ți bro*r.

v - ZTLiT’? îTL-STtS e «S ■ z'~ -c
cursA IiîC’ sx a tx
fbtaicW Chipa peroea ca eat 
favorit. Recotdtna~u~ Earapeu. erre-

Nkotoe Oaesca. a .txtui ăe ia tsee-

Cei doi aJerfăxri rorsart *-*; mes- 
ținut 'r— ia -u- —pe pn-

creapti au sprit-tat jrwntăbrl, d*ta- 
șinte-ae dar de soț: i< iiaT fioa- 
lzșxL A ctțtățat. ta apăesoeje gulțwni

Gbeorghe Ghipu în 3:45.78. iar suc
cesul său a fost completat de Nicolae 
Or.es; j cosit al doilea In 3:463)7.

O evoluție excelenta a avut-o și 
țtnă.-a Doina Spina (16 ani) în fina
la probei de sărituri in lungime. Cea 
mai lungă încercare a sa a măsura' 
•3 n. cifră ce egalează recordul 
aafiooal de junioare. Cu acest rezul- 
tat. Doina Spinu s-a clasat însă a 
treia, imoogățir-d zestrea atleților 
noștri cu o medalie de bronz.

Dintre celelalte rezultate mai notam, 
ca.ri.carea lui Dorel Cristudor (locul 
IV In seria a il-a cu 21.32) pentru 
SMttaaMe cursei de 200 m. Gh. 
Buruiană — locul VII In seria I la 
yxn m cu 14:51,0 a ratat calificarea. 
S. Icnită a fost descalificat în proba 
de 10 km marș.

RFZLI.TATF TEHNICE : Lungime 
■f): 1. Heidemarie Anders (RDG) 
fJ6 m, X Gunhild Hetzel (R.F.G.)

INTR-O ATMOSFERĂ SARBATOREASCA
iilTARH» ------------------------------------------------------------------------------------—

"AU LUAT SFÎRSIT ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI ’73JTTI 9

^ Sportivii români au înscris un remarcabil succes; 4 /
ss - ‘]0C11| ni in clasamentul pe națiuni | .■ ' ■

f MOTOVA, 25 (prin telefon, de la 
^oslru)-

imaba C?? a Vll-a ediție a Univer- 
siadei s-a încheiat sîmbă:ă seară» 
,pe arenp centrală a marelui ccm- 

..Ghu'S'iex .șeortiv „V. I. Lena* din Mos- 
aFjCOVS) acolo unde timp de 11 zile 
iș amars simbolica flacără a Jocurilor. 

-uo'i unde au răsunat cuvintele solemne 
ale ;junămintului sportivilor, de a 

■ se'întrece, — totdeauna — in spi
ritul cinstei și al cavalerismului, 

u 'iOÎ£l)Pi® oou s-au auzit trompeții, 
T nptț au cîntat fanfarele, apoi
ulii uHujgflHP compact de stegari a pâ- 
cCf trunk pe stadion, purtînd drape- 
irt3s4ele țărilor participante la între- 
n-ioicei-esiiSportivii au defilat cu toții 

idbrslntc-oii-slngură coloană, braț la 
iliijrațj erprimind astfel prietenia 

•>ffiitfare teagă studențimea lumii. ,_i:
Mfie?-înțelegere, colaborare și pace 

îîq'darehomanimă. Aceasta a fost, de 
('iâlWeli atmosfera generală care a 

domnit în cele aproape două săp- 
tămini pe marile stadioane, ir. să.1 
ți pe bazele sportive moscovite.

s :Dr. Primo Nebiolo, președintele 
(F-iiSAL a rostit o alocuțiune, '-b- 
liniind succesul înregistrat pe toa'.e 
planurile de această mare ccmpe- 

b Ba a demon^ rat buna pre-
studenților sportivi, s-a 

bucurat de o organizare ireproșa
bilă. a fost urmărită cu un uriaș 
interes de iubitorii de sport din 
toate cuMnentde, traps! rm.Ir.d i-se 
astfel tr-l-o minunată sărbătoare 
a tinerewlui lumii.

In sunetele străvechiului clntec 
.șțudenteffi „Gaudeamus Izitur*. a 
.fost cpborît steagul Universiadei. 

, încet, îndet s-a stins flacăra Jocu- 
jiîor, sptd a răsunat imnul de stat 
aî U.R.S.S., țara gazdăL, în timp ce

vire aruncată asupra clasamentu
lui — neoficial — al medaliilor, pe 
care-1 publicăm alăturat, se poate 
vedea- clar —că actuala ediție a 
fost dominată net de sportivii 
țării gazdă. Ei si-au adjudecat 134 
din cele 344 de medalii puse in 
joc. UaiuDea Sovietică a aumat 
formații comnîete in toate c.k- 
plirele prevăzute In ta.^£.-«31. iar

Sportivii Sia telOT V niie. ciasați pe i 
locwl <io<, ptrezeQLSX o ■- —X a cț I

Vein CMOSE

___ CLASAMEVnjl - NEOf Al PE MEDALII____
Toted

1. uus M 3* 3a 136
Z S-UA lî 13 ia 53
X tOMAMA 4 7 8 1»
X Jopo» c 3 1 1 12
A Psâoe c 2 3 s ia
ă rc 2 3 1 •
7. Cabc 2 3 1 6
X Cancsort c c 2 2 1 5
9. hoĂ4 2 • 7 9

IX Fuc-cc 2 • a 2
11. 1 • 4 14
IX B.^crc 1 ■y 7 îs
IX B c. Lm - - - - 1 t
14. XD. Ge—c-c 1 3 1 12
IX FroMo 1 2 1 4
16 hjjsilerj f 1 2 4
17. Moftpobo 1 a 1 2

Ah» 9 teri (Conodo. ’-o- A-s Oonaa. 5--a: kj. Coreea da
Sad, Indic Ke- a ■ Mcdc) ou cerci.a —dati d« sau oe bronz.

ECHILIBRATĂ, AZI, 
DIVIZIE DI FOTBAL • ••

U.T.A.
STEAGUL ROȘU 
„POLI" TIMISOARA 
A.S.A. TG. MUREȘ 
C.F.R. CLUJ
SPORTUL STUDENȚESC

(stădipnul
RAPID

- DINAMO
- F.C. ARGEȘ
- F.C. CONSTANȚA
- STEAUA
- C.S.M. RESfTA
- S.C, BACAU

Republicii, ora 17)
- ,.U* CLUJ 

(stadionul GiuleștL ora 12)
* - JIUL

„POLI* IAȘI
PETROLUL

» UNIVERSITATEA CRAIOVA
ât'vr-, r A?
: Toate partidele din țară încep la

—
Astăzi, at patra rundă a noului cam

pionat I După o săptămînă de odihnă 
și pregătiri (mal puțin jucătorii lotului 
A și de tineret, care au susținut 
miercuri două meciuri de verificare cu 
Hertha B.S.C și, respectiv, Petrolul) 
concurentele din prima scenă atacă iar 

». clasamentul.
...MEGHXRILE ZILEI se dispută la 

Arad, Brașov, Timișoara și Tg. Mureș. 
La Arad și Brașov, de exemplu, o gazdă 
(U.T.A.) și o echipă oaspete (F.C. Ar
geș)., vor încerca să scape de un anu
me complex in prezența unor adversari

ora 17.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI 
DE AZI

1. Univ. Craiova
2. F.C. Constanța
3. C.S.M. Reșița
5. Rapid 

,,U» Cluj
6. Steagul roșu
7. „Poli.“ Iași
8. Dinamo
9. Steaua

10. F.C. Argeș
11. Sp. studențesc
12. Petro: al

13—15. C.F.R. Cluj 
„Poli." Timișoara 
S.C. Bacău

16—17. A.S. Armata 
U.T.A.

18. Jiu>

4—

2 1
2 1
1 22 0
2 0
2 0

3
3
3
3
3
33 2 0
3 11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

3
3
3
3
3
3
33
3
3

0 5—1 
0 4—2 
0 6—3
1 5—3
1 5—3
1 3—2 
1 3—3
1 7—4 
1 5—3
1 3—3
2 3—3

1 
L 1 
l 0
L 0 2 3—4 
l 0 2 3—5 
L 0 2 3—5 
. 0 2 
l 0 2 
I 0 2 
I 1 2

2—4
5—9
1— 5
2— 6

3 
Z 
Z
2
2
2
2
2
1

(Dinamo și, respectiv. Steagul roșu) in 
fața cărora n-au mai cunoscut de mu.t 
izblnda. Dar. e foarte firesc, ca sub 
acest scut moral și cei doi ..adversari" 
să-și fi făurit atîtea speranțe pentru 
duelurile de astăzi. Iar la Timișoara s 
Tg. Mureș, oaspeții (F.C. Constanța și 
Steaua), relansați psihic raAl ales de 
ultima etapă (constănțenii ■* revelația 
acestui început de stagiune — au Învins 
la Petroșani ; bucureștenii au făcut scor. 
3—0, în Capitală cu U.T.A.) vor să pro
fite de deruta existentă in sinul gazde
lor, tot după ultima rundă, și, din 
aceste calcule și ambiții, luptele se a- 
nunță deschise și (vrem să credem !) 
spectaculoase și sportive.

...JOCURI ECHILIBRATE se anunță la 
Cluj (C.F.R. — C.S.M. Reșița) și Bucu
rești (Sportul studențesc — S.C. Bacău 
și Rapid — „U“ Cluj). Pe malul Some
șului. revelația campionatului trecut. 
C.F.R. Cluj, acum, parcă surmenată du
pă efortul ultimilor trei ani de Între
cere dură „duelează" cu o formație 
care anunță să fie revelația actualei edi
ții, pentru că reșițenii, așa cum au por
nit în cursă și cum joacă, anunță mari 
disponibilități. Iar la București, studenții 
mai experimentați decît anul trecut 
cind pierdeau la debutul în prima divi
zie jocul eu S.C. Bacău, se gîndesc la 
o revanșă bună și pentru clasament, 
acum, cind echipa oaspe, bintuită de 
absențe, nu-și prea găsește ritmul im
petuos de altădată. Iar fostul lider, Ra
pidul, va încerca, tot în potcoava Giu- 
leștiului, să stăvilească elanul noilor pro
movați intr-o echipă care vrea să-și 
recapete stilul cu adevărat snioențeac.

iă-și

6,28 m, 3. Doina Spinu (România) 
6,28 m, 4. C. Lemkamp (R.F.G.) 6.17 
m, 5. J. Curtet (Franța) 6.14 m. 6. 
N. Georgieva (Bulgaria) 5,99 m : 100 
m (b) : 1. K. D. Kurrat (R.D.G.)
10.42, 2. P. Petrov (Bulgaria) 10.49,
3. J. Wieczorek (Polonia) 10.59, 4.
A. Kiihne (R.D.G.) 10,59, 5. H. I.ei- 
bner (R.F.G.) 10,60, 6. S. Dalbon
(Franța) 10,65; 100 m (f) : 1. sonia 
Lannaman (Anglia) 11.73. 2. Nadine 
Goletto (Franța) 11.77. 3. Jutta Fernvs 
(R.D.G.) 11,80, 4. II. Nagorka (R.F.G.) 
11,80, 5. L. Panaiotova (Bulgaria) 
11.90, 6. B. Martin (Anglia) 1151 ; 
400 ni (f) : 1. Bettina Wolfrum 
(R.D.G.) 53,28, 2. Ann Larsson (Sue
dia) 53,34. 3. Rosine Walze (Belgia) 
53,68, 4. B. Zalewska (Polonia) 54.19, 
5. E. Barth (R.F.G.) 54,24, 6. W. 
Kampf (R.D.G.) 54,54 ; 400 ni (b) : 1. 
Brijdenbach (Belgia) 45.86, 2. Utikal 
(R.D.G.) 46,73, 3. Krug (R.DlG.) 46.81,
4. Cohen (Anglia) 46,95, 5. Jenkins 
(Anglia) 47,70, 6. Wysocki (Polonia) 
47,74 : înălțime (f) : 1. Ellen Mur.din- 
ger (R.F.G.) 1,82 m, 2. UIrike Mey- 
farth (R.F.G.) și Annemieke Buma 
(Olanda) 1,80 m. 4. A. Matay (Ungaria) 
1,78, 5. V. Bradacova (Cehoslovacia) 
și Maria Severynova (Cehoslovacia) 
1.76 m ; 100 mg (f) : 1. Barbel Eckert 
(R.D.G.) 13.14. 2. Chantal Rega (Fran
ța) 13,38, 3. Gudrun Berend (R.D.G.)
13.43. 4. I. Dega (Polonia) 13,50, 5.
5. Kăwel (R.F.G.) 13,68, 6. B. Nowa-
kowska (Polonia) 13,78 ; 15C0 m (b) : 
1. Gh. Ghipu (România) 3:45,78, 2.
N. Oncscu (România) 3:46,07, 3.
Vifian (Elveția) 3:46,70, 4. Nevens 
(Belgia) 3:47,46, 5. Ustinovici
(U.R.S.S.) 3:49,50, 6. Sorensen (Da
nemarca) 3:50,44 ; 110 mg: 1. Nai- 
denko (U.R.S.S.) 14,42, 2. Warbende 
(R.F.G.) 14.43. 3. McKenzie (Anglia)
14.46, 4. Dietrich (R.D.G.) 14.48. 5.
Vezin (Franța) 14,49, 6. Kaloianov 
(Bulgaria) 14,63 : 10 km marș : 1.
Gauda (R.D.G.) 44:13,6, 2. Semerdjiev 
(Bulgaria) 44,41,6, 3. Dichio (Italia) 
45: 31.4. 4. Vala (Cehoslovacia) 
4-: 42.6. 5. Kazmierski (Polonia)
46:35.4, 6. Nilsson (Suedia) 47: 08,2.

FINALELE „CUPEI

SPORTI Vil-R APORT ÎND PARTIDULUI
Vibrantului mesaj de dragoste și nețărmurită în

credere, de devotament, pe care oamenii muncii l-au 
adresat partidului, secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul demonstrației din 
ziua de 23 August, i s-a adăugat și cel al tineretului, 
ol sportivilor, la fel de cald, la fel de entuziast. Ne 
sînt încă vii in memorie imaginile demonstrației spor
tivilor, străduințele lor de a înfățișa tuturor celor 
prezenți în Piața Aviatorilor rivna cu care întreaga 
mișcare sportivă muncește zi de zi pentru a pune în 
aplicare Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 28 februarie — 2 mar
tie, pentru a da un nou avînt sportului românesc.

Deosebit de grăitoare, ,,tablourile" realizate de 
sportivii bucureșteni ne-au dat noțiunea clară a efor
turilor ce se fac pentru ca educația fizică, sportul, sa 
se extindă cît mai mult în rîndul maselor de oameni

ai muncii, al tineretului îndeosebi, grație diversificării 
mijloacelor de atragere, creării unei baze materiale 
tot mai bogate, asigurării cadrelor de specialitate.

Sportul de performanță și-a „etalat și el victoriile 
obținute datorită îndrumării, sprijinului și condițiilor 
create de partid, victorii ce au fost închinate parti
dului drag. Tineretul sportiv, crescut și educat de 
partid, contribuie tot mai activ la creșterea presti
giului sportiv internațional al patriei noastre.

Raportînd partidului realizările obținute în cei 29 
de ani de la insurecția națională antifascistă armată, 
sportivii s-au angajat să facă totul pentru a îmbo
găți patrimoniul sportiv al patriei dragi, pentru a 
răspunde astfel înflăcăratei chemări de a-și dărui 
întreaga capacitate, eforturile și talentul pentru ri
dicarea sportului din țara noastră pe cele mai înalte 
culmi.

TINERETULUI DE LA SATE“, EDIȚIA 1973

VOLEIBALIȘTII SI OINIȘTII AII ÎNCEPUT LUPTA
TRICOURILE DE CAMPIONIPENTRU

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon).
O competiție sportivă care reu

nește 120 de formații cu peste 1600 
de parttcipanți, are fără îndoială, 
dărui să constituie un eveniment 
remarcabil în viața unui oraș. Sau, 
tel puțin aceasta este impresia pe 
care am resimțit-c în prima zi a 
finalelor de volei și oină ale „Cu
pa: tineretului de Ia sate", găzdu
ită de orașul de pe malurile Be- 
găi. Animația deosebită prilejuită 
de un du-te-vino continuu al spor
tivilor spre și de la cele peste 10 
baze sportive ce găzduiesc întrece-

Duminica trecută, portarul arădean Torgulescu (în imagine) a avut 
mult de hieru cu atacul Stelei și, mai ales cu Năstase (echipament de cu
loare închisă). Și astăzi apărarea U.T.A.-ei va avea de luptat cu atacul 
altei formații bucureștene, Dinamo.

...FAVORITE apar Universitatea Cfa- 
iova în jocul său cu încă necristalizata 
echipă din Iași, și Petrolul, care, deși 
nu strălucește, pare mai bine pusă la

Foto: Paul ROMOȘAN
»

punct decît Jiul, foarte modestă in acest 
început de stagiune.

...Cine' știe, insă, dincolo de calculul 
hirtiei, ce surprize se ascund ! (M.M.I.).

rile, afișele și panourile expuse în 
locurile cele mai circulate, intere
sul forurilor sportive locale, intr-un 
cuvînt atmosfera de sărbătoare ce 
înconjoară această adevărată săr
bătoare a sportului rural, pot fi în- 
tîlnite și remarcate de dimineață 
și pînă seara pe străzile din mu
nicipiul Timișoara.

Iată și alte amănunte despre 
programul care a precedat între
cerile propriu-zise. Toți partici- 
panții au sosit în oraș vineri sea
ra, fiind cazați în căminele stu
dențești. Atmosfera specifică din 
timpul anului universitar — ani
mată și plină de voioșie — s-a 
înstăpînit, în aceste zile de vacan
ță. peste orășelul studențesc din 
Timișoara. Sîmbătă dimineață au 
avut loc ședința tehnică Și vizitele 
de recunoaștere a terenurilor unde 
se vor disputa întrecerile, de către 
sportivi, conducători de loturi și 
arbitri. Măsura este bine gîndită, 
ca fiind destinată să sprijine ordi
nea și disciplina de întrecere și

respectarea riguroasă a programe
lor inițial stabilite. Și pentru că 
tot am amintit de arbitri, să men
ționăm și faptul că partidele — 
atît cele de oină cît și cele de vo
lei — vor fi conduse de către un 
corp de 40 de oficiali. Așadar, pre
zența federațiilor române de velei 
și de oină (se găsesc aici antreno
rul federal N. Sotir și, respectiv, 
C. Oprițescu, secretarul general al 
F. R. Oină) s-a făcut simțită, ve
nind astfel în ajutorul corpului de 
activiști și de profesori din secția 
sport-turism a C.C. al U.T.C. Ul
timii merită toate felicitările pen
tru modul în care au muncit, asi- 
gurînd toate condițiile inițiale ne
cesare bunei desfășurări a . între
cerilor. Semnalăm și buna iniția
tivă a F. R. Volei care, sîmbătă, 
a premiat fiecare dintre cele 80 de

, Radu T1MOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul national de sărituri

MELANIA DECUSEARĂ Șl VASILE NEOELCU - 
INVINGĂTORI IERI

Conform așteptărilor, Melania 
Decuseară (antrenor Pantelimon 
Decuseară) a cucerit cu ușurință 
titlul de campioană a României la 
sărituri de la platformă, probă 
desfășurată ieri la ștrandul Tine
retului din Capitală. Multipla cam
pioană s-a impus de la primul 
salt, iar cele mai frumoase apre
cieri le-a cules la 2i/2 contragrupat 
și 11/2 înapoi grypat.

La trambulină băieți, Vasile Ne- 
- delcu (antrenor Nicolae Spariosu), 

pentru prima dată cîștigător al 
titlului de seniori, și-a văzut asi
gurat succesul de abia după ulti
ma săritură (2i/2 contra grupat), 
notată de arbitri cu 58,59 p. Dar 
Ion Ganea, principalul său adver
sara fost frustrat de arbitrii Pante
limon Decuseară și Nicolae Spa
riosu, care i-au acordat dear cite 
două puncte pentru 2>/2 răsturnat 
grupat, în vreme ce ceilalți trei 
arbitri au apreciat corect saltul 
și l-au notat cu cite 7 puncte. 
Spațiul redus nu ne permite să in
trăm în amănunte, dar este cert c.ă

programarea antrenorilor ca ar
bitri ai propriilor elevi nu poate 
duce decît la lipsă de obiectivi
tate și la crearea unei atmosfere 
de loc potrivită unui campionat 
național așa cum s-a petrecut ieri.

Rezultate — Trambulină, (m): 
1. V. NEDELCU (C.S. Școlarul) 
495,40 p — campion național, 2. 
I. Ganea (C.S.M. Sibiu) 492,90 p, 
3. G. Fabich (Șc. sp. Sibiu) 464,20 
p, 4. Ilieș (Progresul) 439,20 p,
5. D. Nedelcu (Școlarul) 433,95 p.
6. T. Laszlo (C.S.M. Cluj) 425,50 
p; platformă (f): 1. MELANIA DE- 
CUSEARA (Progresul) 362,45 p — 
campioană națională, 2. Mihaela 
Atanasiu (Școlarul) 316,15 p, 3. 
Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
266,05 p, 4. Liliana Popescu (Șc. 
sp. Sibiu) 226,90 p, 5. Magdalena 
Toth (Crișul) 222,90 p. 6. Sorana 
Iacob (CSM Cluj) 207,45 p.

Astăzi, de la ora 10 și de la ora 
17, băieții sar de la platformă, 
iar fetele de la trambulină.

P, STANCULfSCU

PENTRU PRIMA 
OARĂ PESTE 

OCEAN!
Pe „Otopeni", 

cu rugbyștii români, 

înaintea decolării 

pentru 

Buenos Aires...
Sîmbătă dimineață, animație ne

obișnuită pe aeroportul internațio
nal Otopeni. A stîrnit-o un grup 
atletic de sportivi — rugbyștii din 
lotul nostru reprezentativ (22 la nu
măr), prezenți la marea poartă ae
riană a Capitalei, în așteptarea de
colării pentru Buenos Aires, ora
șul primei întîlniri din cadrul tur
neului argentinian.

Se aflau printre ei, jucători cu 
o bogată experiență ccmpetițională 
care au susținut multe meciuri di
ficile în „Cupa Națiunilor FIRA“, 
Baciu, Dinu, Nica, Durbac, Nico- 
lescu, Florescu, dar și mulți alții, 
foarte tineri, care au obținut, prin 
muncă și talent, consacrarea: Po- 
povici, Postolache, Daraban, Fu- 
gigi. Atanasiu, Motrescu.

Cei mai volubili, ca de obicei, 
Florescu, Postolache și Fugigj sînt 
gata să anticipeze de pe acum re
zultatele : toți trei sînt convinși că 
în Argentina rugbyul nostru va 
cunoaște numai succese.

Antrenorul Teodor Rădulescu, 
care împreună cu celălalt antrenor 
al lotului, Dumitru (Titi) ionescu a 
răspuns de pregătirea rugbyștilor 
noștri fruntași, consideră turneul 
ca un important test în vederea 
meciurilor din sezonul de toamnă, 
a partidelor cu R.F.G. și Franța, 
ambele în deplasare. „Va fi un ex
celent prilej pentru a ne cristaliza 
XV-le pentru Heidelberg și Va
lence...“

Programul turneului din Argen
tina ni l-a schițat prof. Ovidiu 
Marcu, secretarul general al fede
rației, totodată șeful delegației :

— In principiu, vcm juca 6 me
ciuri — două cu reprezentativa Ar
gentinei, unul cu echipa campioană 
a țării gazdă, iar celelalte cu se
lecționate de regiuni — Rosario, - 
Cordoba etc. Primul meci, la 29 
august; ultimul la 15 septembrie...

...La ora la care citiți aceste rîn- 
duri, lotul de rugby al României 
a și ajuns în capitala Argentinei, 
după o escală de cîteva ore la 
Paris. Iar luni. în cursul dimineții, 
primele antrenamente de acomo
dare...

Tiberiu STAMA
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ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MAS
CARII NOI

ion corneanui Ș| de LA CM. TREBUIE IUI EDITURA STADION
Sărbătorirea marelui eveniment 

de la 23 August a prilejuit în 
întreaga țară numeroase manifestări 
cu caracter sportiv, în care au 
fost angrenați mii de tineri și tine
re. în săli, pe stadioane, sportivii 
s-au întrecut cu vigoarea caracte
ristică, oferind spectatorilor, pre
zenți în număr deosebit de mare, 
demonstrații mult aplaudate. Cores
pondenții noștri, prezenți la aceste 
acțiuni, ne-au relatat :

BUCUREȘTI: Demonstrații în 
Parcul Herăstrău

Pentru amatorii de sport bucu- 
reșteni, în Parcul Herăstrău s-au 
organizat numeroase demonstrații 
sportive de box, lupte, carting, vo
lei, handbal, la care și-au dat 
concursul sportivi fruntași din aso
ciațiile și cluburile Capitalei.

Cu mult interes a fost urmărită 
gala de box oferită de sportivii de 
la Grivița Roșie, pregătiți de cunos
cutul antrenor Constantin Cionoiu. 
O manifestare asemănătoare a avut 
loc și la Pădurea Mogoșoaia. Printre 
cei care au evoluat în cele două 
reuniuni i-am remarcat pe pugiliș- 
tii I. Dosan, I. Stăncescu, P. Hanoș, 
M. Mogoș și V. Paraschiv.

D. NEGREA
BAIA MARE: Minerii în între
cere

preparare din Săsar, victoria reve- 
nind primei cu 4—2. Totodată, s-a 
încheiat și „Cupa Nordului", la 
judo, aflată la prima ediție. Au luat 
parte judoka din asociațiile Voin
ța B. Mare, Minerul Baia Borșa, 
Dinamo B. Mare, C.I.L. Sigh et ui 
Marmației și, ca invitată de onoa
re, divizionara A, Vagonul Arad. 
Cele mai multe succese le-au în
registrat sportivii arădeni.

T. TOHĂTAN

BACĂU 10.000 de participanți 
la „Cupa sindicatelor**

O amplă acțiune sportivă 
masă, începută cu cîteva luni 
urmă și care a angrenat ]

Pe Bega au rost prezente numeroa
se echipaje la concursul de cano
taj academic, în cadrul căruia au 
ieșit în evidență S. Lidolt (Voința), 
Viorica Popa, Hilde Regine (Poli
tehnica), Doru Drăgan (Șc. spj, 
Ștefan Ferenczi, Carol Molnar 
(Politehnica).

SĂ NE ÎNTOARCEM CU FRUNTEA SUS
UN REUȘIT MANUAL DE BOX

în
23

municipiul Baia Mare, 
marii sărbători de la 
au avut loc întreceri spor- 

„Cupa 23 August".

Și în 
cinstea 
August, 
tive, dotate cu 
Astfel, în organizarea Comitetului 
județean U.T.C., s-a desfășurat o 
competiție fotbalistică, la startul 
căreia s-au prezentat 12 formații. 
Finala s-a disputat între echipele 
Exploatării miniere și a Uzinei de

d» 
i în 

_ peste
10 000 de participanți, s-a încheiat, 
ultimele dispute avînd loc în cins
tea zilei de 23 August. Competiția, 
dotată cu 
băcăuane", ______ ___ ___
succes. în urma finalelor, 
detașat echipele de handbal 
asociației Textila Buhuți, cele 
fotbal din municipiul 77
ghiu Dej și Comănețti voleibaliștii 
de la Aurora Bacău și ; 
la Sănătatea Bacău.

I. IANCU, S.
TIMIȘOARA: Atletism 
taj

Numeroase competiții 
tuturor amatorilor de sport au a- 
vut loc în aceste zile în orașul de 
pe malul Begăi. organizate de 
C.J.E.F.S. Timiș. Pe pista atletică 
a stadionului Progresul s-au desfă
șurat concursuri de alergări. S-au 
evidențiat cu acest prilej. Victorița 
Nivieeneu (Gr. șc. construcții), Ro
zalia Necker (Gr. șc. construcții». 
Vasile Ștefănescu (Lie. Ind. de Ma
șini), Lucian Ionpan (Progresul).

„Cupa sindicatelor 
s-a bucurat de un real

s-au 
ale 
de 

Gh. Gheor-

popicarii de

NENIȚA 
și cano

destinate

FINALELE „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE*
(Urmare din pag. 1)

formații cu cîte o minge de volei 
Artex.

Am înregistrat și o abatere de 
la programul inițial al acțiunii la 
care sîntem martori, In mod cu 
totul lăudabil, organizatorii fina
lelor de la Timișoara — C. C. al 
U.T.C., C.N.E.F.S., și U.N.C.A.P., 
precum și forurile lor în subordine 
de Ia nivelul orașului — au decis 
să amîne deschiderea festivă a în
trecerilor pentru duminică 26 au
gust, eveniment ce va avea Ioc pe 
stadionul 1 Mai, cu ocazia desfă
șurării meciului de fotbal de di
vizia A dintre Politehnica și F. C. 
Constanța. Beneficiind de prezența 
unui mare număr de spectatori, 
festivitatea de deschidere a fina
lelor „Cupei tineretului de Ia sate“ 
Va constitui în acest fel o propa
gandă mai consistentă și eficientă 
pentru educația fizică și sportul 
din mediul săteso. Nu ne îndoim

că, astfel, această 
o zi plină pentru 
tivă din Timișoara, și că întrecerile 
Cupei vor sta într-o ți mai mare 
măsură în atenția gazdelor.

Cîteva precizări asupra progra
mului de desfășurare a meciurilor 
de volei și a întîlnirîlor de oină. 
Incepînd de sîmbătă după-amiază 
se desfășoară — în nota de mare 
concurență pe care o anticipam în 
avancronica noastră — partidele 
preliminarii în cadrul celor 16 
serii (opt de băieți și opt de fete) 
la volei, și al celor 10 serii (fie
care a cîte patru formații) de oină. 
Apoi, ciștigătoarele seriilor Iși vor 
disputa, în cadrul unuj turneu fi
nal, titlurile de campioane națio
nale sătești ale ediției a cincea a 
„Cupei tineretului de la sate“ și, 
bineînțeles, șansele de a ocupa un 
loc cît mai bun pe podiumul pre- 
miaților sau în ierarhia finală ac
tuală a voleiului și oinei sătești 
din acest an. Aceste ultime parti
de sînt programate să aibă loc 
luni și marți.

duminică va fi 
activitatea spor-

P. ARCAN
IAȘI: Ample acțiuni in locurile 
de agrement

în locurile de agrement de la 
Ciric și Repedea, din vecinătatea 
lașului, au avut loc în aceste zile 
de sărbătoare acțiuni sportive de 
masă, la care au participat salariați 
de la întreprinderile și instituțiile 
municipiului. S-au organizat 
concursuri de tir, box, handbal, 
baschet cu un larg caracter popular, 
precum "ți o serie de demonstrații 
susținute de sportivi de perUprman- 
ță din secțiile de box, lupte, halte
re. tenis de cîmp, înot și popice. în 
pădurea Repedea a avut loc, de 
asemenea, un concurs de orientare 
turistică. Nu a lipsit, firește, din 
programul acestor manifestări — 

. ganizate de C.J.E.F.S., de Consi
liul județean al sindicatelor și Or
ganizația de pionieri — întrecerile 
de înot pentru începători.

DIACONESCUD.

COMPLEX 
MEDGIDIA,

UN MARE 
SPORTIV LA 
AMENAJAT PRIN CON
TRIBUȚIA VOLUNTARĂ A 

LOCUITORILOR 
ORAȘULUI

La Medgidia — în prezența to
varășului Vasile Vîlcu, membru 
ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, prim-seeretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., și a tovarășilor Ion Iuga, 
secretar al Comitetului județean 
al P.C.R., și președintele CJEFS 
Constanța și Gheorghe Tran
dafir — secretar al Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R., a altor membri ai Co
mitetului județean de partid și ai 
Consiliului popular județean — 
s-a inaugurat o nouă bază spor
tivă și de agrement. Este vorba 
de un complex alcătuit dintr-o 
modernă construcție destinată 
bowlingului (cu opt piste), o sală 
pentru tenis de masă, o altă sală 
pentru diferite jocuri mecanice, 
una pentru șah, vestiare, o saună 
etc. Complexul dispune de tere
nuri de volei, baschet, tenis și 
este amplasat lingă debarcaderul 
destinat sporturilor nautice, ame
najat pe canalul principal al Văii 
Carasului.

întreaga amenajare a fost reali
zată prin contribuția locuitorilor 
orașului, care au ținut să partici
pe astfel la îmbogățirea zestrei 
de baze sportive. La acțiunile de 
muncă patriotică au participat 
peste 5 000 de tineri.

Pentru merite deosebite în rea
lizarea acestui obiectiv, tovarășu
lui Eftimie Ilizei, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Medgidia 
al P.C.R., primarul orașului, i-au 
fost conferite din partea CNEFS 
diploma de onoare și o cupă.

De asemenea, din partea 
C.N.E.F.S. a fost acordată suma 
de 30 000 lei pentru dotarea în 
continuare a acestei baze spor
tive.

Liviu BRUCKNER

Luni noaptea, lotul de lupte gre- 
co-romane, al țării noastre, partici
pant la Universiada de la Moscova, 
s-a întors în țară cu cele șase me
dalii cucerite la competiția din ca
pitala Uniunii Sovietice. Folosind 
scurtul popas efectuat de luptătorii 
români în București (miercuri lo
tul național s-a reunit la Poiana 
Brașov pentru continuarea pregăti
rilor în vederea participării la 
campionatele mondiale de la Te
heran) am solicitat un scurt inter
viu antrenorului emerit ION COR- 
NEANU în legătură cu desfășura
rea turneului de lupte. încheiat cu 
frumosul succes al sportivilor ro
mâni : Gheorghe Berceanu (meda
lia de aur), Nicu Gingă, Ion Păun 
și Staicu Olteanu (medalii de ar
gint). Nicolae Neguț și Victor Do- 
lipschi (medalii de bronz).

— Ce ne puteți spune despre 
nivelul valoric ai turneului de 
lupte greco-romane din cadrul U- 
niversiadei ?

— La întreceri au fost prezenți 
104 luptători din 18 țări, ceea ce 
înseamnă 10-11 concurenți la fie
care categorie. în rîndul celor în
scriși au figurat o serie de spor
tivi reputați, cu un palmares in
ternațional bogat, de talia sovieti
cului Kiamii Kisamedinov (cam
pion olimpic la categoria 68 kg), 
Ivan Țolov (Bulgaria), Istvan Hor- 
niac (Ungaria), Dark® Nișievici (Iu
goslavia), 
medaliați 
ale sau 
aliniat o 
că, din _ . . _
mulți concurenți îi vom revedea 
peste 20 de zile la Teheran. Bine 
s-au comportat și reprezentanții 
R. D. Germane, Bulgariei. Statelor 
Unite, Japoniei etc. în aceste con
diții, întrecerile luptătorilor au fost 
de un foarte bun nive valoric, dis
puta pentru locurile fruntașe fiind 
dificilă. Meciurile au fost de un 
intens dinamism, sportivii din mai 
toate țările participante dovedind 
o perfectă adaptare la noile ce
rințe ale regulamentului F.I.L.A. 
Au fost numeroase meciuri în care 
Pe tabelele de punctaj s-au înre
gistrat cîte 20—30 de- puncte. Spre 
surprinderea generală, în tot tur
neul n-a existat nici un verdict de 
dublă descalificare pentru luptă 
pasivă. în concluzie, aș vrea să 
precizez că întrecerile de la Mos
cova au fost o foarte bună repe
tiție înaintea campionatelor mon
diale.

— Cum s-au comportat luptătorii 
români ?

— Deși rezultatele obținute de 
ei reprezintă un frumos succes, tre
buie să vă mărturisesc că nu sint 
în totalitate mulțumit de evoluțiile 
reprezentanților noștri. Este adevă
rat că unii dintre ei au fost răs-

plătiți cu aplauze la scenă deschi
să pentru modul spectaculos în care 
au luptat. în rîndul lor s-au situat 
Nicu Gingă, Ion Păun și chiar 
Gheorghe Berceanu, pînă în. mo
mentul în care a comis o greșeală 
tactică în partida cu sovieticul 
Șmakov. eroare care putea să-l 
coste titlul de campion mondial u- 
niversitar. Ceea ce m-a satisfăcut 
a fost faptul că Berceanu, revenit 
în categoria sa, a avut re
surse fizice suficiente, de la începu
tul și pînă la sfîrșitul concursului. 
Surprinzător de bine s-a comportat 
Staicu Olteanu, prezent pentru pri
ma oară la o competiție de acest 
nivel. Cu o mai bună pregătire fi
zică, Olteanu putea cuceri medalia 
de aur. De asemenea, mă 
satisfăcut dș evoluția lui 
Savlovschi. Dar, ceea oe nu 
tuat la nivelul optim a fost 
tirea fizică specifică a concurenților 
români. Cu puține excepții, repre
zentanții noștri au manifestat semne 
de oboseală către sfîrșitul meciuri
lor, oferind posibilitatea adversari
lor să echilibreze situația și chiar 
să țîștige, Iar arbitrilor să le dea 
avertismente pentru luptă pasivă. 
Așa se explică faptul că Victor 
Dolipschi a fost învins de sovieticul

declar 
Adrian 
s-a si- 
pregă-

Markiladze, adversar pe care îl fi
xase cu umerii pe saltea, în luna 
ianuarie. Aceeași deficiență au ma
nifestat-o și Nicolae Neguț, Tiberiu 
Horvath, ca să nu mai vorbim de 
Adrian Popa, sportiv care n-a jus
tificat selecția în lotul național. 
Poate vă surprinde că sînt atît da 
critic la adresa elevilor mei, chiar 
și în condițiile în care lotul nostru 
s-a înapoiat în țară cu asemenea 
succese. Dacă aș fi mulțumit 
comportarea lor la Universiadă, 
nu s-ar mai concentra suficient 
etapa următoare de pregătire 
cu deficiențele arătate, la campio
natele mondiale n-ar putea realiza 
performanțele pe care, pe bună 
dreptate, iubitorii sportului din 
țara noastră le așteaptă la ei.

— Ați amintit de campionatele 
mondiale. Ce perspective întreve
deți luptătorilor noștri Ia apropia
tele confruntări ?

— Niciodată nu mi-a plăcut să 
fac pronosticuri. întrecerile de Ia 
Moscova mi-au arătat exact ce mai 
avem de făcut și timpul care a mai 
rămas, aproape trei săptămîni, este 
suficient să punem la punct pregă
tirea, astfel c&. să ne întoarcem și 
de Ia Teheran cu fruntea sus.

Mihai TRANCA

■. ăuoi 
iu Iun 
roliio

d'i—C

FOBS
Fkl

Bora Markiladze (URSS), 
ai campionatelor mondi- 

europene. Țara gazdă a 
garnitură foarte puterni- 
care, cu siguranță, pe

Gh. Berceanu (dreapta) din nou in sala de antrenament, pregătind asal
turile C.M.

Creșterea performanțelor sportive 
impune o pregătire deosebită pe 
toate planurile a concurenților.’ La 
baza unor rezultate de prestigiu, • 
dincolo de necesitatea unor perfecta7 
cunoștințe de ordin tehnic și tac-i 
tic, se află și pregătirea fizică la 
un înalt nivel. Cu atît mai mult, 
cu cît sportivii trebuie să facă față 
nu numai unor adversari puternici, 
dar și unor competiții desfășurate 
pe o lungă durată de timp. De la 
această regulă nu fac excepție..nicj,. 
boxerii, pentru care pregătirea fi-!( 
zică reprezintă, fără discuție, unul 
dintre mijloacele de realizare a ,,, 
victoriilor. ab ;s.

Iată ce încearcă să demonstreze, 
de altfel, și autorii lucrării ,JEse«- 
gâtirea fizică a boxerilor" cunoscu- 
ții specialiști, Mihai Trancă și Con
stantin Nour. Volumul se conStîfuie 
ca o lucrare importantă pentru 
bibliografia de specialitate, ofprj 
celor 
cații 
unei 
vilor.

DOUĂ

interesați cele mai noi inni-ț i ’ 
metodice privind remiZ&rbai 
pregătiri superioare a sporti-

TRADUCERI DIN LITERATURA

DE SPECIALITATE
Două traduceri din literatură^ de-> 

specialitate sovietică și cea; bulgasă 
îmbogățesc bibliografia sportivă, ur«b 
mărindu-se, în acest fel, informarea 
multilaterală a celor ce lucrează îarlgioc 
domeniul sportului. . zob.

Prima, „Fundamentarea KîiZSold- 
gică a antrenamentului" de' S. oBî^ 
Gandelsman și K. M. Smirnov, cu 
caracter general, pune la îndemîria 
antrenorilor utile elemente privind 
dirijarea optimă a procesului "- d-i..........rpregătire, pe baza legilor'.•hziolhgii‘’' ' 
ce. Avînd la dispoziție dare oferite ’ 
de cercetări recente, precur 
bogată experiență, autorii0: 
să realizeze o lucrare de 1

repet/? succesul, 
(ultimul din rtir

In un interesant

a II

Farul

de 
în

adversar tenace, a unei echipe 
a revenit cu brio în prima di- 
a tării.
seria a Ii-a, Vulcan și Grivița

Capitală,

cuplaj pe
o parte 

fruntași se

Vulcan'*
dintre rugbyștii 
află în afara ac-

S.C. DEBREȚIN 5,5-4,5

II-a, să 
Țibuleac

UL ORADEA — VASUTAS

Etapă completă

F.R. Rugby

T Deși 
noștri 
tivității competiționale interne (în 
preajma meciurilor din cadrul tur
neului ce îl întreprinde în Argen
tina), totuși sportul cu balonul oval 
rămîne ferm ancorat în actualitate, 
pe plan autohton. în principal, prîn 
intermediul „Cupei Federației Ro
mâne de Rugby“, aflată mîine la 
a 2-a etapă.

De data aceasta vom avea de-a 
face cu o etapă plină, în toate ce
le trei serii ale competiției, fapt 
care mărește interesul spectatorilor 
și al echipelor angajate în întrecere.

în seria I, C.S.M. Sibiu va juca 
acasă cu Știința Petroșani, într-un 
meci de tradiție, care, de regulă, 
s-a încheiat cu scoruri destul 
strînse. înapoiată din turneul 
Uniunea Sovietică, echipa sibiană, 
bine pusă Ia punct cu antrenamen
tele, este capabilă să termine în 
avantaj acest joc. In aceeași serie 
Universitatea Timișoara va întilni 
pe Agronomia Cluj. Va jfi un bun 
prilej pentru rugbyștii gazdă să-și 
verifice stadiul preparativelor 
pentru viitorul campionat, in fața

țap- w-

VOLEI

Rugbyștii de la Grivița Roșie au debutat cu dreptul -n „Cupa F.RJl 
Ies sînt dornici și acum, in etapa a 
meciul Grivița Roșie — Rulmentul:

unui 
care 
vizie 

în
Roșie se vor întîlni într-o partidă 
„deschisă" ca rezultat (și sperăm 
și ca joc...). Avantajul terenului ar 
putea avea un efect decisiv pentru 
tinerii rugbyști de la marea uzină 
din Dealul Spirii. La Iași, Politeh
nica, care a stat în prima etapă, va 
primi replica lui Dinamo București,

performera etapei inaug 
dificil pentru ambel 
ușor avantaj de 
lor, mai o

In seria 
cu Gloria 
Vulcan — 
Constanța 
Două partide in care pri echi
pe pornesc favorite. Cel puțin teo
retic.-

Gr. R< 
cu Sportul 

irucic în care pri

ntul Birlad) și bineînțe- 
ln fotografie, fază din 

,1
Foto: Ion MIHA1CA

LA LUPTE GRECO-ROMANE

TOATE SPORTURIL

VALEBIf GORINA, TlBGU JIV. »Am 
11 î.ni, slnt un bun școlar și mi număr 
printre suporterii U.T.A-ei. Știu ci 
echipa mea favorita a eliminat din Cupa 
Campionilor Europeni pe Feyenoord,

CAI,IN VIRGIL, BACĂU, 
seul pe care l-a parcurs fotbalistul Ion 
Constantin : Jiul Petroșani — Steaua — 
Petrolul — Sportul studențesc. La Con
stanța n-a fost decît ca vilegiaturist ! ,

P. KIDVANI, ORADEA. Legat de 
faptul că echipele de fotbal din Divizia 
B trebuie să prezinte în teren cel puțin 
un junior, ne întrebați dacă juniorul 
respectiv trebuie să joace efectiv 90 de 
minute. In ideea creșterii și promovării 
de noi cadre, ar fi de dorit acest lucru. 
Dar, unele echipe nu văd ln prezentarea

echl- 
păcă-

'unui Junior in terenul de joc, decît„__ _ ____ . _____ . . , _„..t În
deplinirea, cu mai multe sau mai puține 
oftaturi, a unei prevederi regulamentare. 
Și atunci, după cîteva minute de joc. 
juniorul este înlocuit cu un iucător mai

vîrstnic. Procedînd în felul acesta, 
pele nu păcălesc Federația, ci se 
lese pe ele însele.

LUCIA FLORESCU. ORADEA. ___
dreptate : Ilie Năstase nu este stîngaci. 
Dîntr-o greșeală, imaginea a fost inver
sată. Acesta este motivul pentru care 
Năstase a apărut cu racheta în mina 
stingă.

FANICA GHERGHIȚA, GIUVARÂȘTI. 
împărtășesc aprecierile dv. față de ..tu
narul” echipei Universitatea' Craiova, 
Oblemenco, care a cucerit de patru ori 
titlul de golgeter al Diviziei A. Totul 
este în regulă, pînă la versurile cu care 
încheiați scrisoarea și despre care spu
neți că doriți foarte mult ca ele să apa
ră în ziar. Cereți-mi orice, în afară de 
acest lucru ! De altfel, cred că nici 
Oblemenco nu ține neapărat să i se de
dice versuri. Este preferabil ;
tru dv., cît și pentru noi — să vă 
primați sentimentele în proză.

MIHAI GHEVIZA, PETROȘANI, 
ce în „Programul Loto-Pronosport 
scrie mereu Jiul Petroșeni, și nu 
Petroșani, așa cum este titulatura ... 
cială a orașului nostru Nu înțeleg de 
ce îmi puneți întrebarea mie ? Sîntețl 
certat cu cei de la ..Loto-Prortosport ? 
La mijloc nu poate fi decît o scăpare 
din vedere, determinată de faptul că, 
într-un timp, orașului dv. nu i se mai 
spunea Petroșani, ci Petroșeni. Apoi, s-a 
revenit la primul nume. Evident, este 
cazul să revină și „Programul Loto-Pro- 
nosport“. Și nu ne îndoim că o va face.

I. SOLOMON, CONSTANȚA. 1. Cred 
că nu mai aveți nevoie de răspunsul 
meu. 2) Antrenorul echipei naționale de 
tenis, Tache Caralulis, are 58 de ani. 
Atît dv., cît, mai ales, fiul dv., sîntețl 
departe de adevăr. El a abandonat acti* 
vitatea competițională; in 1951,

Aveți

atît pen- 
“ ’ ex-

„De 
se Jiul 

ofi-

deținătoarea Cupei Intercontinentale, fă- 
cînd 1—1 Ia Rotterdam și 0—0 Ja Arad, 
dar nu știu cine a înscris acel gol de 
aur al arădenilorw. Vă spun eu : Florian 
Dumitrescu (care joacă acum la Di
namo). Cea de a doua întrebare pe care 
mi-o puneți, nu este mai „grea-* decît 
prima, așa cum vi se pare dv. Dimpo
trivă. Și-apoi, n-aș putea să nu vă sar 
în ajutor, cînd îmi spuneți că „mă tot 
cert cu un băiat care nu crede că Vago
nul Arad a jucat în Divizia A“. Spu- 
neți-i și cînd : în ediția 1968—69. Îmi 
pare rău de cei de la Vagonul. Degeaba 
jură ei că au jucat în Divizia A. Nu-i 
crede nimeni !

CORNELIU STANESCU, SLANTC MOL
DOVA. Mai bine mai tîrziu, decît nici
odată ! Sub numele de Metalul, Indus
tria Sirmei Cîmpia Turzii a jucat în Di
vizia A, la fotbal, în anul 1954, retro- 
gradind, împreună cu Progresul Oradea 
și... Locomotiva (Rapid) București.

ANTON SCUTARU, IAȘI. 1. Și eu sînt 
deziluzionat. Dar, nu ca dv., fiindcă 
mi-am făcut mai puține iluzii. 2. Tenis- 
manul american Riessen are 32 de ani.

Ilustrații : N. CLAUDIU

La Oradea, formația de lupte 
greco-romane a clubului Crișul a 
intîlnit intr-o partidă amicală echi
pa maghiară Vasutas S.C. din De
brețin pe care a întrecut-o cu 
5,5—1.5. S-au evidențiat Fr. Gyon- 
gydsi, M. Duca și I. Gyongyosi — 
to’.i trei învingători prin tuș, de la 
Crișul. respectiv, Deăk și Rozsăs — 
ciștigători înainte de limită.

ipa reprezentativă mas
ei va pleca vineri în- 
3 sâptâmîni in Japonia 
la invitația federațiilor 

tie acestor țări. Q în 
onatelor europene de 

amate la începutul lunii 
ii multe orașe olandeze, 

fete și băieți ale României 
eca in Olanda in ziua de 3 sep- 
s. • LA BAIA MARE s-au des- 

primele partide internaționale 
ei ale acestui sezon. Echipa locală 

Minerul Explorări, recent promovată în 
divizia A a țării, a primit replica forma
ție: maghiare D.E.A.K. Debrețin. în 
primul joc, urmărit de peste 2 000 de 
spectatori, victoria a revenit voleibaliș
tilor băimăreni cu 3—0 (9, 5, 4). în cea 
de a doua partidă s-au jucat cinci se
turi obligatorii. Gazdele au cîștigat trei 
(la 5. 9. 4). după care au cedat la 13 
setul al patrulea, dar și-au adjudecat 
Ia 12 pe ultimul. S-au remarcat întreaga 
echipă a învingătorilor și Hekker și 
Pellei de la învinși.

SUG3Y Echipa franceză de rugby, 
Sporting Club Bernay a jucat un nou 
meci în țara noastră, de astă dată cu 
Minerul Gura Humorului. După un joc 
frumos, oaspeții au învins cu scorul de 
18—€ (6—4).

BOX Campionatele de box amator 
ale Statelor Unite, disputate la Boston, 
au desemnat pe următorii titulari ai 
centurilor. în ordinea categoriilor Al
berto Sandoval, 
Hess. Howard 
Randy Shield, 
Grant. ’ „ . . .
James Emory Chapman. După cum se 
vede, cinci dintre noii campioni ameri
cani pe 1973 au făcut parte din formația 
de tineret a S.U.A. care a efectuat tur
neul recent în România. Rezultatele ti
nerilor noștri boxeri devin cu atît mai 
valoroase. • URMĂTOAREA EDIȚIE a 
turneului „Prietenia0, rezervat formați
ilor de tineret, se va desfășura în 1974 
în Mongolia. • DUPĂ UN STADIU DE 
PREGĂTIRE efectuat la Piatra Arsă, 
pugiliștii ghanezi au început turneul de 
cîteva meciuri pe care-1 efectuează în 
țara noastră. în prima întîlnire, repre
zentativa Ghanei a încrucișat mănușile 
cu selecționata județului Maramureș. 
Partida, disputată in localitatea Borșa, a 
fost de un bun nivel tehnic și spectacu
lar. La capătul unor meciuri echilibrate, 
gazdele au obținut victoria cu 11—9. Din 
rîndul boxerilor maramureșeni o fru
moasă comportare au avut Paul Pap, 
Gheorghe Man și Gavril Morga, iar de 
la oaspeți s-au remarcat J. Destimo si 
T. Akushe.

pata divizionară A, Liceul Miercurea 
Ciuc. Trofeul a fost cîștigat de echipa 
Steaua care a totalizat 6 p. iată clasa
mentul : 1. Steaua 6 p (cu Liceul M. 
Ciuc 13—2, cu I.P.G.G. 8—2, CU S.C.M. 
Ciuc 7—4); 2. S.C. Miercurea Ciuc 2 p 
(cu Liceul M. Ciuc 6—4, cu I.P.G.G. 
3—4): 3. Liceul Miercurea Ciuc 2 p (cu 
I.P.G.G. 5—2) ; 4. I.P.G.G. 2 p.

BASCHET Intre 3 și 5 septembrie 
va avea loc, la Tg. Mureș, consfătuirea 
anuală a arbitrilor. Cu acest prilej, vor 
fi făcute testări practice și teoretice și 
se vor da examene de promovare. Un 
amănunt : absolut toți participanții vor 
fi supuși unui examen teoretic format 
din 20 de întrebări, la care se admit 
numai 6 răspunsuri greșite. Cei care 
nu vor îndeplini acest barem minim vor 
fi excluși din corpul arbitrilor.

„„ _______ șiftl^ză-1. s:
prețioasă pentru activitateivZilnică ■ ' 
a specialiștilor noștri. ' 010 p! st

A doua, datorită fori.diitqiîiltH1'8'19'’ 
școlii bulgare de lupte, Râîke Peh 
trov, are ca subiect luptei» un8®e. 
După cum remarcă prof. V.
în prefața volumului, „p^ezeHiuIs^19: 
manual vădește tendința autorului ’bec 
de îmbinare a tratării mtrttidifi&î-, ec 
plinare a problemelor ridicate dG:uiu 
metodologia modernă a ftiptei&rjusu., 
cu elemente vechi, moștenite 
transmise din tezaurul luptelor»1 
populare de mare tradiție is'ila 
poporul bulgar".

Așadar, două volume cu '-‘xare 
Editura Stadion se adresează-tehni
cienilor noștri în dorința de a doiv- 
tribui la ridicarea continuă a nive
lului lor de cunoștințe. VI<J) ‘

o ol ob ,D0l.
Rubrică redactată fle . ? ;■ 

Emanuel FANTANEAWU11/|A’;
: or O1O ol S

■■
. ob 

jfl o-

lurioil.
. ?■

I. GHIȘA, coresp. județean

Mike 
Aaron Pryor, 
Tuttle, Dale 

D. C. Barker,

Richard Rozelle, 
Davis, 

William
Marwin Hagler,

HOCHEI "Amp de trei zile, pe pati
noarul artificial din Miercurea Ciuc s-au 
disputat partidele din cadrul „Cupei 23 
August", org mizată de CJEFS Harghita. 
Au luat parte formațiile Steaua, 
I.P.G.G., s.C. Miercurea Ciuc și proas-

MARI REDUCERI
DE PRETURI PE LITORAL

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURAN
TE BUCUREȘTI, vă invită să petreceți cîteva zile pe litoralul 
Mării Negre, in lunile septembrie și octombrie, in cele rrfai 
elegante și confortabile hoteluri din stațiunile: Mamaia, Efo
rie Nord și Sud, Jupiter, Venus, Saturn, Cap Aurora și Nep- 
tun.

BUCURIA VICTORIEI

hlauM 
tu iul

In această perioadă se aplică reduceri 
de tarif de pînă la 
C.F.R. 50%, durata 
aprecierea dvs.

înscrieri la filialele de

55%, la transport pe 
sejurului rămînînd la

turism din Calea Vic
toriei nr. 100, Bd. Republicii nr. 4 și 68, ca și la punctele de 
turism din cartierul Drumul Taberei — Complex Orizont și car
tierul Titan — Complex A. 13.
Telefon: 14 08.00; 15.74.11. și 14.72.08.

Informații și
Această fotografie inspirată a co

laboratorului nostru Teodor Roibu 
redă, cit se poate Se sugestiv, bucu
ria pe care o trăiește uit sportiv în 
momentul suprem al victoriei. Ima
ginea o înfățișează pe Virginia 
Bonci-Ioan după reușita ei încer
care la -1,84 m, cu care a cîștigat 
medalia de aur la săritura în înăl-

țirne și titlul de campioană a Uni
versiadei 1973, de la Moscova.

Am fi, desigur, foarte fericiți dacă 
ni s-ar oferi posibilitatea să pu
blicăm cît mai multe asemenea fo
tografii ale sportivilor noștți frun
tași participanți în întreceri -inter
naționale de anvergură.



Pag. a 3-a

mai 
noastră. 

Balca-

Nr. 7514

METALUL-SELECȚIONATA
DE TINERET A ARMATEI

R.P.D. COREENE 2-1 (1-0)

fjfen Aimer — 200 m delfin

și 200

și o

de 
Turcia, 
singura

al 
cucerit 

dată

sau 1 500 m liber la Belgrad ?
Foto V. BAGEAC

FENERBAHCE IN VIZITA LA

ANqA GROZA ȘI CVARTETUL SPRINTERILOR
AU ȘANSE DE A SE CLASA ONORABIL LA C.M. DE ÎNOT

Au mai rămas mai puțin de 
două săntămlrif pînă la startul pri
mului caiDpionaț,.mondial al înotă
torilor, iar avalanșa recordurilor 
mondiale și continentale probează 
din plin pregătirile deosebite 
care campionii piscinelor le 
în vederea marii premiere de 
Belgrad.

Apreciind eforturile celor 
buni înotători din țara 
performanțele realizate la 
niada de la Dubrovnik și unele re
zultate obținute la „Cupa Europei". 
F.R.N. a hotărit deplasarea unui 
lot redus alcătuit din sportivii care 
au cele mai mari șanse de a se 
clasa onorabil în marea confrun
tare din capitala Iugoslaviei.

La ace®tă oră, opt înotători 
didează pentru un loc în 
României, In tabelul alăturat 
«ferim prima performanță a 
lui. cea de a 10-a (în condiți 
doi sportivi de țară). Și rezul: 
sportivilor noștri in probele în eare 
sîntem interesați. în aprecierea po
sibilităților înotătorilor români, ci
frele respective nu pot fi conside
rate decît un etalon întrucit eu si
guranță cei mai mulți dintre per
formerii sezonului își vor îmbună
tăți rezultatele la Belgrad. Același 
lucru l-ar putea reairia ș: 
zentanții noștri, cărora 
rămas limp suficient pentru a se 
prezenta în piscina de la Tasmaj- 
dar. in 'condiții optime.-

Totuși, după O succintă erahiar» 
ne vom da seama că cele mai mari 
șanse le deține Anca Groza la 
100 m delfin, pe care numai 5 ze
cimi de secundă o despart de a 10-a

mai

eră a anului. Pentru a pu- 
a in finale, ea va trebui să 

înoate 100 m în 55,5—66,0 
m.in 2:24,0.

in ordine imediată am 
posibilitățile cvartetului de 
m liber, credita: la această 
3:39,0. Dac 
sprinter 
amintite 
cordul p.
elăus (54,41 
M. SLavie i 
veiu! cifrei

aprecia 
4X100 

__  oră cu
Z. Op-ițescu (al 14-lea 
anului in condi 

ma: sus) și-ar repeta 
«al (543). iar L 
A. Vițelaria (56,2) 
S3) ar concura la 
r deja exprimate 

ștafete;. echipa

re- 
Mi- 

și

fa 
ar 

realiza 3383. rezultat cu care s-ar 

tindu-1 pe Slavic, ceilalți compo

fruntaș

liber :
Larsson

în
însemnate de 

probele respec-

Knox (S.U.A.) 
(Suedia) 53,9. 14.

24. MICLĂUȘ

1.

ÎNCEPiND DE MARȚI, LA SNAGOV

CAMPIONATELE NAȚIONALE
„ DE CAIAC-CANOE

De marți, apele lacului Snagov 
vor găzdui^ nouă ediție 
pionatelcr naționale de 
noe. La întrecere vor fi 
cei mai buni caiaciști și 
al (arii, mulți dintre ei 
olimpicigttnendieli și europeni. Vor 
putea fj;>wittBrați în disputa pentru 
titlu] da-icampion național repu
tații canoițti Ivan Patzaichin, 
Gheorghei Daniln.v, Gheorghe Si- 
njionov, Gherasim Munteanu, 
iaciștii .Cuprișn Macarencu, 
Dragul sciți, Fay,el ""

I

I 
i 
$

a cam- 
caiac-ca- 
prezenți 
canoiști 
Iaureați

ca-
Ion

Erast, caiacis-

I

bnîviiq oi

UNDE MERGEM ?
FOÎȘAL Stadionul Giulești, 

de Iq oraA1tf; Rapid — Uni- 
versitgefq, Cluj, (tineret rezerve), 
de Ja ora 12 : Rapid — Uni- 
versitațea (Div- ; sta- 
dionuL<jccmâ^Șgîi, de la ora 
15: .Șpprtuî.^ studențesc — 
Sport, Ciob ^sâcâu (tineret-re- 
zerveb de fa, ora 17: Sportul 
studeșițefiflnun Sport Club Ba
cău LBSfhimîrf terenul Auto- 
buzultibdatâe I ora 11 : Auto- 
buzuUBtaJgi't- Dunărea Giur
giu (tiv. Bi<; terenul Laromet, 
de Idfdoțq jll : Laromet Buc. 
—■_ rSirennjif) Buc ; terenul 
Triumf, de la ora 11 : Triumf 
Buc. — jȘoimii TAROM Buc. 
(Div. -Qfj; terenul Flacăra ro
șie, dș1C,fnftora 11 : Flacăra 
roșie 4uc. — Sportul Ciorogir- 
la (Div. Cf; terenul Electro
nica, de la ora 11 : Electroni
ca Buc^fr-viYoința Buc

HANDBAL:/Terenul Giulești, 
de la ora 10: Rapid — Tex
tila Buhusi (FI ; terenul Con
structorul, de la ora 11,30: 
Universitatea Buc. — Confec
ția Buc (F) ; terenul Gheneea, 
de la ora 16,30 ■. Universito- 
rae Buc — S. C. Bacău (M', 
Steaua — D ramo Brașov (Ml 
— meciuri din codrul primei 
etape a „Cupei de toamnă’

RUGBY. Terenul Vulccn, de 
la ora 9: Vulcan — Grivița 
Roșie, Steaua — Gloria (par- 

.tide din cadrol etapei a doua 
a „Cupei

SĂRITURI 
Tineretului, 
de la\ ora 
pionatelor 
niori. '

VOLEI: 
la ord 9 >

tele Viorica Dumitru, Mana Nl- 
chiforov, Maria Ivanov, Maria 
Cosma șa.

întrecerile se anunță deosebit de 
interesante prin valoarea ridicată 
a participanților, precum și prin 
rivalitatea sportivă dintre concu- 
renții cluburilor bucureștene Di
namo și Steaua, la care se vor a- 
dăuga cu siguranță și sportivi din 
Tulcea. Galați, Timișoara.

în programul primei zile a cam
pionatelor sînt prevăzute serii, re
calificări și semifinale în toate 
cele șapte probe olimpice.

nent au posibilități de rezultate 
superioare. în fine, Aimer, Wet- 
terneck și Resler sînt mult mai 
bine plasați anul acesta în compa
rație cu sezonul trecut. Pe ei însă 
îl despart secunde 
plutonul 
tive.

100 m
51,7, 10.
OPRITESCU 54,3,
54.9. 25. SLAVIC 55,0 ;

200 m liber : 1. Pyttel (R.D.G.)
1 54.7, 10. Rousseau (Franța) 1:57,3, 
18. Slavic 1:59,1 ;

400 m liber : 1. Demont (S.U.A.) 
4 02,3. 19. Hargitay (Ungaria), 23. 
SLAVIC 4:16,1. 25. ALMER 4:16,5 :

1500 m liber : 1. Holand (Aus
tralia) 15:37.8. 10. Garcia (Mexic) 
16-33,3. 21. Aimer 16:52,5 ;

100 m
85.5. 10.
RESLER

100 m
56 3. 10.
25. MICLAUS 603 ;

200 m delfin : 1. Delgado (Ecua
dor) 2:04.4. 10. Nemșilov (U.R.S.S)
2 «3, - --------------

200 
2:083, 
2:12.2,

400
ria) 4:34.7. 
4:43.4 ÎS.

100 m delfin (f); 1.
(R.D.G.) 623, 10. Jaensch 
lia) 66,5. 14. GROZA 67,1

200 m delfin (f) : 1.
(R.D.G.) 2:16,0, 10 Aggenbach (O- 
landa) 2:24,1. 14. GROZA 2:25,3 ;

4X100 m liber: J. U.R.S.S. 331,4, 
9. ROMANIA 3:39 0 ;

4X200 m liber: 1. R.D.G. 7 46,8, 
10 ROMANIA 8:08,5.

bras : 1. Kriukin (U.R.S.S.) 
Glass (R.D.G.) 68.3, 17.
69,6 ;

delfin : 1. Matthes (R.D.G.) 
Waisman (Brazilia) 58.2,

27. ALMER 2:13,7;
m mixt : 1. Furniss (S.U.A.)

10. Veraszto (Ungaria) 
16 WETTERNECK 2:15,7 ;

m mixt: 1. Harg’tay (Unga- 
10. Martin (Australia) 
WETTERNECK 4:493; 
delfin Ender 

(Austra-
>

Kother

A. VASILIU

C. Gruiescu, G. Pometcu și S. Cuțov
în fruntea clasamentelor europene

de specialitate „Box- 
R. D. Germană publică 
său număr clasamentul 
boxerilor amatori euro-

5.

F.R..R.').
ÎN APA. Ștrandul 
de 1a ora 9,30 și 
17: finalele corn- 

republicane de se-

Safa Progresul, de 
i înțtlnirea interna

țională amicala România — 
Mexic (m).

Revista 
Sport" din 
în ultimul 
pe 1973 al
peni. Extrem de corect, autorul nu 
ține seama exclusiv de ierarhia sta
bilită cu prilejul campionatelor eu
ropene de la Belgrad, ci ia în con
siderare 
giliștilor. 
pildă, la 
pion al 
Forster, revista din R.D.G. (patria 
lui Forster 9 îl clasează pe primul 
loc pe Gabriel Pometcu, indiscuta
bil cel mai bun om al categoriei.

Iată mai jos clasamentul:
Cat. : i. Gy6rgy Gedă (Un

garii), L Vladislav Zasipko (UJLS-S). 
3. Beih&n R-cracij ev 4.
Schultz (B-DG.) 5. Roir-Ș'-ez
(Spânii). •- BXUra

c*u maici : l COXSTANTO» GBC- 
IES CU (Bafiâni»), 2. RC7«.- VSceaZe Ro- 
drigvez (Spania). X Nacela: L«Ld
(U.R.S.S.). 4. B^rynski tpcjocza).
L Gerd Schubert (R_F.G->. 4. Jcsef Ta
ta? (Cehoslovaca).

Cat, eeeoș : L AIAd Cose-im (Fra=- 
țaj. t. Stu ta» T«n« <B«TAna»>. 3 Knyaa- 
tof Made; (Polonia). 4. Vadav Borte 
(Cehoslovacia). S. E.~:itar (Bul
garia). 4. Anatoli Lertșcev (U.R.S.S.).

Cat. psnâ : 1. GABKILL PO'rtTCU 
(BoirXnia). 1 gtef*- Forster (B-D-G.). 
X Boris Kuznețov (UTtSS.), 4. Lajos 
Kovacs (Uagana). ă. Roman Gotfrțd 
(Polonia). 4- Zoraa Jovanovici (Iugo
slavia).

Cat. semiuscart : L SIMION CUTOV 
(Fomânia). X Ryszard Tomtryk (Polo
nia). X las? o Orba.-. (Ungaria). 4. Va
sili Sotoxnn (UR-S-8.). X Wolfgang 
Schoth (R.F.G.). S GOnter Radswski 
(RJJ.GJ.

Cat. ttsoari : 1. Aaaioh Kamrjrr 
(V.BSJS.y. X Marran Beaeș (IngoOsda). 
3 Ulr.eh Beyer iB-DZI.). 4 Paul De- 
brescu (Bomânia). X Laszta Juhasz (Un
garia), a. Ryszard petei (Po'.xua).

Cat. se mi mijlocie ;. Sandor Csief 
(Ungaria), X Zivorad jeJesyevtet (Iugo
slavia), X Manfred Weidner nuori.), *-

valoarea intrinsecă a pu- 
Astfel se face că, de 

categoria pană, deși cam- 
continentului este Stefan

Vladimir Kolev (Bulgaria), 5. Kalevi 
Kosunen (Finlanda), 6. Jozef staejțo- 
wiak (Polonia).

Cat. mijlocie mică : 1. Anatoli Klima
nov (U.R.S.S.), 2. Wieslaw Rudkowski 
(Polonia), 3. peter Tiepold (R.D.G.), 4. 
Sandu Tirîlă (România), 5. ' Peter Spit- 
zenberg (R.D.G.), 6. Tomas Kernel (Ce
hoslovacia).

Cat. mijlocie : 1. Viaceslav Lemeșev 
(U.R.S.S.), 2. Alee Năstac (România), 3. 
Bernd Witten'ourg (R.D.G.), 4. Witold 
Stachurski (Polonia), 5. Pou! Knudsen 
(Danemarca), 6. Pierre Gomez (Franța).

Cat. semigrea : 1. Mate Parlov (Iugo
slavia), L Oleg Karatalev (U.R.S.S.), J. 
Janusz Gortat (Polonia). 4. Ottomar 
Sachse (R.D.G), 5. GOnter Peters
(R-F.G.). S. William Knight (Anglia).

Cat. grea : 1. Viktor Ubanici (UJLS.S.), 
X Peter Bussing (R-F.G). X Ion Alexe 
(România). 4. Jurgen Fanghănel (R.D.G ), 
a. Atanas Suvar.d;ie-.- (Bulgaria), 6. Luc-

obținute în 
turneului pe 
noastră (2—0 
cu Chimia 
de tineret a 
Început me-

Stimulată de rezultatele 
primele două meciuri ale 
care îl întreprinde In țara 
cu Steaua-tineret și 1—1 
Hm. Vîlcea), selecționata armatei R.P.D. Coreene, a 
ciul disputat vineri in compania for
mației Metalul București, cu mult a- 
plomb, creînd nenumărate faze specta
culoase șl, uneori, chiar periculoase la 
poarta apărată cu succes de Petre.

Gazdele preiau însă treptat-treptat ini
țiativa și avind în Profir șl apoi to 
Negrea, doi „distribuitori” permanenți, 
reușesc să se infiltreze cu regularitate 
în compartimentul defensiv al oaspeților. 
La o astfel de acțiune (min. 31) Geor
gescu înscrie de Ia 4 m. La reluare cel 
care domină sînt tot gazdele. Negrea, cu 
o excelentă poftă de joc, șutează în 
min. 53 de la 18 m cu efect și trimite 
mingea In colțul din dreapta, jos, făcînd 
inutilă intervenția portarului Gin In Cir. 
Oaspeții, deși conduși, forțează ritmul, 
combină în viteză pe partea lui Li Gin 
Iun (cel mai activ atacant), care reu
șește să trimită to min. 75 o minge 
în careul de 6 m, acoro unde Kim Men 
Cir înscrie cu capul. A arbitrat bine 
Son Die Kap.

Grijulie pentru meciurile sale cu
C. Argeș din cadrul Cupei 

U.E.F.A., Fenerbahce Istanbul a 
trimis zilele trecute un reprezen
tant al său pentru a lua legătura 
cu clubul din Pitești. Iar cel căruia 
i-a revenit această misiune a fost 

dl. Mehmet Emin Cankurtaran. 
vicepreședinte al clubului din cel 
mai mare oraș al Turciei. Vizita sa 
și la redacția noastră a prilejuit un 
interesant dialog pe tema partide
lor de la 19 septembrie și 3 octom
brie dintre cele două echipe.

— Mai întîi vă rugăm, pentru 
cititorii noștri, o prezentare a clu
bului Fenerbahce.

— Fenerbahce este singura gru
pare sportivă puternică din Istan
bul care își are sediul în partea 
asiatică a orașului, deci dincolo 
de Bosfor. Mai precis, în cartierul 
Kadikoy. Aci, cu 66 de ani în ur
mă, s-au pus bazele . clubului care, 
încet-încet, a devenit cel mai 
popular din Turcia și, în același 
timp, unul dintre cele mai vechi. 
Ca aproape peste tot, fotbalul a

fost nucleul în jurul căruia au luat 
ființă celelalte secții. Fenerbahce 
este un club polisportiv. Mai avem 
echipe de baschet și volei, avem 
atleți, boxeri, jucători de tenis da 
cîmp și de masă, secții de canotaj, 
yachting și, firește, luptători 
kureș, sport național în 
Echipa de fotbal a fost 
care, în anii începuturilor, reușea 
să țină piept echipelor englezești 
din Istanbul.

— Cite titluri a cucerit Fener
bahce Ia fotbal ?

— Sînt atît de multe îneît nu le 
știu la număr !

Și dl. Cankurtaran ne-a întins 
un anuar al fotbalului din Turcia 
din care am aflat că echipa 
cărui vicepreședinte este a 
de 14 ori campionatul 
Cupa Turciei.

— Ultimul titlu, cel 
Fenerbahce l-a reușit 
cerea antrenorului român 
lonescu, pentru care avem 
cuvinte de laudă. De trei 
Galatasaray ne-a depășit

din 
sub

1970, 
condu- 
Traian 
numai 

ani însă, 
cu regu-

M. E. CANKURTARAN

VREMEA

z

Octavian VINTILA

LUI Dl STEFANO A 
TRECUT

ce s-a scris despre efortu-Din tot < „
rile cluburilor spaniole de a-și întări 
rindurile cu jucători de origine stră
ină nu a rămas mare lucru. Un sin
gur ftane, cel al lui Netzer, este con
firmat, el apărînd In formația Real 
Madrid. Nici Miiller, nici Riva, Jair- 
zinho, Cruyff, Rlvelino, nu mai apar 
pe lista transferurilor posibile. Fe
derația de fotbal din R-F.G. a inter
zis orice transfer de jucători în stră
inătate, incepind cu data de 1 iunie 
1973 și pină la terminarea Campiona
tului mondial de la Miinchen. Lipsiți 
de posibilitatea de a atrage stele ale 
fotbalului european, cluburile spani
ole și-au îndreptat privirile spre Ame
rica de Sud, Astfel, tînărul atacant 
al naționalei argentiniene Oscar 
Mass a semnat pentru Real. Barcelona 
e gata să primească In prima linie pe 
componentul reprezentativei peruvi- 
ene G. Soții. Atletico Madrid s-a o- 
prit tot la argentinieni și a angajat 
pe atacantul Ruben Ajala și pe fun
dașul Ramon Herodia de la clubul 
San Lorenzo care vor veni împreună 
cu antrenorul lor Juan Lorenzo, desti
nat a-1 schimba pe austriacul Merckl- 
îndepărtat pentru aprecierile jignitoa
re la adresa fotbalului spaniol, făcute 
în ziarul „Bild Zeitung",

Dar această „transfuzie" nu pare a 
fi privită cu ochi buni de iubitorii 
fotbalului Iberic. Ziarul „Pueblo" 
scrie: „Stelele din zilele noastre nu 
justifică cu nimic onorariile pe 
care Ie pretind'. Antrenorul lui 
Real, Miguel- Munoz, declară că 
„vremea lui Di Stefano a trecut și 
ceea ce se poate achiziționa azi, nu 
sînt nici pe departe jucători de talia 
fostelor glorii ale echipei. Va trece 
încă multă vreme înainte de a ne pu
tea 
azi 
tate

de tot felul, cît și slabul 
jocurilor. Foarte interesant 
balul din Africa și Asia. Deși, 
general, echipele din aceste părți ale 
lumii nu au atins- încă nivelul mari
lor formații europene, pot afirma că 
jucătorii dovedesc calități deosebite 
de agilitate și mult entuziasm. Luați 
individual sint uneori jucătpri com- 
pleți, puternici și abili. Curînd ei se 
vor acomoda și cu jocul colectiv și 
atunci vom asista la o regenerare a 
spectacolului fotbalistic. Turneele de 
juniori din Iran au scos Ia iveală ele
mente capabile, care îmi aminteau de 
Eusebio .“

nivel 
este

al 
fot- 

în
un a-

actua

Timu-

convinge că ceea ce se petrece 
in fotbalul spaniol va da rezul- 
bune“.

Atunci cind nimeni nu 
aștepta, din Olanda a venit știrea 
menită să fie decretată „bomba se
zonului" : Johann Cruyff a con
simțit, totuși, să efectueze transfe
rul de la Ajax la echipa 
C.F. Barcelona. După ce 
din Amsterdam și-a dat 
mîntul, ultima piedică în 
transferului a fost federația olan
deză. In fotografie, Cruyff, însoțit 
de consilierul său privat, Jan Jon
ker, așteaptă optimist rezultatul 
ședinței extraordinare a federației. 
In cele din urmă, acesta va veni 
pozitiv...

Foto : A.N.P.—Amsterdam

spaniolă 
și clubul 
c.onsimță- 
realizarea

Cind nu se respectă 
legea privind 
dezafectările

1

bazelor sportive !
Municipiul Tirgoviște, reședința jude

țului Dîmbovița, SȘi schimbă Înfățișarea 
de la o zi) la alta, detașamentele miilor de 
constructori aflâțl aci transpuntad in 
sticlă, beton și oțel .Îndrăznețele planuri 
ale edililor acestei străvechi așezări, un 
loc de frunte îl ocupă construcția imen
selor platforme industriale.

pe această orbită se înscrie și proiec
tatul liceu industrial, din grupul școlar 
de construcții de mașini de pe lingă în
treprinderea de utilaj petrolier, care 
pregătește cadre de nădejede la 10 specialități. Cursurile: de modeller!, strun
gari, frezori, electricieni, turnători și 
alte meserii stat urmate anual de circa 
2 ooo de elevi, fete și băieți, care aveau 
la îndemtaa, pe lingă atelierele și labo
ratoarele necesare îmbogățirii cunoștin
țelor lor profesionale șl un complex 
sportiv adecvat acestei mari școli, com
pus din terenuri de fotbal, handbal, 
baschet șl pista circulară cu sectoare de 
atletism.

Am vorbit la modul trecut ta privința bazei spdptîve, deoarece în anul 1970, 
complexul‘sportiv a fost dezafectat din 
cauza extinderii unui nou cvartal de 
locuințe. Această măsură nu a surprins 
pe nimeni, întrucit răspundea unor ne
cesități reale impuse de dezvoltarea 
urbanistică și Industrială a orașului 
Acum însă, la mai bine de doi ani de 
cînd au dispărut Instalațiile sportive 
menționate, problema desfășurării în 
mod corespunzător a orelor de educație 
fizică, și Implicit cea a terenurilor ne
cesare practicării jocurilor preferate de 
elevi revin din ce în ce mai acut în 
actualitate, mal ales, că ne-am convins 
că această situație putea fi rezolvată 
de mult. Să concretizăm.

Se știe că dezafectarea unei baze spor
tive — în condițiile prevederilor Legiiîo

nr. 29 din 2| .......................efectua numai eu asigurarea unei «’.te 
suprafețe sportive In locul celei supuse 
desființării. Conducerea grupului școlar 
nu avea nevoie de un alt loc viran.

laritate în finalul campionatului.' 
De două ori ne-am clasat pe locul 
al doilea, o dată, în 1972 pe al 
treilea. Legăturile noastre cu fotba
lul românesc sînt dintre cele mai 
vechi. Mi-amintesc de un meci cu 
Rapid București, la Istanbul. Era 
înainte de război și la Rapid jucau 
celebrii Baratky și Sipoș. Acum, 
mai de curînd, legăturile au deve
nit mai puternice. La noi în e- 
chipă a jucat Nunweiller III care 
la meciul recent susținut cu Dina
mo (n.n. 1—1) a fost puternic ova
ționat de public. Păstrăm amintiri 
și despre antrenorul Teașcă, 
devărat spiriduș.

— Vă rugăm să prezentați 
Ia echipă a clubului dv.

— Portar Adil; fundași :
cin, Ylmaz, Ziya (căpitanul echipei 
naționale și al lui Fenerbahce), 
Alpaslan, Niyazi, Sukru, Serkan, 
cu toții, în afara lui Niyazi și Ser
kan, internaționali A ; mijlocași : 
Mustafa, Cemil, Ceyher și Ersoy; 
doar Ersoy, cel mai tînăr din echi
pă, provenit de la juniorii clubu
lui, nu a jucat în prima reprezen
tativă a Turciei ; în atac : Ibrahim, 
Osman și Ender, ultimul venit re
cent de la. Eintracht Frankfurt. 
Antrenor — binecunoscutul Didi.

— Unde se va juca meciul ?
— Stadionul de 50 000 de locuri 

al clubului nostru nu este încă 
gata, astfel că se va juca pe bine
cunoscutul „Mithat Pașa", în noc
turnă. Sîntem mulțumiți că sorții 
au făcut să ne întrecem cu prieteni.

— Un pronostic ?
— Foarte dificil de dat. Dar am 

voie să nu cred în calificarea lui 
Fenerbahce ?

Mircea TUDORAN

DEYNA DESPRE PROGRESUL 
FOTBALULUI

DE
Aflată într-un 

nord-american, ,______
fotbal a Poloniei a întîlnit la Chi
cago, pe renumita arenă „Soldier 
Field", selecționata similară a State
lor Unite, meci contînd ca revanșă 
a acelui 4—0 cu care echipa lui Deyna 
și Gadocha a ciștigat, comod, in pri
măvară, la Lodz.

Aliniind cea mai bună garnitură, 
din care n-a lipsit decît Lubanski, 
accidentat, polonezii au ciștigat con
fruntarea de la Chicago la limită, 
grație unui gol, marcat de Kasperc- 
zak, cu 3 minute înainte de fluierul 
final al partidei! Apoi, în al treilea 
meci, americanii s-au revanșat, 
tigind cu 1—0 !

Iată comentariul cunoscutului 
ternațional Deyna, golgeterul 
mului turneu olimpic de fotbal 
pre actuala stare de fapte din socce- 
rui nord-american: „La noi, în Eu
ropa, se vorbește despre fotbalul 
care se practică în S.U.A- și Canada 
ca despre o materie neglijabilă. Nu 
este așa... La fața locului, lucrurile 
stau altfel: fotbalul progresează acolo 
de la o zi la alta și evoluția echipei 
pe care am întîlnit-o noi probează, 
cred, un progres indiscutabil. Cît 
despre aderența fotbalului eurooean 
la publicul din S.U.A. este suficient 
să amintesc că meciul dintre cele 
două selecționate ale noastre a fost 
urmărit în Polonia de 4 000 de spec
tatori, iar la Chicago — de... 12 000 1“

DIN AMERICA 
NORD
mai lung turneu 
reprezentativa de

cîș-

in
ul ti- 
des-

URMÂRIREA VIITORILOR ADVERSARI 
Al ECHIPELOR NOASTRE IN CUPELE 

EUROPENE
Echipele noastre angajate în competi

țiile continentale pregătesc startul lor in 
dificilele întreceri. Printre altele, antre
norii lor caută să cunoască specificul 
jocului viitoarelor adversare, urmărin- 
du-le în partide oficiale. Prima dintre 
echipe care a definitivat această opera
țiune. este Universitatea Craiova care a 
stabilit ca antrenorul Constantin Cernă- 
innu să urmărească partida Fiorentina — 
Bari, din „Cupa Italiei", de la 9 sep
tembrie. Șl F.C. Argeș intenționează să 
trimită pe unul dintre antrenorii primei 
formații la una din partidele lui Fener
bahce la Istanbul.

lin- Printre alte păreri ale sale ci
tăm următoarele: „Deocamdată fot
balul este dominat de apărare. Antre
norii se pricep sa închidă porțile pro
prii dar nu prea găsesc cheile porți
lor adverse. Din această neputință 
rezultă și veșnicele cereri de modifi
care a regulamentelor, experimentele

DIFICULTĂȚI PENTRU 
OLYMFIAKOS

Cîștigătoare deopotrivă a titlului 
campioană și a Cupei, competiție 
care a întrecut, recent, pe- PAOK ! 
ionic, cu 1—0, Oiympiakos Pireu tră
iește In aceste zile clipe grele.

Doi dintre cei mai buni jucători, 
Romain Arghirudis și Yves Trianta- 
filos, golgeterii echipei, și-au expri
mat dorința să părăsească clubul, Ar
ghirudis semnind pentru formația 
franceză Lens, in care a și jucat, fă- 
clnd o partidă excepțională in meciul 
amical cu Charleroi (Belgia), cind a 
înscris două goluri în deplasare.

Singura speranță a campionilor este 
ei va slăbi »L.. principala lor rivală, 
A E-K. Atona, in lotul căreia nu mai 
apare pentru noul sezon renumitul 
internațional Mimis Papaioannou, care 
— la 32 de ani — și-a anunțat inten- 

de a se retrage. In schimb, preșe
dintei* lui A.E K.. Jannis Theodora- 
kopouios, anunță 10 noi achiziții, în
tre care portarul Poupakis, fost la 
Aigale-:, și extremul Ardizoglu, una 
dintre marile speranțe ale fotbalului 
grec, transferată de la Apollon Atena.

TARILE IN CURS DE 
DEZVOLTARE VOR REGENERA 

FOTBALUL...
Aceasta este părerea președintelui 

FXF-A-, sir Stanley Rous, exprimată 
in cadrul unui interviu acordat zia
rului .Deutsches Sportecho" din Ber-

de 
în 

Sa-

H'

ii

pW

5 0.

GRUPULUI ȘCOLAR DIN TIRGGVISTE
decembrie 1S57 — se poate

«1B 
Oer-

IN DULCEA LINIȘTE A DIRECȚIUNII

r.« rX 
satHwtal

(Pi 
Trs

Cirri*

Treia (Poionia).

Traian I0AN1TESCU

care trebuiau 
re — sâ a

li finala jsuiarelsr la $ah 
MONICA TURDEÂNU (Mureșul Tg 

Mureș) CONDUCE DUPĂ 
ȘAPTE RUNDE

Scinteile provin.,din nepăsarea 
pista din... piatră ?
pentru că atît în interiorul curții, cit Șl 
în spatele internatului există suficient 
spațiu pentru transformarea lui ta di
verse terenuri de sport, care să găzdu
iască lecțiile de educație fizică si dife
ritele concursuri de natură să favorlzepe

școlii sau din contactul cuielor cu 
Desen de Al. Clenciu

mulțumit cu improvizații, muțind din- 
tr-un loc in altul o poartă de handbal, 
sau sacrificind o bucățică de pămînt 
din una din peluzele verzi, timp in care 
eleviț au făcut orele de educație fizică 
în condiții improprii, pentru a întări

c« ext
In programa de tnt executau
«dese* pe aleile p:el -urtea gru
pului școlar, elevii g astfel ia
eventuale accidente. cinci pro
fesori de educație fizică de aci nu s-au 
tMtut pentru rezolvarea propriilor lor 
oevol, aștepund si vină cineva din afa
ră pentru a dota cu materiale didactice 
spațiile existente.

— Evident, avem și noi. conducerea 
școlii, partea noastră de vină ta aceasta 
chestiune, ne spunea cu o urmă de re
gret ta glas directorul grupului, Emilian 
Bărboi, care este (ce coincidență...) și 
președintele de onoare al asociației spor
tive Tricolorul. Dar ți cadrele didactice 
de specialitate au stat cu miinile Încru
cișate. Dacă »r fi venit să ne solicite 
sprijinul ta vreo acțiune, cum a făcut 
de pildă o fostă profesoară, din îndem
nul căreia s-a pornit la construcția unui 
teren de tenis de cimp, cu siguranță 
n-am ti apelat atita vreme la improvi
zații. Aveți dreptate, o să tratăm cu 
titularii eare au cerut dezafectarea bazei 
noastre sportive. Dar nici nu o să pre
tindem totul de la ei, a conchis interlo
cutorul, pentru că dispunem de resurse 
proprii, nevalorificate.

Intr-adevăr, asociația 
peste 40 000 de lei, 
țiile membrilor săi, 
iar mina de lucru 
viitorii muncitori 
de mișcare în aer 
inițiativa.

Tricolorul are 
provenit! din cotiza- 
teren există suficient, 
poate fi asigurată de 
și tehnicieni dornic! 
liber. Lipsește doar



ASTĂZI - FINALELE CAMPIONATELOR EUROPENE FEMININE DE CANOTAJ

DOUA ECHIPAJE ROMANEȘTI - 4+1 VISLE SI 8+1
DECISIVA PENTRU

DOUĂ NOI TITLURI LA J. B DE ATLETISM TURNEE

MOSCOVA, 25 (prin telefon). — 
A treia zi de concurs a campiona
telor europene feminine de cano
taj nu a beneficiat de un timp fa
vorabil, ploaia, vîntul și tempera
tura scăzută brusc creînd un plus 
de dificultate întrecerilor semifi
nale, la care luau parte majorita
tea ambarcațiunilor reprezentînd 
cele 18 țări prezente aici. Majorita
tea seriilor semifinale trebuiau să 
decidă patru din cele șase echipaje 
care urmau să ocupe culoarele 
finalei de duminică, restui.de două 
echipaje calificîndu-se direct din 
prima „rundă" a C.E.

Sehifistele românce au reușit să 
se mențină în lupta pentru medalii, 
care se va da mîine (n.r. astăzi), 
Ia două probe. Cea mai bună com
portare din semifinalele de sîmbătă 
a avut-o echipajul nostru de 4 + 1 
vîsle (după cum se știe multiplu 
campion european), care a cîștigat 
detașat — la peste 5 secunde di
ferență de principalele partenere 

vîslașele din R.F. 
român, al-

de sîmbătă 
concura în 

Calificate

de întrecere,
Germania. „Cvintetul11 
eătuit din Teodora Boicu, Marioara 
Sîngiorzan, Elisabeta Lazăr, Maria 
Micșa + Maria Dida Ghiață, a 
manifestat o netă superioritate, 
dîndu-ne speranțe pentru o com
portare' la înalt nivel și în disputa 
decisivă. Un alt echipaj român 
care a obținut dreptul de a concura 
în finale este și acela de schif 
8 + 1 (Ecaterina Trancioveanu, Vio
rica Lincaru, Filigonia Toii, Cristei 
Wiener, Aurelia Marinescu, Elena 
Kawluk, Florica Petcu, Cornelia 
Neacșu + Aneta Matei). El s-a si
tuat. de-a lungul întregii curse, 
într-un pluton fruntaș de trei Și 
și-a asigurat astfel, fără emoții ca
lificarea.

Iată, de altfel, principalele re-

zuitate ale semifinalelor 
și erhipajele care vor 
finale : 4 + 1 VISLE.
direct (în urir.a cîștigării seriilor 
preliminare) R..D. Germană și 
U.R.S.S. Semifinale (primele două 
clasate din fiecare serie s-au cali
ficat și ele în finală); I Cehoslova
cia 3:33,79. Bulgaria 3:40.38, II 
România 3:30.40, R.F. 
3:36,16, Olanda 3:40,94. 
3:45,50; 8+1 (probă cu o 
semifinală, din care s-au calificat 
patru echipaje, alături de U.R.S.S. 
și Bulgaria): Ungaria 3:13,40, R.D. 
Germană 3:14,25. România 3:15,15, 
Polonia 3:20 49, Cehoslovacia 3:24.05, 
S.U.A. 3:24,05; SCHIF SIMPLU 
(s-au calificat în finală primele 
trei din fiecare semȚinală): I. Bel
gia (Christine Wasterlein) 4:01,49, 
Bulgaria (Zdravka Iordanova) 
4:02,58,' S.U.A. (Joan Lynd) 4:04,12 
(aci s-a înregistrat c autentică 
surpriză a C.E., medaliata cu argint, 
de la europenele din anul trecut 
vîslașa franceză Anik Antoine o- 
cupînd locul patru, e drept — 
însă — la numai 3 sutimi de lo
cul trei), II U.R.S.S, (Ranaskene 
Senovaite) 4:12,84, R.D. Germană 
(Ritta Schmidt) 4:14.59, R.F. Ger
mania (Edith Eckbauer) 4:15,02, 
(Ioana Tudoran. locul V, cu 4:34,61, 
va concura în „finala mică", pen
tru locurile 7—12), 4 + 1 RAME:
Calificate direct Olanda și R.D 
Germană. Semifinale : I Polonia 
3:44.96, Bulgaria 3:45,87, România 
3:48,03 (va concura pentru locu
rile 7—12), II Franța 3:43,10, 
U.R.S.S. 3:45,39; 2. VÎSLE. Direct 
în finală — U.R.S.S. și Bulgaria. 
Semifinale : I R.F. Germania
3:37,96, Olanda 3:40,78 (România 
locul IV — în finală mică), II Po
lonia 3:44,20, Franța 3:45,03.

3:40.38,
Germania 

S.U.A. 
singură

o .o

în programul „europenelor" a 
mai figurat și proba demonstrativă 
de 2 fără cîrmaci. A cîștigat echi
pajul R. D. Germane, cu timpul de 
3:48,44. Pe locurile următoare: 2. 
U.R.S.S. 3:49,41. 3. Franța 3:51,55, 
4. România (Valeria Avram — Ma- 
rinela Ghiță) 4:01,47, 5. S.U.A,
4:07,88, 6. R.F. Germania 4:08,10.

Finalele celor cinci probe clasice 
încep la ora 14 (ora Moscovei) și 
sînt programate în ordinea urmă
toare : 4 + 1 rame, schif simplu,
44-1 vîsle, 2 vîsle și 8 + 1. Fiecare 
finală va fi precedată de întrece
rea pentru locurile 7—12, denu
mită și „finala mică".

Azi, în „Turneul Prietenia11 la handbal juniori

Echipele România I și U.R.S.S.
se întîmesc în finala competiției

T1MIȘOARA, 25 (prin telefon). — 
Mîine (n.r. azi) dimineață, înce- 
pînd de la ora 10, terenul Construc
torul din localitate va găzdui ulti
mele — și cele mai importante — 
jocuri ale celei de a Vl-a ediții a 
Turneului Prietenia la handbal 
juniori. Este vorba de partidele fi
nale ale competiției care vor opu
ne selecționatele România I 
U.R.S.S. (pentru locurile I — 
precum și pe cele ale Poloniei 
Ungariei (pentru locurile III —

Firește că, în centrul atenției se 
va afla meciul derby, dintre echi
pele România I și U.R.S.S., Ia ca
pătul căruia va fi cunoscută cîști- 
gătoarea întrecerii. De la bun în
ceput trebuie subliniat faptul că 
tinerii noștri handbaliști au reali
zat, prin însăși prezența lor în 
această finală, un rezultat remar
cabil, ținînd cont că pentru a a- 
junge aci ei au depășit echipe de 
o certă valoare. în special în me
ciul cu handbaliștii maghiari, ju
niorii români au tăcut dovada unor 
calități deosebite, a unei maturități 
tehnice și tactice promițătoare. Nu 
este lipsit de interes să amintim, 
în această direcție, că aceeași e- 
chipă pe care cei mai tineri repre
zentanți ai handbalului nostru au 
învins-o 
realizase în fața selecționatei de 
tineret a României, cu 15 zile 
înainte, o victorie la 7 goluri dife
rență ! Iată de ce toată lumea aș-

si 
II),

Ș> 
IV).

vineri seara cu 24—18,

5
finala de duminică cu 

deși formația Uniunii 
imbatabilă 

irnani

teaptă aci 
optimism, 
Sovietice s-a dovedit 
pînă acum. Oricum, juniorii roi 
au trecut cu succes toate probei; 
acestui dificil examen internațio
nal, dovedind că au toate calită
țile necesare pentru ca în viitor si 
candideze cu succes la o 
locurilor în reprezentativa de ti.ne- 

. ret și apoi, mai tirziu. în primo 
garnitură a țării noastre.

La fel de interesantă se anunță 
și disputa pentru locurile III — IV 
unde — se pare — că prima șansă 
aparține echipei poloneze, revelația 
acestei competiții. Nu încape în
doială că și handbaliști: maghiari 
se gîndesc la victorie, dar jcc-jl 
lor static, bazat mai mult pe valoa
rea uneia sau a două individuali
tăți, nu le oferă o perspectivă prea 
sigură în această direcție.

★

în cursul după-amiezii de sîmbă
tă s-au desfășurat partidele pentru 
stabilirea ocupantelor locuri! cr 5— 
10. Iată rezultatele : România III — 
R.P.D.
R. D.
22—18
nia II

TI

Coreeană 36—25 (21—12);
Germană — Cehoslovacia 
(9—11) ; Bulgaria — Româ- 
18—17 (8—8)

Horio ALEXANDXESCU 
Const. CRcȚU, ccresp.

SI 0 MARE
ATENA. 25. Așa cum se și pre

văzuse, de altfel, întrecerile celei 
de a XXXII-a ediții a Jocurilor 
Balcanice de Atletism ale seniori
lor prilejuiesc dispute aprige, des
tul de echilibrate la multe probe și 
de o valoare tehnică ridicată. A 
trecut vremea cînd această compe
tiție regională se afla undeva la 
cota minimă de pretenții în raport 
cu alte întreceri similare de pe 
glob. Astăzi Jocurile Balcanice a- 
ting Ia tot mai multe probe un ni
vel care răspunde cu brio cerințe
lor internaționale. Faptul că, de 
pildă, vineri. în prima zi a con
cursurilor. a fost înregistrat un re
cord mondial, in cursa feminină de 
800 m, de o excepțională valoare, 
și un buchet de alte performanțe 
majore (disc femei, înălțime băr
bați etc.) sînt dovezi concrete ale 
creșterii impetuoase a atletismului 
din acest colț de lume. Așa se face 
că astăzi Balcaniadele atletice sînt 
nu numai cea mai veche competiție 
mondială cu caracter regional, dar 
și una dintre cele mai valoroase.

Vineri, două dintre atletele ro
mânce au cîștigat titlurile de cam
pioane. Argentina Menis, s-a pre
zentat în fața pasionatului public

SURPRIZA - CAROL RADULY

DANIEL MORELON PENTRU A 6-a OARA
CAMPION MONDIAL DE VITEZĂ LA CICLISM!
MADRID, 25 (Agerpres). — Pe 

velodromul Anoeta d'in San Se
bastian au continuat campionatele 
mondiale de ciclism. în proba de 
viteză rezervată amatorilor, pe pri
mul loc s-a clasat francezul Daniel 
Morelon, care cucerește pentru a 
6-a oară, în decurs de 8 
de campion al lumii. 
Morelon l-a întrecut pe 
Anatoli Iablunovski, realizînd 
ultimii

ani, titlul 
In finală 
sovieticul

PC 
200 de metri (în manșa a 

doua), timpul de 11,47. 
de bronz a revenit 
Rossi.

Proba de semifond 
ment mecanic a fost 
ciclistul vest-german Horst 
El a acoperit distanța de 50 km în 
43:15,14 (medie orară 69,350 km). 
Pe locul doi s-a clasat Rainer 
Podlesch (R.F.G.), iar pe locul trei 
Gabriel Minneboo (Olanda).

atenian la cea mai înaltă expresie 
a formei sale sportive din acest se
zon. Rezultatul de 66,82 m întrece 
cu 24 centimetri recordul Jocurilor 
stabilit de Menis anul trecut, la 
Izmir. Viorica Viscopoleanu a rea
lizat și ea, pe stadionul Karaiska- 
kis, cel mai bun rezultat al său 
din actualul sezon de concursuri. 
Cu totul remarcabilă a fost și com
portarea tinerei Alina Popescu- 
Gheorghiu, companioana Vioricăi la 
săritura în lungime. Alina a ocu
pat locul secund în clasamentul 
probei cu un rezultat (6,43 m) care 
o impune în rîndul celor mai bune 
săritoare din 1973 de pe continent.

Dintre băieți cea bună comporta
re a avut-o hurdlerul Viorel Suciu. 
El a izbutit cea mai bună cursă 
din cariera sa, pe distanța de 400 
mg, și spre stupefacția tuturor ce
lor prezenți el a încheiat întrece
rea pe primul loc (50,38 s) înaintea 
marelui favorit, localnicul Tziortzis. 
Spre surprinderea 
noastre Suciu n-a 
la festivitatea de 
aștepta, deoarece 
ficat ! S-a invocat faptul că 
pul cursei, la gardurile 3, 4, 7 și 8, 
Suciu ar fi trecut piciorul „remor
că" prin afara gardului. Conduce
rea delegației noastre a depus, cum 
era firesc, o contestație asupra că
reia juriul de apel urmează să se 
pronunțe, după ce în prealabil se 
va deplasa în studioul de televiziu
ne pentru a analiza filmul cursei 
de 400 mg.

Bune, de asemenea, comportările 
lui Gheorghe Ungureanu la 800 m 
și Csaba Dosa la săritura în înăl
țime.

Iată acum, frunzărind foile de 
concurs ale întrecerilor de vineri, 
cîteva dintre rezultatele înregistra
te pe stadionul Karaiskakis.

sa și a delegației 
fost însă 
premiere,
fusese...

chemat 
cum se 
descali- 
în tim-

Gluhak
52,44, 5.

(R)
6.

DE TENIS
' i n || a

• SEVER MUREȘĂN ÎNVINGĂTOR 
LA DUBLU • SERIA SURPRIZELOR 
CONTINUĂ IN TURNEELE DE LA(I) 51,91, 4. Melinte 

Valghilcar (I) 52,55, 
Busov (B) 52,61 ; ciocan : 1. Baba- 
niotis (G) 69,90 m, 2. Mustafidis 
(G) 67.94 m, 3. Manolov (B) 67,34 
m, 4. Stiglici (I) 65,04 m, 5. Schnei
der (R) 64,22 m, 6. Mindov 
63,70 m. La înălțime pe primul 
s-a clasat grecul Papadimitriou 
2.21 m, iar pe doi Csaba Dosa 
2,18 m.

La încheierea primei zile a 
trecerilor cele două clasamente 
nerale se prezentau astfel: FEMEI: 
1. România 33 p, 2. Bulgaria 25 p, 
3 Iugoslavia 15 p, 4. Grecia 9 p. 
BĂRBAȚI: 1. Grecia 42 p, 2. Iu
goslavia 29 P, 3. Bulgaria 27 p, 
4. România 25 p.

★
s Sîmbătă. în ziua a doua a com

petiției atleții 
zat, în prima 
nocturne, d'ouă 
în cursa de 20 __  ___ ,
tin Stan a continuat șirul victorii
lor noastre la această probă — de
venite tradiționale la Balcaniadă 
— cîștigînd detașat întrecerea. Pe 
locul al doilea s-a clasat un alt 
atlet român, Leonida Caraiosifo- 
glu, de mai multe ori campion 
balcanic. Dacă despre succesul 
mărșăluitorilor se poate afirma că 
era așteptat, în schimb victoria la 
suliță a sibianului Carol Raduly 
a căzut ca o veritabilă „bombă11 
chiar și pentru delegația noastră. 
Ca să fim 
acest tînăr 
această oră 
ces, de un ..
iată clasamentul probei: 1. Carol 
Raduly (România) 79,38 m, 2. Vel- 
kov (Bulgaria) 79,00 m, 3. Kapo- 
nis (Grecia) 76,82 m, 4. Grigoraș 
(România) 76,38 m.

Rezultate remarcabile, 
bune din istoria 
fost înregistrate 
lină de săritură 
slavul Stetici a 
campion balcanic cu o săritură ex
celentă — 8,12 m — nou record' 
balcanic și al Jocurilor. Pe locu
rile următoare ale podiumului pre- 
mianților au urcat cei doi repre
zentanți aj României, Vasile Să- 
rucan cu 7,90 m și respectiv Ște
fan Lăzărescu cu 7,80 m.

La pentatlon și la aruncarea 
greutății femei au fost obținute 
următoarele cifre : 1. Djlirdja Focici 
(Iugoslavia) 4478 p. 2. Sașa Var- 
banova (Bulgaria) 4206 p, 3. Cor
nelia Popescu (România) 4151 p. 
Cea de a doua pentatlonistă ro
mâncă s-a clasat a șasea cu 3705 
p. La greutate, conform previziuni
lor, Ivanka Hristova a cîștigat 
titlul. Ea a aruncat 19,73 m. Pe 
locurile următoare : Stoiancova, 
(Bulgaria) 18,30 m, 3. Cioltan (Ro
mânia) 17,42 m, 4. Loghin (Româ
nia) 15,85 m; 1500 (f): 1 Petrova (B) 
4:13,56, 2. Silai (R) 4:14,56, 3. Linca 
(R) 4:17,34; 1 500 (b) : 1. Vukoma- 
novici (I) 3:45,33, 2. Lupan (R)
3:45.51, 3. Zaharopoulos (G) 3 :45.59; 
20 km. marș : 1 Stan (R) lh 33:35,0 
2. Caraiosifoglu (R) lh 36:43,8.

TORONTO Șl SOUTH ORANGE

(B) 
loc 
cu 
cu

în-
gc-

români au reali- 
parte a reuniunii 
frumoase victorii, 

km marș Constan-

sinceri nu scontam că 
atlet este capabil la 
de un asemenea suc- 

asemenea rezultat. Dar

ROMA, 25 (Agerpres). — Proba 
de dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Ancona a fost cîștigată de. cuplul 
Sever Mureșan (România), Di Do
menico (Italia), care a întrecut în 
finală cu 6—3. 6—2 perechea 
Marzano. Franchitti (Italia). La 
simplu bărbați, a cîștigat Martin 
Mulligan, învingător cu 6—1, 6—2
în finaia susținută 
Franchitti.

cu Vincenzo

■ir
Seria surprizelor 

turneul internațional 
la Toronto. Jucătorul 
Ivan Molina s-a calificat* pentru 
semifinale, reușind să-1 învingă cu 
6—4, 6—3 pe americanul Arthur 
Ashe. Alte rezultate din sferturile 
de finală (simplu bărbați) 
Okker (Olanda) — John Newcombe 
(Australia) 7-—6,
Orantes (Spania) 
(Suedia) 7—5, 7—6 ; Cliff1 Drysdale 
(R.S.A.) — Paolo Bertolucci (Italia)
6— 4, 6—2. în semifinalele, con
cursului feminin, Evonne ■ Goola- 
gong (Australia) a elimînăt-o cu 
5—7, 6—0, 6—2 pe âriiericana
Peggy Michel. în timp ce jîicătoa- 
rea vest-germană Helga Masthoff 
a întrecut-o cu 6—4. 4—6, 6—0 pe 
Martina Navratilova (Cehoslovacia).

★
Veteranul american Pâncno Gon

zales (45 de ani) contiriuăn,să pro
ducă surprizp în turneul interna
țional de tenis de la South ’Orange 
(New Jersey). După ce l-a elimi
nat pe semifinalistul de la Wim
bledon. Alex Mayer, Gonzales l-a 
învins în sferturile
7— 6, 7—6 pe Paul F 
rezultate; Vijay 
— Dick Stockton

coritmuă în 
de tenis de 

columbian

Tom

6—2 ; Manuel
— Bjbrh Bcrg

Medalia 
italianului

FEMEI: 100 m : 1. Petnarcici (D 
11,7, 2. Lambrou (G) 12,0, 3. Condo- 
vici (R) 12,0. 4. Popova (B) 12,ț, 5. 
Lazăr (R) 12,2, 6. Gak (I) 1^3 ;
800 m : 1. ZIateva (B) 1:57,48 — 
nou record mondial și balcanic, 2. 
Iordanova (B) 2:01,42, 3. Andrei (R) 
2:05,26, 4. Urancar (I) 2:06,81, 
Fița (R) ’ ’

cele mai 
competiției, au 

în proba mascu- 
în lungime. Iugo- 
cîștigat, titlul de

cu antrena- 
cîștigată de 

Gnas.

Ciclistul polonez Janusz 
Kierkowski, în timpul 
cursei de 1000 m cu start 
de pe loc, care avea să-i 
aducă victoria in cadrul 
campionatelor mondiale 
pentru amatori.

Telefoto : 
A.P.-AGERPRES

5. 
2:07,54, 6. Nikolici (I) 

2:12.67 (! !) ; lungime: 1. Visco
poleanu (R) 6,50 m, 2. Gheorghiu 
(R) 6,43 m, 3. Anghelova (B) 6.30
m. 4. Franzoti (I) 6,27 m, 5. Lam- 
brou (G) 6,26 m, 6. Focici (I) 6.17
m ; disc : 1. Menis (R) 66,82 — nou 
record al J.B.A., 2. Boșkova (B) 
60,10 m, 3. Cataramă (R) 59,58 m. 
4. Stoieva (B) 55,04 m, 5. Carafili 
(G) 51,38 m, 6. Stoikovici (I), 45,83

BĂRBAȚI : 800 m : Susanj (I) 
1:47,12, 2. Ungureanu (R) 1:48,26,
3. Kiatovschi (B) 1: 48,76, 4. Tuncan 
(T) 1:49,26, 5. Tit (R) 1:49,31, 6. 
Samaras (G) 1:49,38 ; 10 000 m : 1. 
Korița (I) 29:35,08, 2. Zuntar (I) 
29:35,44, 3. Iordanov (B) 29:36,65,
4. Floroiu (R) 29:36,85, 5 Mustață 
(R) 29:46,52. 6. Kusis (G) 29:50,78; 
400 m garduri : 1. Tziortzis 
50,72, 2. Varbanov (B) 51,16,

AU LUAT SFiRSIT ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI '73
(Urmare din pag. 1)

EiAdia ui ru S-aU impUS
in întrecerile <-e înot, baschet, 
letîsm. lupie libere, unde au 
lecționat cele 53 de medalii 
care se vor întoarce acasă.

In acest context, toți comema- 
toriî de presă, prezenți la Moscova 
au scos in evidență succesul dele
gației României care, evoluind la 
numai șase ramuri de sport (iar 
la unele cu formații incomplete), 
a reuși: performanța dr a se clasa 
pe locul trei, pe care cei mai mulți 
a socotesc ca excepțională. Intr-a
devăr, acesta este cel mai mare 
succes al participării studenților 
sportivi din România la ultimele 
ediții a’e Universiadei. Ei lasă în 

mă delegații ale unor țâri cu o 
mare tradiție în mișcarea sportivă 
universitară, cum ar fi Anglia. Un
garia, Franța. Italia. Japonia, R. F. 
Germania, R. D. Germană etc. 
Ceea ce trebuie scos în evidență 
este faptul că în toate ramurile

at- 
co- 
CU

ur

ia care au participat, reprezentan
ții noștri s-au situat in primele 
șase locuri ale clasamentelor. Fără 
îndoială că acest bilanț 
și mai bogat, dar trebuie 
seamă de faptul că lupta 
tuala ediție a Universiadei 
extrem de grea și drumul 
„aurul" Jocurilor, mai ales.
bit de dificil. Ne exprimăm con
vingerea că acest succes va con
stitui pentru studențimea sportivă 
a României un puternic stimulent, 
un punct de plecare și un element 
de etalon în viitoarea ei activitate. 

Acum, la un an după Munchen 
și la trei înaintea Montrealului, 
aceste Jocuri sportive ale tineretu
lui au reprezentat un test edifica
tor asupra perspectivei de alcătu
ire a loturilor olimpice pentru 1976.

putea fi 
ținut 

la ac- 
a fost 

spre 
deose-

★

INGERINȚE IN VIATA SPORTIVA
Ingerința elementelor 

de tehnică industrială în 
viață' sportivă este tot 
mai evidentă. Ea este a- 
proape inevitabilă, dato
rită progresului științific 
al lumii moderne. Dar 
devine cu totul regreta
bilă cînd este însoțită - 
și adesea condiționată - 
de tam-tam-ul publicitar 
al firmelor 
în sportul 
cicliștii parcă 
mai poartă 
care au fost 
se cheamă, 
nonimatul 
Bianchi sau 
tricourile 
baliști spanioli 
apei tonice cu 
Schweppes este mai mare 
decit numele clubului. 
Titulatura de frumoasă 
tradiție Wacker, din fot
balul austriac, se ascun
de acum, parcă rușinată 
de sărăcie, 
melui 
după firma care patro
nează 
face aici procesul spor
tului din țările capitalis
te, unde se recurge ade
sea la potențialul finan
ciar particular pentru a 
suplini lipsa unui sprijin 
centralizat și pentru a 
putea face față 
cheltuieli tot mai 
stantiale, impuse de 
xorabilele legi ale 
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în afară de medalii, la Moscova 
au fost conferite și alte distincții 
participanților. Premiul „Fair-play“, 
instituit de ziarul „Sovietski Sport" 
a fost atribuit echipei masculine 
de baschet a Braziliei, pentru fru
mosul gest făcut în întîlnirea cu 
reprezentativa Porto Rico. Avînd 
mulți jucători eliminați, pentru 
greșeli personale, portoricanij au 
rămas în patru, iar apoi în trei 
echipieri. Antrenorul brazilian a 
scos de pe teren doi jucători pen-

de finală cu 
jGeFkgn. Alte 
îmijaf (India) 
fS.UTV) 6—7, 

6—4, 6—4 ; Colin Dible.v (Austra
lia) — Ion Tiriac (România) 7—6, 
3—6, 6—3, Clark Graebner (S.U.A.) 
— Onny Parun (Noua Zeelandă) 

6—4. In probș, dp dublu 
.fașe (Ro- 
IS.C.A.) a 

'‘nuni i i i

6—2, 6—4. în proba
bărbați, perechea Ilie Năsfj 
mânia), Jimmy Connors (£,_— „ 
învins cu 3—6, 7—6, p—4touplui 
Mayer (S.U.A.), Aniril^rgi.(India). în 
proba de simplu femei, austfalian- 
ca Lesley Bowrey1 a eîjmjnS-o cu 
6—4, 6—4 pe Janet Haâș (Ș.U.A.).
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qnO iiișiosi

C. M. DE FOTBAL
TEHERAN, 25 (Agerpres).

Teheran, în meci 
nala grupei B a j 
Oceania, echipa I 
cu scorul de 2—0 selecționata Aus
traliei. în vingătoriAăt Oprimai meci 
cu 3—0, fotbaliști» aiisUblieni vcr 
disputa finala zonei rfcu^cîșfigătoa- 
rea grupei A, echipa: Ctireej de 
Sud. oatoțiziev

H lunoib

La
, i'eiw . pentru fi- 
IfiMl Asj'a - 
EraHuMâ a învins

REZULTATE

VOLEI. Clasamentul final al competiției masculine : i. u.K.&.a., z. 
Cuba. 3. Coreea de Sud. 4. Polonia. 
5. R.D. Germană. 6. Brazilia.

BASCHET. Meciurile masculine 
pentru locurile 3—4 Brazilia — Ca
nada 80—79 (43—33) și 5—6. Bulgaria 
— Cuba 78—75 (39—39). La femei,
meciul pentru locurile 3—4 : Coreea 
de Sud — Cuba 48—45 (29—21).

SCRIMA. în finala întrecerii pe e- 
chipe a spadasinilor, Uniunea Sovie
tică și Ungaria au terminat la ega
litate (7—7: în ultimul asalt Para- 
manov și Papp au fost descalificați 
pentru necombativitate), dar titlul a 
revenit echipei sovietice care a avut 
un tușaveraj superior 47—49 !

superioritate 
redacției a 

la UNESCO 
candida la

Echipa de ștafetă a Noii Zeelande, care a stabilit'de aurind. un nou. 
și valoros — - - " — -
hill, John

record mondial în proba de 4X1500 m: Rod Dixon, Tony Pol- 
Walker și Dick Quar (de la singa la dreapta în foto).

Telefoto t A.P.—Agerpres

IN „CUPA PRIETENIA" LA GIMNASTICĂ

înțelegător (dacă 
chiar complice), cu 
vire la amestecul firme
lor comerciale în viața 
sportivă, adie și peste 
lumea olimpică. Se pre
tinde, de pildă, că inte
resul producătorilor de 
materiale sportive față de 
disciplinele de iarnă sau 
de vară, ar favoriza un 
anumit progres tehnic 
(prin însăși concurența

prăjini de lemn, din bam-, 
bus, de metal, pentru a 
se ajunge în ultimii ani 
la miraculoasele ustensi
le din fibre din sticlă, 
care au înlocuit ccțăro- 
rea pe prăjină cu un e- 
xercițiu de catapuitare 
demn de balistica altor 
timpuri. Nemulțumiți și 
cu atit, născocitorii și ini
țiatorii de progres tehnic 
cu orice preț au realizat

Comentariul săptăminii

vom 
unei

dintre firme) și că, deci, 
interesul acesta (deloc 
dezinteresat, ca să spu
nem lucrurilor pe șleau) 
n-ar trebui reprimat ab 
initio. Viitorul va arăta 
care sînt limitele decen
te ale acestei imixtiuni 
în viața sportului.

Deocamdată, ne 
opri la aspectele
ingerințe mult mai sub
tile, mai insinuante, cu 
șanse infinit superioare 
de a răzbate prin pă
ienjenișul tradițiilor și 
conservatorismului lumii 
sportive. Istoria atletis
mului cunoaște bine fe
nomenul. Dacă n-ar fi să 
amintim decit cazul une
ia dintre cele mai spec
taculoase probe de sta
dion De-a lungul dece
niilor au fost folosite

o prăjină perfecționată 
pe planul elasticității in- 
troducînd în compoziție 
fibre de carbon. Noile 
prăjini, firește de circu
lație redusă, au permis 
ducerea recordurilor spre 
limite de necrezut și au 
creat cunoscuta schismă 
de la Munchen. Pe bună 
dreptate se întreabă 
lumea dacă nu cumva, 
deasupra ștachetei tot 
mai sus înălțate, se în
trec nu atit sportivii cit 
fabricanții de prăjini I 

Ziarul
„Nepsport' 
cent vestea că președin
tele Federației europene 
de atletism, olandezul A- 
drian Paulen contestă va
labilitatea ultimelor re
corduri mondiale pe dis
tante scurte, întrucît ele

budapestan 
publică re-

cu fost decise cu crono
metra de mină, deși pe 
teren erau în funcție și 
cronometra electrice. In
tr-adevăr. la Zurich, pen
tru Rod Milbum. pe 110 
mg, arbitrii la sosire cu 
măsurat 13.1 sec. in timp 
ce ceasurile electrice a- 
rătau 13,41 I La Dresda, 
variantele pentru Renale 
Stecher cu fost: pe 
m — 
11,10 
200 m 
22.31. I 
oficial 
firește 
cceea 
aparat 
mai poate opune 
mentul paseist că 
sută de ani recordurile 
atletice s-au înregistrat Io 
voia degetului mere al 
unui arbitru. Dar nici nu 
putem trece peste reali
tatea că aparaturo elec
trică nu este încă în do
tarea federațiilor din lu
mea întreagă ! Poate că 
pentru o perioadă de 
tranziție se va accepta 
ideea unor recorduri 
mondiale paralele (înre
gistrate manual și elec
tric). cel puțin pentru 
probele de sprint (pînă 
la 400 m). Oricum, con
gresul I.A.A.F. de la E- 
dinburgh (4-5 septembrie) 
trebuie să aducă o clari
ficare. Progresul tehnicii 
ne gonește din urmă...

Victor BÂNCIULESCU

10.8 (manuol) 
(electric), ior 

i - 22.1 față 
Reacția mîinii 

de atletism 
mai înceată 
automată a 
electric. Aci

100 
și 

pe 
de 

unui 
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decit 
unui 

nu se 
orgu- 
de o

tru a nu profita de 
numerică ! Hotărîrea 
fost comunicată oficial 
astfel că Brazilia va 
premiul mondial al „fair-play“-ului,
pe care-1 decerne anual Asociația 
Internațională a Presei Sportive. 
Potrivit tradiției a fost aleasă și 
„Miss Universiada". Premiul ofe
rit de revista „Femeia sovietică" 
a revenit scritnerei Carola Man- 
giarotti, studentă în farmacie la 
Milano.

NADIA COMĂNECI PE PRIMUL 
LOC LA INDIVIDUAL COMPUS

Au fost fixate datele meciurilor de baraj pentru
■

TURNEUL CANDIDAȚILOR LA TITLUL

MONDIAL DE ȘAH
BELGRAD, 25 (Agerpres). — 

Meciul de baraj dintre marii ma
eștri Efim Gheller, Lev Poluga- 
evski și Lajos Portisch, clasați la 
egalitate pe locurile 2—4 în tur
neul interzonal de șah de la Pe- 
tropolis (turneu cîștigat de brazi-

lianul Costa Mecking), va avea loc 
în orașul iugoslav Portoroz, între 
5 și 22 septembrie. Primii doi cla
sați vor participa la 
turneului candidațilcr
mondial, deținut de marele maes
tru american Robert Fischer.

meciurile 
la titlul

GERA, 25 (prin telefon). — în loca
litate au Început vineri întrecerile 
de gimnastică dotate cu „Cupa Prie
tenia", la care participă cei mai ti
neri și mai talentați sportivi din u- 
nele țări socialiste. Primii care și-au 
dat întîlnire în fața aparatelor au 
fost băieții. Așa cum era de aștep
tat, pentru primele tocuri lupta s-a 
dat intre formațiile R. D. GeEmana 
și Uniunii Sovietice, evident cele 
mai bune din concurs. Dovedind o 
mai mare omogenitate și prezentînâ 
exerciții cu elemente de mare diț 
flcultate, ^chipa țării gazdă a obți
nut o viĂorie clară. Sportivii so
vietici au fost nevoiti să cedeze pînă 
la urmă și locul al doilea, cîștigat 
de formația secundă a R. D. Germa
ne. La individual compus, pe prime
le ’ ’ ' ’ . ;■
ai echipelor R.D.G. și U.R.S.S. Iată, 
de altfel, rezultatele tehnice pe echi
pe — R. D. Germană I 279,00, R. D. 
Germană II 274,85, U.R.S.S. 274,40, 
Bulgaria 267,90, R.P.D. Coreeană 
266,30, Ungaria 266,25. Echipa țării

locuri s-au clasat reprezentanți 
I. și U.R.S.S. Iată,

noastre, deși a evoluat fără ratări, 
foarte aproape de valoarea ei, s-a 
clasat pe locul 10, cu 257,80.

In cursul după-amiezii de sîmbă
tă au intrat în concurs și fetele, 
echipa noastră, în frunte cu Nadia 
Comăneci, numă^î.rjdu-se printre 
pretendentele la una din medalii. La 
capătul unei dispute de un nivel teh
nic foarte: ridicat,.Mitmărită cu mare 
interes de sala plină pînă la refuz, 
ppmpetiția fe/ninină s-a înclțfeiat cu 
un ’ deosdbit’ -de frumos succes al 
Nadiei ...Comăneci (37,85). Pe | echipe, 
prima 5 Ț $-a clasat reprezentativa 
Uniunii Sovietice urmată de | forma
țiile R. D.s Germane și României. 
Așadar, Arii prim bilanț al participării 
noastre la această tradițională în
trecere a celor mai mici—fc'imnaști î 
o medalie de aur șL.^una ,de bronz. 
Duminică sînt programate finalele 
pe aparate, Nadia Comăneci fiind 
calificată la sărituri, paralele și sol.

MARIA RAICU
arbitru

• TELEX • TELEX • TELEX ••
Pe stadionul Bislet din Oslo s-a desfă
șurat un concurs atletic, la care au par
ticipat sportivi din 12 țâri. Iată cîștigă
torii : 100 ni : Nowosz (Polonia) 10,3; 
200 m < Smith (SUA) 21.0; 400 m: Honz 
(RFG) *5.8: E00 m: Dyce (Jamaica) 
1:46,1: 1 500 m: Quax (Noua Zeelandă) 
3:40.4: 5 000 m : Halle (Norvegia) 13:38,2: 
3 000 m obstacole : Maier (RFG) 8:23 — 
nou record vest-german: 110 m garduri: 
Nickel (RFG) 13.8: săritura în înălțime: 
Beers (Canada) 2,23 m — nou record 
canadian: aruncarea suliței : Wolfermann 
(RFG) 84.12 m: aruncarea greutății : Ko- 
mar (Polonia) 19 m; săritura în lungi
me : Blamquer (Spania) 7.61 m.

La Louisville au continuat campiona
tele de natație ale SUA. Iată cîștigătorii 
din ziua a doua : 200 m liber femei : 
Shirley Babashoff 2:04,35; 200 m liber 
bărbați: Jim Montgomery — 1:53.69;
400 m mixî, femei : Jennifer Bartz — 
5:08.73: 400 m mixt bărbați : Rick Colella 
— 4:32,38. Proba feminină de sărituri 
în apă de la platformă a revenit con
curentei Deborah Keplar, iar proba 
masculină la trambulina de 3 m Iui 
Phil Boggs

TELEX • TELEX • TELEX ®
învins-o cu 6—2. 6—2 pe Draga Holu- 
bova (Cehoslovacia).

Cursa ciclistă internațională disputată la 
Pecciolo a revenit italianului Mauro Si- 
monetti, cronometrat pe distanța de 95 
km cu timpul de 4h 56 (medie orară 
39.327 knt). Pe locul doi, la 1:45, a sosit 

■ belgianul Roger de Vlaeminck.

In cea de-a doua semifinală a ti 
internațional de fotbal de la C-ranada. 
echipa Penarol Montevideo a învins cu 
scorul de 1—0 formația spaniolă Malaga. 
In finală, Penarol va întîlni formația 
iugoslavă OFK Beograd.

Partidele din sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la St. 
Moritz s-au încheiat cu următoarele re
zultate : Daniel Conte: (Franța) — Pa
vel Brehcka (Cehoslovacia) G—2. 6—4 ; 
Lloyd (Anglia) — Yuill (RSA) 2—6. 7—5. 
6—2; Naegelen (Franța) — Holmes (SUA) 
6—4, 0—6, 6—3; Dotvdestvell (Rhodesia) 
— Haillet (Franța) 7—6. 6—3 In proba 
de simplu femei, Jill Cooper (Angjia) a

---- -

După executarea figurilor obligatorii, in 
concursul internațional de patinaj artis
tic de la St. Gervais, pe locul întîi se 
află Charles Tickner (SUA) — 77,2 punc
te. urmat .Armstrong (Canada) —
76.7 puncte și Didier Gailhaguet (Fran
ța) — 75,5 puncte.

Pentru organizarea viitoarei ediții a 
Jocurilor mondiale universitare de vară, 
secretariatul Federației internaționale a 
sportului universitar a reținut candida-

turile a trei orașe : Ciudad de Mexico, 
Belgrad și Waterloo (Canada). Edi(ia a 
8-a a Universiadei va avea loc in anul 
1975, iar orașul-gazdă va £1 desemnat 
în luna noiembrie a acestui an, cu pri
lejul reuniunii Comitetului executiv al 
fisu.
® mA
Finala turneului internațional de hochei 
pe gheață „Premiul ziarului Sovietski 
Sport- va opune echipele din Moscova 
ȚSKA și Spartak. în semifinale, ȚSKA 
a învins- cu scorul de 5—2 (1—0. ’ 1—1. 
3—1), formația Aripile Sovietelor. in 
timp ce Spartak a eliminat eu 4—3 (0—1, 
2—1. 2—1) pe Torpedo Gorki.
a
După două etape, în turul ciclist al Slo
vaciei conduce polonezul Kaczmarek, 
urmat de Labus (Cehoslovacia) la 24 sec. și 
Renier (Belgia) la 31 sec. Etapa a doua, 
disputată pe distanța de 170 km, a re
venit belgianului Renier, cronometrat cu 
timpul dc 3h 59:50. 1
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