
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
în ziua de 28 august a.c. a avut Ioc ședința Comite

tului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român,

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv a aprobat pro
gramul vizitei pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, im- 
preunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va întreprinde 
într-o serie de țări din America Latină, Salutind aceasta 
vizită ca un important act de politică externă al tor 
noastre, Comitetul Executiv a apreciat că ea va contri
bui la dezvoltarea prieteniei și colaborării cu țările

PLECAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
7

DE ȚĂRI DIN AMERICA LATINA
9
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CICLIȘTII SE ANTRENEAZĂ INTENS
PENTRU START ÎN „TURUL ROMÂNIEI

Mărfi după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au părăsit Capitala, 
plecind Intr-o vizită oficială într-o 
serie de țări din America Latină.

In această vizită, șeful statului 
român este însoțit de tovarășii Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, 
C.C. al' 
ministrul 
Almășan, 
lului și 
perți.

Vizita

munte, 
convor- 
Nicolae 
rutierii

tovarășului 
serie de țâri 
- prima vizită

Bujor 
petro- 

și ex-

Foto : Dragoș NEAGU
„Cupa tineretuiLi

la finalele „Cupei tineretului de la 
ide riu disputate.

ministrul
Ștefan Andrei, secretar al 
P.C.R., George Macovescu, 
afacerilor externe, 
ministrul minelor, 

geologiei, consilieri

Nicolae 
Ceaușescu într-o serie de țâri ale 
Americii Latine — prima vizită a 
unui șef de stat român pe acest con
tinent — constituie un eveniment de 
o deosebită însemnătate, un imp r- 
tant act de politică externă al țârii 
noastre cu profunde semnificații in 
evoluția relațiilor de prietenie dinir 
România și aceste state, dintre : 
porul român și popoarele latine— 
ricane, servind în același timp 
mijlocit cauzei generale a păcii 
țelegerii și cooperării interna;:: 

Legată prin aspirațiile ger.s
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TIMIȘOARA. 
Cea de a IV-a s 
tineretului de 
oină s-a desf 
Politehnica, su 
librate și a 
finale.

Am asista 
de o înaltă 
recția dispi 
pentru obținerea 
demonstrat, o dată 
țele actuale ale spo: 
ției fizice în mediul 
jinul acestei afirmați 
atmosfera de mare s 
care s-au desfășurat 
drul excelent de or 
gurat de către caniși 
competiției și de către 
cale, respectarea strictă a 
unei întreceri de amploare 
parea entuziastă a speetzta 
porteri ai diferitelor forma 
acest punct de vedere. ulhma 
finalelor de la Timișoara, s-a 
scris și mai mult pe 
lui înregistrat — și semnalat <8 
noi — în zilele precedente.

Sînt. desigur, multe alte fane 
care merită toată atenția reper 
Iui. Dintre toate. însă, ne von 
asupra meciurilor finale de la 
și a clasamentului !a r.â_

Biruința Gherăiești s-a sfinte

activitate 
sportive 

ele masa
. .........

TÎRGOVIȘTE: STADIONUL ME
TALUL RENOVAT. DAR TERMI
NAREA LUCRĂRILOR LA GRU
PUL SOCIAL SE AMÎNÂ DE... 
DOI ANI I

Cine n-a mai văzut de cîțiva ani 
stadionul Metalul din Ttrgoviște, 
în aceste zile aproape că nu-1 mai 
recunoaște. Cea mai mare bază 
sportivă din reședința. Județului 
Dîmbovița s-a extins și s-a înfru
musețat atît de mult, îneît îneîntă 
ochiul vizitatorului. Aici au apă
rut noi terenuri de fotbal, handbal, 
baschet, volei și trei „dreptun
ghiuri de tenis" folosite, în orele 
de răgaz, de numeroși tineri și 
vîrstnici. amatori de mișcare în aer 
liber.

Dar (păcat că există acest dar), 
sportivii au un necaz, pricinuit de 
întreprinderea de construcții și

A—.v.tatea sportivă din cele 
de Întreprinderi de construcții 
Capital! se desfășoară după 
plan riguros. care cup-_r.de 
competiții tradiționale. cft și între
ceri prilejuite de anumite zile fes
tive. Să amintim. In acest context, 
de .Campionatele sectorului con
strucții* și de „Cupa campionilor 
asociațiilor sportive", de con
cursurile organizate tn einstea sile
lor de 16 Februarie, I Martie șl 
23 August.

Iată și dteva date concrete eare 
completează eele relatate mai sus— 
Campionatul sectorului construcții 
programează dispute la nouă ra
muri de sport: fotbal (16 echipe), 
popice (6), volei masculin (5), șah 
(12), tenis de masă (12), orientare 
turistică (32), tir (32) și atletism 
(triatlon — 100 m, greutate și lun
gime), printre laureate numărîn- 
du-se asociațiile sportive Metalul 
I.C.M.L., Victoria I.C.M. 5, Institu
tul „Proiect" București etc.

In aceste zile s-au încheiat jocu
rile de fotbal și confruntările popi
carilor din cadrul „Cupei campioni
lor asociațiilor sportive". La fotbal.

Campionatele nafionale de caiac-canoe

AZI VOR FI CUNOSCUȚI ClȘTIGÂTORII PROBELOR OLIMPICE
Mare animație a fost marți dimi

neața la debarcaderul bazei spor
tive a M.E.I. de pe malul lacului 
Snagov. Aici și-au dat întilnire cei 
mai buni caiaciști și canoiști ai ță
rii pentru a-și disputa titlurile de 
campioni naționali. Oficiali, arbi
tri. sportivi și sportive așteptau cu 
toții ca starterul concursului să 
cheme la întrecere pe primii com
petitori. Pe o vreme splendidă, la

start în „Turul 
pentru punerea 
amănuntelor (și 
de desfășurarea

Au mai rămas doar 4 zile pînă la 
cel de al XIX-lea 
României". 4 zile 
la punct a tuturor 
sînt atitea...) legate 
acestei mari întreceri internaționale. 
Rotițele acestui mare angrenaj care 
se numește organizarea se învîrtesc 
uniform, într-un ritm din ce în ce 
mai rapid. Numărătoarea inversă 
s-a declanșat și totul se calculează 
acum în ore..

Ce fac în acest timp actorii prin
cipali. cicliștii ? Se pregătesc și ei, 
firește. Despre rutierii de pest.e ho
tă re știm doar ziua în care vor 
sosi : vineri. Iugoslavii — cu tre
nul. la ora 8,01. turcii și italienii 
cu avionul — primii la ora 13,30, 
secunzii la 15.05, bulgarii — cu 
autobuzul. in cursul dupâ-aniiezii, 
iar cehoslovaci: — cu avionul, la 
ora 21,45. Cartierul general este 
complexul de la „23 August".

Cicliștii români se antrenează, în 
majoritatea cazurilor, la 
Ieri la amiază am avut o 
hire cu antrenorul emerit 
Voictt. aflat la Predeal cu

in lotul național.
— Cum este timpul ?

■ Uttezne tai*. Spaau a brad

de

De La început trebuie spus că 
marți a fost ziua probelor olimpi
ce și au avut Loc serii, recalificări 
și semifinale la toate cele 7 curse 
pe 1000 m pentru bărbați și 500 m 
pentru femei- La fel ca și la edițiile 
trecute ale campkmatelor naționa
le. lupta pentru întiietate se va da 
și de data aceasta intre sportivii

• VASILE TEODOR: „SÎNT DECIS SĂ ÎNVING!" • VINERI SOSESC

PARTICIPANT! LA ÎNTRECERE

nu s-a mai desfășurat „Turul

se simt cicliștii ?
Chiar foarte bine. Așa 

întotdeauna înainte de

— Astăzi frumos, dar zilele tre
cute a plouat. N-am ținut însă sea
mă de capriciile vremii și ani tă
cut în fiecare zi antrenamente, țj- 
neori 70—80 km, alteori 118—120 
km. Poate să vi se pară puțin, dar 
nu uitați că ne pregătim pe șosele 
de
ci, aș zice, le căutăm. Ne pare rău 
că
Brașovului". Ar fi fost o competiție 
de pregătire foarte bine venită. 
Dar...

— Cum
— Bine, 

este însă 
cursă. Vreau să-i văd cînd va în
cepe greul. Mă bizui însă pe talen
tul și pregătirea lor. pe dorința pe 
care o au de a realiza în marea 
întrecere care începe la 2 septem
brie performanțe de valoare deose
bită.

între timp. lîngă telefon a venit 
și Vasile Teodor, ciclistul nr. 1 al 
țării noastre. L-am rugat să ne 
vorbească despre intențiile pe care 
le are.

munte, că nu evităm urcușurile

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

„BUN
„TURUL ROMÂNIEI- se 

situează în centrul preo
cupărilor unui mare nu
măr de iubitori ai spor
tului. Din provincie ne 
sosesc în permanență nu
meroase vești care atestă 
seriozitatea cu care este 
pregătită întîmpinarea ca
ravanei.

• Din Bacău, prim-vi- 
cepresedintele C.J.E.F.S., 
prof. MIHAI GRIGORAȘ, 
ne anunță : „A avut loc o 
ședință a comisiei locale 
de organizare. Au fost 
distribuite sarcini precise 
tuturor membrilor, astfel 
ca toate detaliile sărbăto
rii prilejuite de sosirea 
caravanei ..Turului ciclist 
al României" să fie în a- 
tenția cuiva. Frumosul 
centru al orașului nostru

DUPĂ JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

Probleme ale atletismului înaintea participării la finala „Cupei Europei44

puternice și excelent

duhurilor Dinamo și Steaua din 
Capitală, care dispum. de garnituri
le cele mai 
pregătite.

Dimineața 
recalificările, 
numărul mare de participant; la a-

au avut loc seriile si 
Trebuie menționat

Paul IOVAN

(Continuare in pag, a 4-a)

VASILE SELEJANTEODORVASILE

CICLIȘTILOR !“VENIT
va fi pavoazat special, pe 
terenurile de sport vor 
avea loc întreceri, pionierii 
îi vor primi cu flori pe 
rutieri, în timp ce ansam
bluri artistice populare vor 
susține atractive progra
me. Desigur, ne preocupăm 
și de altele, inclusiv de 
premiile pe care le vom 
oferi rutierilor".

© Din Tg. Mureș, secre
tarul CJEFS. Mureș, prof. 
IONEL MIHAESCU. ne-a 
comunicat : „Este o mare 
bucurie pentru noi faptul 
că „Turul României" va 
face, din nou, popas în 
orașul nostru. Sosirea va 
avea loc — a devenit o 
tradiție — în Piața Tran
dafirilor și sîntem con
vinși că alergătorii vor fi 
primiți cu entuziasm. Ne

pregătim să le facem scur
ta ședere în Tg. Mureș cit 
mai plăcută, să transfor
măm evenimentul într-o 
adevărată sărbătoare spor
tivă. în numeroase asocia
ții sportive vor avea loc 
întreceri dedicate acestei 
competiții, premierea în
vingătorilor urmînd să se 
facă cu prilejul festivită
ților „Turului României". 
Comisia noastră de orga
nizare pregătește surprize 
pentru cicliști și pentru 
ceilalți membri ai carava
nei".

@ Din Cluj, secretarul 
C.J.E.F.S.. GH. RUS, ne-a 
spus: „Orașul de pe So
meș și-a demonstrat încă 
în această vară simpatia 
deosebită pe care o nu
trește pentru sportul cu

rrs

Intr-un interviu pe care ni l-a 
acordat după campionatele republi
cane de atletism ale seniorilor, cu 
cîteva săptămîni în urmă, antreno
rul federal GHEORGHE ZÎMBREȘ- 
TEANU spunea: „...Ne interesează 
în mod deosebit Jocurile Balcanice 
de la Atena. Dorim, sperăm, vom 
lupta pentru cucerirea locului I atît 
la băieți, cit și La fete. în întrecerea 
feminină va trebui însă să depășim 
puternica formație a Bulgariei". 
Ne-am reamintit de această decla
rație, pe care o reactualizăm acum 
după ce J.B.A. s-au încheiat, așa 
cum se știe, cu victoria reprezenta
tivei noastre masculine și cu ocu
parea locului secund, la o diferen
ță de cinci puncte, de către forma
ția feminină română. La întoarce
rea de la Atena, tocmai de aceea, 
am solicitat un nou interviu antre
norului emerit Gheorghe Zîmbreș- 
teanu.

— Cum apreciați comportarea, in 
ansamblu, a echipelor României ?

— La modul general, destul de 
bună. La băieți, din cei 38 de com
ponent ai echipei, 26 s-au compor
tat mulțumitor sau bine, iar 12 mai 
slab. Din experiența pe care o am, 
raportată la tăria Jocurilor Balca
nice. știam 
atleți au o 
succesul nu 
noastre. Și 
însă restul 
nici un caz. nu ne poate 
rent, chiar și acum cînd 
masculină a României și-a înde
plinit obiectivul propus, acela de a 
cîștiga Balcaniada. Printre cei care 
au evoluat mai slab decît se aștep
ta șl care alcătuiesc procentajul de 
33%. există unii atleți care sînt 
dornici s& realizeze ceva deosebit, 
da? care, pur ți simplu, gîtulți de 
emoție, se pierd în concurs. Este 
cazul lui Vasile Dumitrescu, Frede
ric Schneider. Mihai Purice. Ad. 
Gagea și Paul Vasile. Ultimul este 
un caz tipie In această privință. La

că dacă 66% 
comportare 
poate scăpa 
așa a fost 1 

de 33%

dintre 
onorabilă, 

culorilor 
Rămîne 

care in 
fi indife- 

echipa

Citiți in pagina a 4-a:
• CAMPIONATELE EUROPENE DE CANOTAJ ACADEMIC 

MASCULIN DE LA MOSCOVA.

• ÎNCEPE TURNEUL DE TENIS DE LA FOREST HILLS

ÎN CAPITALĂ CELE 5 ECHIPE STRĂINE • LA BACĂU, Tg. MUREȘ Șl CLUJ

PREGĂTIRILE SÎNT ÎN TOI • LISTA CELOR 45 DE RUTIERI ROMÂNI

Miercuri 29 august 1973
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pedale. Serialul competiți
ilor republicane și inter
naționale găzduite de ora
șul Cluj s-a bucurat de un 
real succes. Pentru „Tu
rul României" facem pre
gătiri speciale. O serie de 
întreprinderi vor patrona 
delegațiile, pe pista sta
dionului se vor desfășura
— în așteptarea caravanei
— întreceri cicliste, iar 
ansamblul studențesc va 
susține un spectacol. Este 
pregătit și circuitul noc
turn. Iubitorii sportului 
din orașul nostru îi aș
teaptă cu nerăbdare pe 
cicliști".

Din aceste relatări re
iese clar că pretutindeni 
rutierilor li se pregătește 
un entuziast „bun venit î“

46,5 ! O altă ca- 
atleților care, la 
mai dețineau o 
corespunzătoare

400 m el obține rezultate cu mult 
mai slabe decît cele de care este, 
intr-adevăr, capabil. Dovada cea 
mai bună ne-o oferă, de fiecare 
dată, cursa pe care o face în șta
feta de 4X400 m, cînd realizează 
rezultate în jur de 
tegorie este cea a 
„ora Atenei", nu 
formă sportivă 
pretențiilor competiției (Toma Pe
trescu, C-tin Stan — 400 m, Dorin 
Melinte, Gh. Dulgheru, Alex. Săl- 
cudeanu). Din păcate n-am avut 
însă posibilitatea găsirii unor înlo
cuitori mai buni, așa că am fost 
nevoiți să-i folosim tot pe aceștia. 
Ln legătură cu o atare situație, care 
nu este ,,în premieră", se pune 
foarte serios problema, în fața an
trenorilor noștri, ca să știe să-și 
pună atleții în formă pentru com
petițiile cele mai importante din- 
tr-un sezon.

La fete, unde. în program, nu fi
gurează decît 14 probe, evident că 
procentajul de 66% nu mai are a- 
ceeași forță de acțiune. Aici, fie
care inexactitate la o probă are re
percusiuni cu mult mai mari decît 
la băieți. Cred că la Atena am ra
tat un mare succes în fața Bulga
riei, una dintre cele mai puternice 
echipe din lume. Dar, absența Va
lerie! Bufanu s-a resimțit din plin, 
ca și ușoara ieșire din formă a 
Marianei Condovici și mai ales 
slaba evoluție a alergătoarelor peste 
garduri (Elena Mîrza ți Marta 
Szatmari), a sulițașei Elena Neac- 
șu. Cu unele 
fetele noastre 
slab decît în 
recentă fiind
Europei", de 
trebui să luăm măsuri grabnice 
pentru finala acestei competiții.

Romeo VILARA

excepții, în general, 
s-au comportat mal 
alte ocazii, cea mai 

semifinala ,,Cupei
la București și va

(Continuare tn pag a 4-a)
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cum am anuntat, Ia startul

OAMENII DE ȘTIINȚA
Șl JOCURILE COPIILOR

Au început lucrările celui de al IV-lea Simpozion 
internațional de sociologie a sportului

Aula Universității București 
găzduit, Ieri dimineață, ședința 
deschidere a simpozionului interna
țional de sociologia sportului avînd 
ca temă „ROLUL SOCIAL AL 
JOCURILOR COPIILOR". Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de conf. 
univ. Virgiliu Radulian, președinte
le Comitetului român de organizare 
a simpozionului, președinte al Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, și adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului.

După tradiționalul „bun venit" 
adresat participanților din țară și 
de peste hotare, președintele Comi
tetului de organizare a subliniat 
importanța temei ce va fi dezbătută 
in acest al IV-lea simpozion Inter
național 
ară tind, 
copiilor 
rismul -

a 
de

ȘEDINȚA DE LUCRU CU ACTIVUL
FEDERAȚIILOR SPORTIVE

Așa 
celei de a XlX-a ediții a „Turului 
României" se vor alinia 70 de ru
tieri din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Italia, Iugoslavia, Turcia și din ța
ra noastră.

Lista alergătorilor români este 
următoarea :

ROMANIA (antrenor: Nicolae 
Voicu): Vasile Teodor, Vasile Se- 
lejan, Mihai Hrisoveni. Ion Cernea, 
Nicolae David. Nicolae Androna- 
che, Valentin Hoța, Eugen Dulghe
rii, Costel Cîrje și Viorel Murinea- 
nu. Din acest Iot, antrenorul eme
rit Nicolae Voicu va alcătui două 
formații reprezentative: România 
și România-tineret.

DINAMO (antrenor : Ștefan Le- 
mîndrofa); Ion Cosma. Mircea Ra- 
mașcanu. Valentin Hie. Nicolae 
Voican. Georgiu Hianu.

STEAUA (antrenor : Constantin 
Voicu): Vasile Pascale. Ștefan Ene, 
Nicolae Gavrila. George 
Marian Ferfelea.

METALUL PLOPENI 
Ion Dolcte): Constantin 
Mircea Rîndasti, Alexandru Zaros- 
chi. Iulian 
Cîrstea.

GLORIA

Mihail Sinîion): Burlacu.
Constantin Gonțea, Francisc Gera. 
Arpad Gyorffi, Petre Dolofan.

VOINȚA BUCUREȘTI (antrenor: 
Alexandru Someșan): Constantin
Ciocan, Teodor Drăgan, Petre Dra
gan, Gheorghc Cristian, Ștefan Po
pescu.

C.S.M. CLUJ (antrenor : 
Chiș): Eugen Imbuzan, Gavril 
ton, Tiberiu Kovacs. Andrei 
tesz, Gheorghe Căpraru.

CIBO BRASOV (antrenor : 
tic Ștcfănescu): Mircea Bădilă. Va
sile Budea, Tiberiu Toro, Costel 
Vizitiu, Nicolae Frunză.

Apariția peste... noapte a echipei 
Gloria București (a asociației spor
tive a lucrătorilor din presă) are 
următoarea explicație : clubul spor
tiv Olimpia București a renunțat 
în ultimul moment să mai partici
pe Ia „Turul României". Despre 
cauze și despre nefirescul acestei 
atitudini vom discuta altă dată. Pe 
moment, pentru a da posibilitatea 
celor 5 rutieri să alerge în această 
competiție (pentru că și-au mani
festat dorința) am trecut echipa 
sub patronajul asociației sportive 
Gloria.

Duminică, la Brașov

PRIMUL CONCURS
Vasile 

I Mar- 
Ker-

Mar-

INTERNAȚIONAL
DE M0T0CR0S AL SEZONULUI

După încheierea campionat’..r -s- 
ționale, sezonul competitions! de 
motocros va continua cu două eon* 
cursuri internaționale, programate Ia 
Brașov (2 septembrie) și MoretJ G 
septembrie).

In cele două reuniuni — organizate 
din inițiativa clubului sportiv Stea
gul roșu Brașov — țși vor disputa 
intlietatea, alături de cei mai buni 
sportivi români, alergători di 
unea Sovietică, Ungaria și Cel 
cia. Se așteaptă confirmarea 
parii motocrosiștilor din R. I 
mană și Austria.

Primul concurs inter&ațâcnal 
tualului sezon va avea ioc pe traseal 
de pe Valea Răcădăulai. sportivii In- 
trecindu-se ia clasa 3St cmr. In 
manșe- fiecare a cil 
două ture, iu pmg: 
și o clasă națipnaiâ.

de sociologie a sportului 
printre altele, că jocurile
— inclusiv sportul și tu*
- sînt o cale de dezvoltare 

$: afirmare. un mijloc de integrare 
soc.ală a noilor generații. Totodată, 
vorbitorul a atras atenția că pre
rie—.atica complexă, profunzimea 
aspectelor social-educative ale jocu-

copiilor invită pe specialiști la 
? rr.tncă de cercetare concretă, mul- 
•ilsterală, cu contribuția unor dis
cipline științifice ca sociologia, pe
dagogia. psihologia $.a. în încheiere, 
? nf. univ. V. Radulian și-a expri-

■ convingerea că „lucrările sim
pozionului vor aduce o valoroasă 
contribuție la fundamentarea știin
țifică a activității celor ce se ocupă

de formarea și educarea tinerel ge
nerații".

în continuare a luat cuvîntul 
prof. univ. dr. Andrzej Wohl (Polo
nia), vicepreședinte al Comitetului 
internațional de sociologia sportu
lui, care a mulțumit organizatorilor 
români pentru eforturile făcute în 
vederea bunei desfășurări a lucră
rilor simpozionului și care a re
marcat avîntul luat 
sportului în cei opt ani scurși 
la primul simpozion 
în acest domeniu.

Primul referat din 
rilor simpozionului a 
de prof. univ. dr. 
Ciucu, rectorul Universității Bucu
rești care a tratat despre „Procesul 
de socializare a copiilor prin jocuri 
spontane și organizate". Vorbitorul 
nu s-a referit numai la multiplele 
implicații pe care le au jocurile 
asupra dezvoltării armonioase a ti
nerelor generații dar a abordat și 
problema rolului educatorilor, a 
formării lor în condițiile create de 
statul nostru socialist. Reuniunea 
de dimineață a continuat cu refe
ratul prof. univ. dr. Nicolai Pono
marev (U.R.S.S.) consacrat aspecte
lor sociale ale jocului și sportului 
Ia copii.

în cursul după amiezii — la Pa
latul Pionierilor — au avut loc 
ședințele grupelor de lucru.

de sociologia 
de 

internațional

cadrul lucrâ- 
fost prezentat 

docent George

Sebastian BONIFACIU

La sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
avut loc ieri o ședință de lucru cu 
activul federațiilor sportive. Cu a- 
cest prilej, mai mulțl secretari și 
antrenori federali au informat des
pre desfășurarea principalelor ma
nifestații sportive din luna august, 
despre măsurile tehnice, organiza
torice ți educative care au fost 
întreprinse pentru buna reușită a 
acestor întreceri, pentru ca sportivii 
noștri fruntași să fi putut obține 
rezultatele dorite,

în continuare a luat cuvîntul 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
care a atras atenția asupra impor
tanței pregătirii pentru participa
rea cu succes a sportivilor români la 
principalele competiții internaționa
le din luna septembrie, între care 
campionatele mondiale de 
haltere, natație. pentatlon modern, 
campionatele europene de gimnas
tică, atletism (pe echipe), talere, 
meciul de fotbal cu reprezentativa 
R. D. Germane din preliminariile 
campionatului mondial, etc.

Miron Olteana, secretar

lupte.

al

C.N.E.F.S. a făcut apoi o informare 
asupra participării delegației Româ
niei la Universiada de la Moscova, 
subliniind în afara aspectelor pozi
tive șl unele deficiențe pentru re
medierea cărora va trebui să se in
siste, avînd în vedere planul de 
pregătire pentru Jocurile Olimpice.

Concluziile ședinței au fost trase 
de general-locotenent Marin Dtag- 
nea, prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
care a subliniat necesitatea conti
nuei îmbunătățiri a activității în 
lumina sarcinilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 
2 martie, pentru 
masă cit și cel de 
cunoască un avînt 
întreaga activitate a sportivilor clu
burilor și federațiilor va trebui să 
fie subordonată scopului principal 
al performerilor români, o repre
zentare cit mai prodigioasă la J.O. 
’76 de la Montreal. De aceea va 
trebui insistat Ia toate nivelele, pe 
asigurarea unei temeinice pregătiri 
fizice și tehnice a sportivilor, în- 
tr-o deplină disciplină si ordine, cu 
o continuă îmbunătățire a pregăti
rii educative.

28 februarie — 
ca sportul de 
performanță, să 
și mai susținut.

5SBE3 rasa

Tradiționala competiție, „Cupa 
Eliberării" a fost organizată anul 
acesta la Ploiești, de către clubul 
sportiv Petrolul și la ea au partici-

pat peste 70 de concurenți din 
București, Focșani și Ploiești. în
trecerile au prilejuit realizarea u- 
n.or rezultate valoroase, în special, 
de către apreciatul nostru trăgător 
Nicolae Rotam (I.E.F.S.) și de că
tre juniorul ploieștean, Romulus 
Nicolescu, elevul antrenorului La- 
urian Cristescu. Cei doi țintâși au 
cîștigat toate probele de pușcă. în 
plus, ei au stabilit și noi 1’eCorduri 
naționale.

Iată primii clasați: armă stan
dard 60 f culcat — 1. N. Rotaru 
598 p — nou record. 2. I. Stoicescu 
(Petrolul Ploiești) 585 p, 3. M. A- 
xente (IEFS) 585 p ; juniori : 1. R. 
Nicolescu (Petrolul Ploiești) 535 
p, 2. P. Petru (Cutezătorii Buc.) 584 
P. . ‘
p; armă standard 3x20 f : N. Rota
ru 573 p (pe poziții : 193—180—195), 
2. C. Govaliugov (IEFS) 545 p. 3. I. 
Stoicescu 540 p ; juniori : 1. R. Ni- 
colcsctt 569 p — nou record (196— 
179—194). 2. M. Mirea (IEFS) 541 
p, 3. C. Becea “ 
liberă calibru 
Rotaru 1157 p 
Stoicescu 1118 
p ; juniori : .
— record personal (387—364—380), 
2. D. Nicolescu (IEFS) 1098 p. 3 C. 
Becea 1084 p.

Revenind la rezultatul lui Rota
ru. 598 p la 60 focuri, amintim că 
el a „greșit" la două focuri obți- 
nînd cîte un „nouar" în decada T 
și a IlI-a.

Organizarea concursului a fost 
bună cu toate că poligonul ploieș
tean are un număr redus de stan
duri de tragere. în general, la clu
bul Petrolul se acordă de cîțiva ani 
multă atenție tirului și rezultatele 
n-au întîrziât să apară. La multe 
competiții cp caracter republican 
tinerii țintași de la Petrolul ău O 
comportare meritorie, iar acum tî- 
nărul R. Nicolescu a confirmat a- 
cest lucru. (T.R.).

PRIMII CAMPIONI AI LUMII LA ÎNOT
ciștigătoare

LA BELGRAD VOR FI DESEMNAȚI

BUCUREȘTI (antrenor:

CICLIȘTII FAC ZILNIC SUTE DE KILOMETRI
(Urmare din pag 1)

Și
Șt

Negocscu,

(antrenor :
Tănase,

Constantin, Constantin
i

.te

O

ÎNAINTEA C. E. DE VOLEI JUNIOARE

PESTE 5.000 DE PARTICIPANT! 
SĂTENI LA „SĂRBĂTOAREA 
HOLDELOR BOGATE" IVAN BADEA-coresa.

LA VITEZĂ
fața a peste K W 
des'i'ri-at 1 
cursul de v 
.Cupa de C 
dicaterir din jude 
ta anul IW! f 
Reșița. Recre

— Aștept de trei ani să concurez 
în „Turul României". Clipa aceasta 
se apropie. N-am dorit nicicind mai 
mult ca acum victoria. Vreau să Ie 
demonstrez tuturor suporterilor mei 
că sînt intr-adevăr capabil de mari 
performanțe, că fac parte din plu
tonul cicliștilor de valoaro pe care 
i-a avut ciclismul românesc — Ma
rin Niculescu, Ion Cosma, Gabriel 
Moiceanu. Nu va fi ușor. Voi avea 
de luptat cu valoroșii oaspeți de

peste hotare, cn talentații rutieri 
români. Sînt insă decis să înving !

Cei din echipa Gloria, în frunte 
cu Vasile Burlacu, „înghit" sute 
de kilometri pe șoselele din îm
prejurimile Capitalei, mureșenii ur
că și coboară la nesfîrșit Acătării, 
iar clujenii lui Vasile Chis se în
dreaptă alternativ spre Feleac 
Piatra Craiului.

Evident, greu! îl duc cicliștii, 
tot ei vor trebui să-1 ducă și 
cele 8 zile orc—--- - în acest

„CUPA DE CRISTAL

Cupa oferita de F.I.N.A. va răsplăti echipa

clasamentul pe națiuni • Anca Groza și

II SPORTIVE DE MASA

în organizarea Comitetului ju
dețean Ilfov al U.T.C., duminică, 
au avut loc la Oltenița, Brănești 
și Ghimpați frumoase duminici 
cultural-sportive întitulate sugestiv 
„Sărbătoarea holdelor bogate". Au 
fost prezenți peste 5 000 de tineri 
și tinere, prieteni nedespărțiți ai 
sportului din mediul sătesc, 
tivii săteni s-au întrecut la 
tism, trîntă. ciclism, cros, 
handbal și fotbal. Totodată,
nizatorii au invitat la Ghimpați e- 
chipele feminine de fotbal Unirea 
Tricolor și Minerva, făcind o fru
moasă demonstrație în fața sute
lor de săteni prezenți pe frumosul 
stadion din Ghimpați, iar la Bră
nești judocanii și boxerii de la 
cluburile bucureștene Progresul și 
Rapid au făcut demonstrații, fiind

Spor- 
atle- 

volei, 
orga-

aplaudați de speri.
Iată cîteva din 

echipe care s-au 
fete, satul Naipu 
bal. sportivii din 
cros, desfășurat ta Pădure, 
cui. s-a-j remarca* 
bit Gherghina Cobre. Stan V&rri 
din satul Crețeșt: (Vidra). Vasile 
Coiciu și Ganciu Gheorghe z_- 
Brănești. care au primit s fru
moase diplome și premii ta - - -*■*- 
te oferite de orgar.izatari.

în partea a doua au ur 
mcase programe artistice 
tate de căminele culturale din 
fumați, Berceni. Bră.neștL ______
și Fundulea. în Pădurea Pustnicul 
și pe stadionul din Oltenița, ee: 
prezenți au asistat la On frumos 
carnaval al tineretului sătesc. Re
marcăm faptul că cu această oca
zie în satul Burtușeni (Brines: a 
fost inaugurată o nouă bacă rot- 
tivă.

prezen 
A 

Comer.

Octavian Gt'ȚU

.CUPA TINERETULUI
FĂGĂRAȘ: „TROFEUL

N1TRĂMONIA"

DE LA SATE"
(Urmare din pag l)

finala voleibalistelor, jucată de 
Cooperatorul Cristianul (jud. Bra
șov) și Flamura Roșie Rădești (jud. 
Alba). Ultima echipă a cîștigat pe 
merit tot cu 2—1 (—14, 6, 6), deve
nind. astfel pentru prima dată 
campioană națională sătească la vo
lei feminin. Toate felicitările și 
pentru evoluțiile formațiilor Coope
ratistul și Progresul Miercurea 
(jud. Sibiu), campioane ale ediției 
1972. clasate în ordine pe locurile 
următoare

După desemnarea echipelor cla
sate pe primele locuri la această 
ediție a „Cupei tineretului de la 
sate", a urmat festivitatea de pre
miere, care a constituit o nouă do
vadă a marii atenții de care s-a 
bucurat competiția din partea fo
rurilor sportive centrale. 
CC. al U.T.C. a acordat 
cupe si diplome, primilor clasați, 
iar CN.E.F.S. a oferit noilor cam
pioane ale acestei ample întreceri 
de mas§ cîte 10 000 lei. destinați 
procurării^ de materiale sportive și

— -1 - 1 comu-
irrt portante 

materiale și echipament 
fost atribuite de UNCAP, 

județean al U.T.C., 
U.J.C.A.P. și Uniunea 

a femeilor.

Comitetul sindicatului, comitetul 
U.T.C. și consiliul asociației sporti
ve de la Combinatul chimic Făgă
raș continuă să organizeze atrac
tive întreceri sportive de masă, me
nite să atragă în practicarea exer- 
cițiilor fizice pe toți tinerii șl alti 
salariați ai acestei mari unități in
dustriale. Recent s-au încheiat eta
pele pe asociație ale „Cupei 23 
August" 
handbal, tenis, înot și ciclism, ..Tro
feul Făgăraș" și „Trofeul Nitramo- 
nia" la 6 discipline.

Valentin LAZ.4R — coresp.

la atletism, volei, fotbal

Astfel, 
premii,

amenajării terenurilor din 
nele respective. Alte 
premii în 
sportiv au 
Comit-tul
C.J.E.F.S., 
județeană

Iată primii clasați : volei fete: 
1. FLAMU?A ROȘIE RĂDEȘTI, 2. 
Cooperatorul Cristianul, 3. Progre- 
St' Miercu °a 4. Progresul Dom
nești ; băieți: 1. SECERIȘUL VA
LEA LARGA, 2. Viitorul Bănia, 3. 
Măgura Pui (jud. Hunedoara). 4. 
Cerbul Albac (jud. Alba) ; oină : 1. 
BIRUINȚA GHERĂIEȘTI, 2. Avîn
tul Curcani. 3. Viața Nouă Olteni, 
4. Avîntul Frasin. - ■*-----

ștafeta crauliștilor vor
speranțele sportivilor noștri în

bune performanțe. Să nu uităm însă 
că selecționata americană nu mai dis
pune la această oră de super-vedete 
de genul lui Mark Spitz, Gary Hall, 
Mike Burton. Brian Job. Cathy Carr 
sau Karen Moe, iar mai tinerii lor 
înlocuitori — Jim Montgomery, Steve 
Gregg, John Naber, Stan Carper, 
Marcia Morey. Kathy Hedy. care 
s-au afirmat doar în acest an — nu 
au experiența marilor concursuri. 
Aceasta pe de o parte. Pe de alta, 
sezonul ’73 ne-a pus în fața unul sen
zațional salt calitativ al înotătoarelor 
din R.D. Germană (în special), care 
dețin In acest moment 5 recorduri ale 
lumii și cele mai bune performanțe 
mondiale în alte patru probe din to

iul de 14. Iată de ce considerăm 
singurele echipe capabile de a 

in posesia trofeului sînt cele 
S.UJL și R. D. Germane

rt tur de orizoat al celor 
performanțe din acest an vi 
favoriții probelor. individ»* 
lia sînt In ordine Vladimir 

Bure (U-R-S.S.) 51.8—IOC m liber. Jirrt 
Montgmery (S.U.A.) 1:53.7 — 200 m 
User. Rick Demont (S.U.A.) 4XKJ.1 — 
400 m liber: Stephen Holland (Aus-

Il I5ri) m liber, 
rîLD.G.) 56,6 și 2:02,9 la 100 și 200 
spate, John Hencken (S.U.A.) 66-4 
Sebataka Tagucbi (Japonia) 66.6 
100 m bras, Ueacken 2:20,5—200

>ar aceste rindurl, 
grad au fost luate 

a sute de înotători din 
i — cifra exactă t u se 

organizatorii întrevăd 
oiut în materie — se

purta
3. V. Pană (Școlarul Buc.) 531

marea

ar

liber: Stephen Holland
> cu 15:37.8 și Demont cu 15.",2

Roland Matthes 
m 
si 
ta 
m

ECHIPA ROMÂNIEI ARE DREPTUL
SA SPERE LA MEDALII

— ne spune antrenorul Leonid Sorbală —
Vtrecht. unde vor mai evoisa echi
pele Cngariei și Olandei- După cum 
se știe, pentru turneul final se va 
califica • singură fermație. Adver
sara noastră cea mai dificiU este echi
pa maghiară. Sper tasd să nu ne cre
eze probleme. De altfel, soi am in- 
vins întotdeauna (mă refer la această 
zenerafie de jucătoarei pe voleibalis
tele juniaare ale Cngariei. Cred r* 
u-o să furesu excepție tocmai la eu
ropene. Totosi vana privi partida ru 
mans ciîTumip, rpi. axând iu vedere 
ca» ac zei ai ci toatăriaar șâ posibilele 
aoctâți ca care ue-ar surprinde ad
versarele navsrre principale—

— Ctzs ap decurs pregătirile pentru 
-rii al voleiului

confruntare
bras, Matthes 56,3—100 m 
Steve Gregg (S.U-A.) 2:04,1 
cu Jorge Delgado (Ecuador) 
delfin, Stan Carper (S.U.A.) 2:08,8 si 
Rick Colella (S.U.A.) 4:32,4 la 200 și 
400 m mixt.

în întrecerile feminine, Kornelia 
Ender are mari șanse de a cîștiga 
trei probe: 100 m liber (58,1), 100 m 
delfin (62,3) și 200 m mixt (2:23,0). Co
echipierele sale Ulrike Richter (65,4— 
100 m spate), Renate Vogel (1:13,8—100 
m bras), Hanelore Anke (2:40,3—200 m 
bras), Rosemarie Kothcr (2:16,0—200 
m delfin) și Angela Franke (5:01,1— 
400 m mixt) au de asemenea mari 
șanse de a dobîndi medalii de aur. 
Atuurile formației S.U.A. vor fi de 
această dată Shirley Babashof (2:04.3 
— 200 m liber). Keena Rothammcr 
(4:18,1 — 400 m liber), Joan Harshbar
ger (800 m liber) si Melisa Belote 
(65.7 — 1C0 m și 2:20.7 — 200 m spate).

Printre principalii outsideri se vor 
număra în mod cert Andrea Gyar- 
maty (65.9 — 100 m spate), Andras 
Hargitay (4:34,7 — 400 m mixt) din Un
garia, Roger Pyttel (1:54,7 — 200 m 
iiber) și Chris Lietzmann (2:10,1 — 
200 m mixt) din R. D. Germană, ca
nadianul McDonald (57,2 — 100 m 
delfin) și olandeza Enith Brigitha 
(58,8 — 100 m liber și 66,1 — 100 m 
spate).

In ceea ce privește șansele sporti
vilor români de a se clasa onorabil 
in această mare întrecere, acestea 
sînt legate de evoluțiile Ancăi Groza 
și a ștafetei de 4X1110 m liber. Mul
tipla campioană națională balcanică 
deține la această oră al 16-lea rezul
tat la 100 m delfin cu 67.1 și al 14-lea 
la 200 m delfin cu 2:26,3, și pentru a 
ajunge în finală îi sînt în mod sigur 
necesare noi recorduri naționale cu 
cifre de 66,0. șl respectiv, 2:24,0. Cvar
tetul sprinterilot- noștri (3:39,0) deține 
deocamdată a 9-a poziție 
S.U.A. 3:28.6. U.R.S.S. 3:31,3.

delfin și 
împreună 
la 200 m

după : 
R. D- 

Germană 3:32,3. Brazilia 3:35,7, R. F. 
Germania 3:35-8, Franța 3:37,3, Sue
dia 3:38,5 și Canada 3:38,7.

Și pentru a obține cel puțin un 
punct In clasamentul pe națiuni cei 
4 SDortivi români ar trebui să înoate 
astfel : Oprițescu 54,0 în primul schimb, 
Vițelaria (sau Aimer) 55.5 în al doilea. 
Miclăuș 54,5 In al treilea, iar Slavic 
5X3 (ca la Balcaniadă) In ultimul. 
Aceste cifre ar oferi un timp total 
de 3:37,3. cu care obiectivul 
ar putea fi 
(bune sau rele) nu sînt excluse însă 
niciodată. Să sperăm însă că această 
primă ediție a C.M. de natație va în
lesni reprezentanților noștri un prim 
obs pe calea afirmării.

propus
îndeplinit- Surprizele

Adrian VASILIU
-

CĂLĂREȚII ROMÂNI PARTICIPĂ

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS AL JUNIORILOR

PARTICIPARE RECORD: APROAPE 200 DE CONCURENȚI
DIN 32 DE LOCALITATI

Ceea ce reține, în mod deosebit, 
atenția la ediția din acest an a cam
pionatului republican individual de 
tenis rezervat juniorilor șl junioare
lor este numărul mare de partîcl- 
panți — aproape 200 — precum și nu
mărul, de asemenea crescut, al lo
calităților care și-au trimis reprezen
tanții la confruntarea care va dura 
7 zile pe terenurile din parcul Pro
gresul. în afara cluburilor bucureș
tene Dinamo, Steaua, Progresul, Cu
tezătorii. a unor cluburi cunoscute și 
cu valoare în sportul alb din Arad, 
Timișoara, Cluj, Oradea, Cîmpina sau 
Hunedoara — apar, de astă dată, 
nume ale unor localități unde pînă nu 
demult, tenisul rămînea un sport 
aproape anonim. Este vorba, pentru 
a oferi doar cîteva exemple, de Foc
șani, Călărași, Tr. Măgurele, Tg. Jiu, 
Roșiorii de Vede.

După meciurile ce au avut Ioc 
pînă acum, putem aprecia că jucătorii 
și jucătoarele care își dispută titlu
rile de .campioni naționali, sînt po-

sesorii unul tenis .curat*, meciurile 
fiind, cu unele excepții, destul de 
echilibrate. Meritul retine in pri
mul rind antrenorilor și instructori
lor, dar și cluburilor cu secții de 
tenis precum și federației de specia
litate din C.N.E-F.S. care. In măsură 
mult mai mare decit pînă acum, a 
asigurat toate condițiile desfășurării 
în condiții excelente a acestui cam
pionat.

Conform regulamentului, concuren- 
ții sînt tmpărțiți tn două categorii 
de vîrstâ i 15—16 și 17—18 ani. Cîteva 
cuvinte despre favoriții întrecerii. La 
băieți (17—18 ani), cap de serie nr. 1 
este Florin Manea, secondat, în or
dine, de Costel Curcă, Mihai Tăbăraș, 
Aurel Daraban, V. Silagyi, Doru 
Mîrza, Ion Liviu, Alexandru Bădin. 
Pînă acum (s-au disputat două tu
ruri) nici unul dintre el nu a fost 
eliminat, lucru care ne face să cre
dem că întrecerile vor fi foarte a- 
prige. Cum este firesc, favorita nr. 1 
p« tabloul de .concurs în întrecerea

re

femmiaă (17—18 ani) este 
campioană a țării Virginia 
urmată de Florența Mihai, 
Dimitriu, Elena Popescu.
Hadgia. Din cauza unei accidentări, 
dinamovista bucurețteană Mariana 
Simionescu nu ia part* la acest con
curs.

Cîteva rezultate (băieți, 17—18 ani): 
Manea (Dinamo) — Rovența (Tg. Jiu) 
6—1, 6—1 în turul I și Manea — Bre- 
zan (Cîmpina) 6—0, 6—I, în turul II; 
A. Bădin (Dinamo) — Onose (Dunărea 
Galați) 8-6, 2—6, 7—5 în turul I și 
Bădin — Ristea (Steaua) 6—3, 6—2 
In turul II; Bozdog (Progresul) — 
Gh. Manea (Dunărea) 6—0, 6—0 în 
turul I, și Bozdog —C. Ionescu (Dina
mo) 6—2. 6—a în turul Ii. Au început 
și întîlnirile băieților de Ia categoria 
15—16 ani. Favoriții A. Mîrza, Fe- 
țOanu, Opreanu, Țiței, Oprea, Soare. 
Orășanu și ceilalți au trecut rleînvinși 
primul tur.

o- tipia 
Ruzici. 

Mihaela 
Mariana

Ion GAVRILESCU

— Om fiuad faptul ck • parte din 
ted'.aarete cele mai bane aa fost 
•■Mtaaa și te latul uațteaa] de se- 
aiaare. ua as avut răgazul necesar 
P«uz> u • *M««*auare peefeeti a echi
pei. Cu fia. Diaculiță. Pasca. Bo
tezau și Ouaaart cu. jucitoare de bază 
ta aai. as rifpli tit lozul de eeni- 
care iu nai uiz’:e ocazii: tsmeal de 
ia I adz. Trofeu! Tomis. Universiada— 
Abia in aceste atârne zile le-am 
avut in t utesiiîtate la dispoziție- Cu 
toate acestea, sper ca fetele noastre 
— care aa deja tapei ie ață din pri
ma divizie a tării — sâ depășească 
micile golsri iu pregătirea de ansam
blu prin eterturi suplimentare in zi
lele cc ae despart de startul compe
tiției.

— Preșupunîr.d că echipa -omâr.ă 
va obține calificarea în turneul fi
nal (nici n-ar fi firesc altfel), ce șan
se II ăenrdăți Intre primele șase ?

— Totul pleeează pentru medalii. 
Chiar și pentru cea de aur (căci ta 
ultima vreme am învins toate echi
pele similare, inclusiv pe voleibalis
tele sovietice). Dar aceasta depinde 
și de capacitatea de ripostă a adver
sarelor. Reprezentativele 
Cehoslovaciei, Bulgariei.
R. D. Germane sînt capabile de re
plici strălucite, chiar atunci clnd teo
retic dint considerate inferioare altei 
echipe-..

— Pe ce jucătoare veți conta tn 
Olanda ?

— In afară de cele cinci amintite 
mai sus, avem la dispoziție pe Car
men Puiu. Emilia Cernega, Rndica 
Cilibiu, Petruța Tache, Ileana Teo- 
dorescu, Cristina Liuba și Margareta 
Bako. Cu ele vom încerca să obținem 
un rezultat reprezentativ pentru ge
nerația 1953—’54, considerată cea mai 
valoroasă din ultima vreme...

Aurelian BREBEANU

I.R.S.S, 
Poloniei.

LA CONCURSUL INTERNATIONAL
DE LA P01AREVAC
orașul Pojarevac (Iugoslavia) 

se va desfășura sîmbătă și duminică un 
concurs de obstacole la care vor fi 
preztaați și călăreții români Cornel Ilin, 
Ioa Popa. Eugen Ionescu și Gheorghe 
Moiseanu, însoțiți de antrenorul Vasile 
Tadcr.

în

(IEFS) 540 p ; armă 
redus 3x40 f : 1. N.
(397—372—388). 2. I. 

p. 3. M. Axente 1111 
R. Nicolescu 1131 l»

YACHTING. iacul siutghiol
din Constanța au avut loc campionatele 
naționale de yachting rezervate juniori
lor mici (clasele FHSTN și Optimist). La 
sfîrșitul celor cinci regate, desfășurate 
în condiții prielnice, pe primele trei 
locuri la FINN s-au clasat : 1. Mircea 
Ispas (C.N.U.) — campion național; 
2. M. Butucaru (C.N.U.); 3. M. Dărvă- 
răscu (Electrica BUc.). La clasa Optimist 
întrecerile au fost foarte disputate, la 
start prezentîndu-se 38 de ambarcațiuni 
din București, Constanța. Orșova și Ga
lați. Foarte bună a fost comportarea 
reprezentanților C.N.U. care au reușit 
să ocupe primele locuri : 1. Horiâ ispas, 
2. M. Radu. 3. O. Adam.

BOX. Scena teatrului de vară
din Satu Mare a găzduit IntîJnirea in
ternațională amicală de box dintre Vo
ința din localitate și selecționata Gha- 
ne'l. Oaspeții, cu o echipă mai puter
nică, au terminat învingători cu scorul 
de 15—7. în cadrul categoriei mijlocie 
mică campionul ghanez Roy Kaba l-a 
învins prin abandon în ultima repriză 
pe V. Bebelenesy, iar Kwao Kaleho a 
înregistrat același rezultat în fața iui 
A. iakner © La Baia Mare oaspeții 
au cîștigat întîlnirea cu selecționata Ma
ramureș cu scorul de 14—8.

SCRIMA. La Brașov își desfă
șoară activitatea tabăra de juniori și ti
neret a federației de specialitate. Ea 
este condusa de VasiTe Chelâru, antre
nor federal, ajutat de un colectiv de 
tehnicieni din care fac parte, printre 
alții, Tănase Mureșanu, Cornel Pelmuș 
și Paul Ghinju. La tabără participă 70 
de tineri și tinere, a căror selecționare 
a ținut seama de rezultatele obținute 
în acest an competițional precum și de 
perspectivele lor. Tabăra va fi deschisă 
pînă în ziua de 8 septembrie

TENIS DE MASA în sala Progre
sul, din str. Dr. Staicovici» se va des
fășura în ziua de 30 august. începîhd 
de la orele 9 dimineața, " ~ '"*_
sul* 
mai buni jucători din 
și sportivi din Suedia 
ckholm) și iugoslavia 
visad). Se vor disputa 
bele de simplu fete și

„Cupa Progre- 
la tenis de masă. Vor participa cei 

Capitală, precum 
(Djurgarden 
(Vojvedina 

întreceri in 
băieți.

A apărut nr. 8/1973 ai revistei

sto- 
No- 
pro-

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Din sumarul acestui număr dedicat în exclusivitate problemelor edu- 

cajiei fizice și sportului școlar spicuim :
„Profesorul de educație fizică, factor determinant pentru creșterea ni

velului pregătirii fizice și sportive a tineretului patriei noastre", de conf. 
Al. Forțu ;

— „Problematizarea, cerință pedagogică de bază în lecția de edu
cație fizică", de lector Georgeta Chiriță ;

„Elemente noi în sistemul de programare a conținutului activității de 
educație fizică", de lector Gh. fl'.................. - -

— „Inițierea elevilor 
tie educație fizică", de

— „Model de lecție
vira Simionescu ;

— ..Lucrul pe grupe 
univ. D. Gârieanu ;

— „Indicații metodice privind selecția și pregătirea sportivă 
pentru alergările de viteză", de prof. Aurelia Sîrbu.

★
NU UITAȚI I Revista „Educație fizică și sport" nr. 8/1973 reprezintă un 

important sprijin in pregătirea examenelor de definitivat și de grad pen
tru profesorii de educație fizică.

PROCURAȚI-VÂ DE URGENȚA NR. 8/1973 AL REVISTEI „EDUCAȚIE 
FIZICĂ ȘI SPORT", care se găsește de vînzare la toate chioșcurile și 
oficiile de difuzare a presei din Capitală și din țară.

7/

a și lector P. Dragomir ;
din desele V—X în probele atletice în lecțiile 
conf. T. Ardelean ;
cu teme din gimnastica artistică", de prof. El

in cadrul lecției de edueaȘe fizică", de asist.

a fetelor

/

A
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NOTA

ALE mEZETOTM NOASTRE
e îndreptăm spre „săptămîna 
de foc“ a fotbalului nostru: 
19—26 septembrie, lată zi

lele în care șapte meciuri, unul 
mai greu decît celălalt, cheamă 
teprezentativele A și de tineret, 
alături de cinci dintre formațiile 
noastre de club, la examene difi
cile. Preliminariile competiției 
preme, întrecerea 
ționatelcr de tineret din 
cupele 
„Cupă 
care se 
pariții.
19 septembrie, echipele de club, as 
că vor primi întîietate în rfndur.'.e 
noastre.

Dinamo, Chimia Rm. Vilcea. t 
Diversitatea Craiova, F.C. Argeș. 
A.S.A. Tg. Mureș, iată-le pe re
prezentantele noastre la sir. : 
șocuri de peste trei săptâ—ir. 
Care e situația lor în acest rr. - 
ment ? După seninele date 'r e- 
tapele de campionat un ,.b.:>' - 
al formei" s-ar prezenta as 
din punctul nostru de ver

DINAMO — la jumătatea o 
țialului său. Dacă pentru 
de fund, ultimele formule pa: 
adus o oarecare echilibrare, 
cum alcătuirea compartimen 
median prezintă suficiente va 
te asigurătoare și prin interi 
surprinzător de rapidă a t ' ■ 
Pamfil, compunerea atacului 
cere verificări și asta pentru 
trebuie văzut cum se va a-jige j 
cea mai fructuoasă conjutarv 
’bctilui lui Dumitrache m al 
Dudu xfeorgescu.

CHIMIA RM. VI 
ruseră semne 
punerea in m 
cupei Și eșecu 
coniîrma. Dar se tac 
tru regăsirea cadenței 
Antrenorul Corne! Drtgmăa. 
a văzut duminică e--h pb 
de D. Anescu. ne spa-r-a rl 
manifestă n revenire DcțL <••>- 
garu, unul dintre uuMea* barL 
manifestă destule 
gătire. Cassai. in 
să devină o 
liniile dii 
seamă că 
Haidu. e 
„cravașare" a intrăm ia tvnu.

deschisă selec-
Europa. 

continentale și tradiționala 
balcanică'1, iată cadrul : . 
vor produce cele șapte ■ - 

Deschiderea o vor face. '. .

UNIVKHSTTATTA CRAIOVA — 
cel mai rru£: sta.-, din întreaga 
□ z.• 5: ~ b_-.s ră ur-
sprezeceie crBiovesa • foarte mult 
preocupat de răntlnerea P* primul 
plan al 1 -ptei din campionat — 
și pozt: ■ «a actuală e o dovadă 
elocventa; dar mai știm că antre
norii Cer» ifbb M OteL care stu
diază de matte rile pe Fiorentina, 
siBt caatuewti 
malic dm 
prtavi B 
dată Gaud
•’»*
crari adMaie ia

ci pu’.ernica for- 
livtttilz poate fi sur- 

eiatr-c» phrs de fermă. 
■■peejBrarea C4 ea va

19 siparibrie. patine me- 
piciaare.

i manifestat ca
re. Maț exact 
*4 pxmeteae pe 

antamblu. 
zer. sî 

stâ de

între consemnul dat de Ion Nun- 
weiller elevilor lui și faza care ne 
determină să reluăm discuția pe a- 
ceastă temă încă din pragul ac
tualei ediții, să fi durat maximum 
15 minute. Atît, doar atît. trecuse 
din clipa în care antrenorul dina- 
moviștilor precizase, la vestiar, o 
data în plus, o lecție în privința 
marcajului (predată, în tihnă, din 
timp, la ședința tehnică) și pină 
imediat după primul fluier de ar
bitru, în partida U.T.A. — Dina
mo. cînd la poarta lui Cor.stantines- 
cu se și ivise prima mare ocazie 
de gol.

Ce anume o declanșase ? Ignora
rea totală a acestui element fund

— nu s-a înscris în excepție, pe 
parcursul partidei asemenea „lap
sus"-uri prilejuind, rînd pe rînd, în 
ambele tabere și alte cîteva ocazii 
clare de a înscrie chiar în cîmptil 
minat din mijlocul suorafețelor de 
pedeapsă, acolo unde legea aspră 
dar... lege a actualului fotbal, com
petitiv, nu prea permitea accesul 
la finalizare, așa fără caznă, fără 
prețul unor acțiuni ofensive, bine 
lucrate, concepute ingenios, în vi
teză. Și situațiile favorabile de care 
vorbim au aparținut, de regulă, 
înaintașilor - vîrfuri de atac, cei 
ce. oricum, trebuie să se „bucure" 
de o anume atenție din partea fun
dașilor la acest important capitol

îl con-
la

și cu V. Mureș anTl ____ i și Anghelinl, in
disponibili ca și Ion Ion, lucrurile 
nu se schimbau în mare măsură.

Ni se pare anacronică situația 
respectivă, de vreme ce în provin
cie sînt 14 echipe de Divizia A, în 
care activează jucători tineri, apți 
pentru lot, și a căror chemare n-ar 
mai duce la improvizații ca cele 
de genul celor petrecute pe extre
ma dreaptă (Chihaia, Marcel Rădu- 
canu), după accidentarea lui An
gliei. Vorbind de lotul de tineret, 
ne gînclim la Simionaș, Cadar, Șer- 
bănoiu, Lică, Broșovschi, Pîslarti, 
Crîngașu, Atodiresei etc., etc., care 
ar putea completa rîndurile.

Desigur, pînă la jocul cu R. D. 
Germană nu se mai poate face un 
trial larg, 
deficitare 
terenului) 
bunătățire imediată a lotului. Ideea 
discutată mai înainte rămîne însă, 
ca o chestiune de viitor. O arie mai 
largă de selecție, fără a uita... pro
vincia, se impune cu acuitate.

Subiectul acestor rînduri 
stituie lotul național de tineret 
fotbal (sub 23 de ani), angrenat 
într-o competiție continentală de 
prestigiu și a cărui verificare a 
avut loc săptămîna trecută, la Plo
iești, în urma căreia se impun cî
teva constatări. f«*

Partida cu Petrolul a 
evidență îmbunătățirea : 
atacului, compartimentul caro în 
precedentele jocuri, cu Albania și 
R. D. Germană, lăsase de dorit. Nu 
trebuie trecut, însă, cu vederea nici 
faptul că în acel meci de verifi
care, formația ploieșteană a dovedit 
carențe în apărare, compartiment în 
care, după pauză, nu apăreau Ră- 
mureanu. Gruber, Crîngașu și nici 
mijlocașul Dincuță.

Problema în discuție este alta : 
aria restrîBsă de selecție manifesta
tă la formarea lotului de tinerel.

Se are în vedere, parcă peste 
măsură, Bucureștiul, jucătorii din 
Capitală. Din cei 14 fotbaliști pre- 
zenți la verificarea de la Ploiești, 10 
(zece) erau din Capitală, iar din cei 
11 titulari, doar Hajnal, Anghel și 
Florea veneau din provincie. Chiar

zent, mai toți adversarii Sportului 
studențesc au fost Incomodați 
mod vădit de „presingul" ei.
ziua în care această echipă va cu
noaște împliniri în diversele pla
nuri ale procesului de instruire- 
antrenament, puternica ei armă tac
tică — marcajul ctfectuat metodic, 
în bloc, va fi și mai fefieace.

Sînt apți pentru această formă de 
disciplină de joc numai fotbaliștii 
studenți ? Nu, hotărît nu. Recent 
(pentru a doua oară în interval de 
doi ani), jucătorii Herthei din Ber
linul Occidental au pus serioase 
probleme fotbaliștilor din lotul re
prezentativ aplicînd, pe întreaga du
rată a meciului, un sever marcaj 
om la om. o lege a marelui fotbal. 
După partida disputată la 7 aprilie 
1971, antrenorul Angelo Niculescu 
declara următoarele : ...„Consider 
că atacanții noștri au primit o bu
nă lecție deoarece nu au știut să 
facă față marcajului strict om la 
om, aplicat de Jucătorii gazdă". A- 
celași lucru afirmau, după meci, 
în coloanele ziarului nostru, Dinu 
și Dembrovschi...

După mai bine de doi ani, ne 
întîlnim, așadar, cu aceleași proble
me (nerezolvate) privind aplicarea 
marcajului.

Cît timp; va mai trebui să treacă 
pînă ce se!va împămînteni convin
gerea și la noi că, la nivelul fotba
lului de 
marcajului 
dintre cele

în 
în

G. NICOLAESCU

ARBITRII ETAPEI A

ÎN ATENȚIA

NOȘTRI
pe CBri 
ne tetele: 
septemb-.e 

din

performanță, efectuarea 
este o armă tactică 
mai folositoare ?

sute

J ALE LOTURILOR

Foto : S. BACKSY

F. C. ARGEȘ - A.S. ARMAT» 
M’ REȘ: A Pinu 
la linie de E. Pi 
V. Grigorescu fC-z:

POLITEHNICA IAȘI

YC

CORESPONDENȚII!)0

Rugăm 
noștri să 
minică 2 
fele meciurilor 
ROMÂNIEI", etapă 
intră in competiție 
de DIVIZIA C.

sbos în 
attR’i tații

completarea unor posturi 
(îndeosebi la mijlocul 
fiind singura cale de îm-

Constantin ALEXE

săptămîna viitoare, noi convocări
REPREZENTATiVE
susține meciuri de verificare, în 
compania unor adversari care ur
mează să fie desemnați. In afara a- 
cestor jocuri, antrenării loturilor au 
stabilit un program/comun de pre
gătire.

Săptâmîna viitoare vor avea loc 
noi convocări ale selecționabililor, 
la toate cele trei nivele (A, tineret 
23 de ani, tineret 21 de ani). Luni 
se vor întruni la București jucătorii 
celor trei loturi. Miercuri, ei vor

ARBITRII SI SPECTATORII
NU SÎNT TOTDEAUNA „ADVERSARI"...

Va A MVIZJEI A

muAl

dui udruriari, liberi in careul lui F.C. Argeș, porta
ls JkiiciB oac eMguf ai Mireze ta ertremis plonjind la picioarele rapi- 

Savu.

— marcaj uL
Faptul devine cu atît mai de luat 

în seamă cu cît carențele de acest 
ordin privesc mai mulți jucători, 
mai multe echipe divizionare A 
cecit exemplele folosite aici. Unii 
fotbaliști, unele formații ale primu
lui eșalon, au doar momente de 
hiatus în efectuarea marcajului, pe 
parcursul celor 90 de minute, alții 
însă, jucători și echipe, îl ignoră 
adesea, deși consecințele neaplicării 
marcajului, mai apropiate sau mal 
îndepărtate de faza finalizării, sînt 
reflectate pe tabla de scor.

Ne facem o plăcută datorie, în 
prezentele rînduri, din a încadra în 
categoria excepții echipa Sportului 
studențesc care, sub bagheta antre
norului Gb. Ola, continuă și în ac
tuala ediție niște frumoase intenții 
în privința marcajului. Pînă în pre-

Dacă partida de la Cluj, dintre 
C.F.R. și C.S.M. Reșița, a pasionat 
prin evoluția scorului, incontestabil, 
însă, că meciul cel mai dramatic 
al etapei de duminică a fost cel de 
la Craiova, unde liderul clasamen
tului, în ciuda „superiorității teh
nice și teritoriale" (citat din rapor
tul observatorului federal Angelo 
Niculescu) n-a putut să înscrie go
lul victoriei, decît în preajma fluie
rului final. Un astfel de joc ridică, 
aproape întotdeauna, probleme de 
atmosferă, de disciplină, de arbi
traj. Dar iată că, la Craiova, lucru
rile au fost în regulă din toate 
punctele de vedere. Poate că e ca
zul să începem cu publicul craio- 
vean, cu cei 25 000 de spectatori, 
elogiați atît de Angelo Niculescu, 
cît și de conducătorul partidei, 
Gheorghe Limona, care nu și-au 
pierdut nici un moment speranța 
în victoria echipei favorite, deși 
limbile ceasului de pe stadion 
înaintau amenințătoare. Un public 
entuziast, plin de foc, dar sportiv, 
în același timp, care a înțeles cum 
trebuie, atît nevalidarea unui gol 
(neregulamentar) marcat de Univer
sitatea Craiova, cît și eliminarea din 
joc pronunțată împotriva lui Niță, 
în plină cursă după victorie a gaz
delor.

Dar, pentru a exista o asemenea 
atmosferă în tribune, este imperios 
necesar ca arbitrul să se impună 
publicului și jucătorilor, prin co
rectitudine, competență și autori
tate. Ceea ce a și făcut Gheorghe

Limona, onorîndu-și cartea de vizi
tă, titlul de cel mai bun arbitru 
cucerit de două ori. în mod neaș
teptat, observatorul federal îi acor
dă nota 9, și nu cea maximă, 10, 
apreciind că gestul lui Niță ar fi 
putut fi sancționat și cu un carto
naș galben, nu neapărat roșu. Acest 
mic... reproș al lui Angelo Nicules
cu este, însă, indirect, un elogiu la 
adresa unui arbitru, care nu s-a 
sfiit să aplice litera de regulament, 
la nivelul celei mai mari severități, 
în sancționarea unui jucător al e- 
chipei gazdă.

în schimb, un alt arbitru, dintre 
cei care ne-au obișnuit cu prestații 
bune, Constantin Petrea, a dezilu
zionat, în bună măsură, prin felul 
cum a condus partida Politehnica 
Timișoara — P C. Constanța. Re- 
ferindu-se la arbitraj, observatorul 
federal, D. lonescu, consemnează că 
în repriza I el a fost „bun și co
rect". în repriza a doua, însă, „din 
cauza interpretării greșite a trei 
faulturi, el și-a pierdut autoritatea". 
Carențele arbitrajului nu Constituie, 
totuși, o explicație îndestulătoare 
pentru „atitudinea nesportivă a ju
cătorilor constănțeni, atît față de 
arbitru, cît și față de adversari". De 
altfel, oaspeții aveau să plătească 
un greu tribut pentru lipsa lor de 
calm, pierzînd un meci care putea 
să le aducă alt rezultat, „dacă și-ar

fi văzut de joc, și nu s-ar fi preo
cupat atît de mult de arbitraj".

Poate că, urmînd acest drum, și 
jucătorii de la A.S.A. Tîrgu-Mures 
ar fi ciștigat ‘cu mai puține emoții 
o partidă în care Steaua — scrie 
observatorul federal Ion Voica — 
„n-a constituit decît rareori o echi
pă. în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului". Dar, majoritatea jucă
torilor formației gazdă și,, mai ales, 
Murcșan (mereu Mureșan !), Naghi 
și Caniaro s-au lăsat antrenați pe 
panta protestelor, a discuțiilor fără 
sens cu arbitrul partidei, I. Cîmpea- 
nu, care a condus ireproșabil.

Citind celelalte rapoarte și foi 
de arbitraj, n-am întîlnit notații 
care să ne atragă în mod deosebit 
atențiunea, semn că partidele res
pective au avut, în general, o des
fășurare normală. Nu putem înche
ia, însă, fără a vă împărtăși senti
mentul pe care l-am avut, par- 
curgînd notele foarte slabe acorda
te de Valentin Stănescu jucătorilor 
de la Sport Club Bacău, după pe
nibilul 0—4 din fața Sportului Stu
dențesc. Parcă am fi deschis cata
logul în dreptul codașului clasei 1 
De altfel, Sport Club Bacău a fost, 
duminică, în această postură...

Jack BERARIU

IN BAZELE SPORTIVE ALE IASULUI

£UM SE POATt ISTIIMIMIIUIUCU DEZiMERESUL...
• Administrația bazelor sporthe— wr părinte bun • StacSomrf Ticeretului
capătă personalitate • Se Bazei de sport si agrement
de la Ciric • Sala de atletism. care eiîstă • Să vezi stacfionul

Penicilina și— să fugi.

etapei.

Divi-
echipa

a început la s-t- 
lași. Interlocutor: p 

cons

Discuția
C.J E.F.S. 
vicepreședintele acestui 
tovarășul Ioan Șorcaru.

— Ne aflăm în municipiu; l..*. 
pentru a vedea în ce măsuri « 
acordă atenție bazei materiale 
sportului, dezvoltării ei. Ne rr fe
rim atît la gospodărirea și exolc-a-

3

W —— *£<4 
ț V9C 'RES

„MINĂ DE
nu-l 63-

EXISTĂ
De fapt, „gospodarul" 

mai unul. în această postură 
într-o proporție mai mare sau 
mică, A.B.S. (Administrația bazei :r 
sportive — director Gheorghe Ta
tu), clubul Voința, Institutul 
nomic ș.a. Iar ,/nîna de gcsp--:_r' 
ne-am dat seama, se simte. î- 
foarte multe locuri am tntîlr.it =:- 
tivitate febrilă, grijă pentru t:".t 
gospodărire a bazelor, pentru 
treținerea lor.

La stadionul „23 August".
pildă, se săpa șanțul în care crr.i 
să se monteze o conductă p.-’.r. 
care să se aducă apa necesară ga
zonului de pe teren, vestiarelor. 
I,ă poligonul din preajmă 
sport, calibru redus, 20 
reamenajat, reparat, vopsit

(armă 
paturi), 
și zu-

GOSPODAR*-
grîriî dj so*, se curăță psrcfxe- 

O î=presje deo- 
sea;tă se-au Lăsa: do*i sili
de sport Cma de i>cori — de 
î.rt.nasrt-câ și judo de ia lastnani 
Agronomie, bine utilate și strâlu- 
cind de curățenie, aștepslnd «5»- 
oențiL De altfel tot aici există, dia 
acest aa ua frumos :eren b ;um - 
rixat de handbal. Caracteristic» 
pentru bazele reprezentative din 
Oraș ni s-a nărui, însă, acțiunea de 
întreținere, de înfrumusețare a lor. 
Înoepîad chiar cu impunătoarea 
sală a sporturilor, unde se 
unele lucrări de vopsitorie 
parații la instalația electrică 
platforma din fața intrării 
astfel amenajată îneît în I 
ea este un frumos spațiu

DE FOTBAL ..PENICILINA"-IAȘI

Pvbb a pane*
i «jO» fot-

• La Casa de cultură a sindi
catelor două săli — nefolosite su
ficient — au fost date sportului și 
amenajate în consecință. Azi, în 
ele lucrează — de dimineață pînă 
seara — antrenîndu-se pentru 
box. haltere, judo ș.a. — sportivii 
de la clubul Nicotină. A.S. Victo
ria ș! Uzina Metalurgică .

• Gică Kraus. șeful secției 
sport-turism de la Consiliul ju
dețean al Sindicatelor: „Trei 
:xemple în cea ce privește amena
jarea cu mijloace proprii, de te
renuri in incinta unităților eco
nomice- a) La Țesătura — terenuri 
bituminizate de baschet, volei, 
bandbaL Vor G gata in luna au- 
6usL b) l'n teren de fotbal — de ase
meni aproape gata — făcut numai 
cn forțe proprii la Țesâtoria „Victo
ria* C! In curs de amenajare — Ia 
întreprinderea de materiale de 
csmstrucții — a unor terenuri de 
tcM. handbal ri tenis de clmp".

• De -rtr.țe’.is: pista de atle- 
:-m de la stadionul Tineretului 
mte «Bsufieiest fo-osttâ. Oare nu 
se poate face nimic pentru revita-

%
a. P: 

se= *

• O de-sebită pentru
UxlWli ii — de multe ori volun- 
-ă — depusă pentru dezvolta-

rea bazelor sportive din munici
piul și județul Iași: șeful Comisiei 
județene de construcții — arhitect 
Pohrib George.

• Din cele spuse de loan Șor
caru — prim vicepreședinte 
CJ.E.F.S. Iași: „Foarte frumoase, 
cochete, pot spune, bine întreți
nute, bazele de Ia Liceele nr. 2, 
5, 8 și școiiie generale nr. 2 și 23, 
grație unor oameni care iubesc 
sportul, cum ar fi directorii Petru 
Popovici și Grigore Popovici. ca 
să numesc numai doi din ei. Pă
cat însă, că nu pretutindeni există 
inițiativă și bunăvoință. Dăm dese- 
ori terenuri' (studenților în Copou, 
ntreprinderii locale de Construcții, 
întreprinderii Țesătura și altora) 
pe care nimeni nu amenajează 
nimic."

• In ziua vizitei noastre — 15 
august între orele 11—13 am găsit 
pustii terenurile de Ia stadionul 
„23 August" (II și III). Institutul 
Agronomic, Șc. sportivă Unirea, 
terenul de fotbal al A.S. Penici
lina, stadionul Tineretului. Oare 
se poate vorbi în astfel de con
diții de o bună exploatare a a- 
cestora ? Chiar dacă studenții și 
elevii 6e află acum în vacanță...
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al_ 
Oră a i

ăeaz. nterisate’ 
efarturCe și re-

Moase locale —

inal și volei ale clubului

făceau 
și re- 

i Chiar 
a fost 

prezent 
verde

a Bazei de speri șâ acrtenrai — a 
chibuiui Nicotină. <9 .<rxl |M» 
Ini Cine, czade ie pe arum se 
poate Înota, face ranotaj sau )uea 
fotbal iar tn eiftor se va putea 
trage la tir. se va faea p-Jpire) 
cît și a Satului de vacantă al pio
nierilor — tot de pe tnahil laen 
lui — de asemenea în pvr.ă dez
voltare. Și încă ceva: buna gos
podărire. curățenia constatate Ia 
baza hipică a CS.M. Iași — eet 
mal bună de acest gen din țară

...DAR Șl DELĂSARE
PE TERENUL

— Lasă mingea și dă fuga de scoate berbecul ăla din... ofsa.id !
Desen de Al. CLENCIU

N-afn întîlnit-c în multe locuri, 
dar există și ne vom referi în rin- 
durile de mai jos la urmările en 
La stadionul „23 August", multe 
gradene 
Terenul 
sportiv 
părăsire, 
nul din 
nici împrejmuirile de sîrmA veche, 
ruptă și ruginită ale terenurilor

pnînd seamă de cele constatate cu 
cute in municipiul lași, de situația existentă la ora ac
tuală cit și de condițiile de dezvoltare a bazei materiale 
în viitor — se desprind o serie de concluzii :

In orașul lași — cu o dezvoltare industrială tumul
tuoasă — există baze sportive frumoase, mari și mici. Și, 
pretutindeni, este evidentă grija pentru gospodărirea lor 
in această direcție distingindu-se in mod special A.B.S.

Terenurile de sport, sălile existente, nu satisfac nevoile 
sportive ale lașului. Dezvoltarea bazei materiale ar putea 
fi asigurată prin aportul marilor unități industriale din

fc mod deosebit dorim 
referim insă la terenul de 
al AA Penicilina. Văzut 
prpape. el este un fel de 
cerească* pentru orice pană 
liră sau caricaturist: terenul este 
denivelat și pe el pasc oile, vestia
rele și.-.t neccrespunzătoare, fără 
apă. panoul de marcaj — meta
lic — este ruginit și aplecat de 
face concurență— turnului din 
Pisa. Terenul ar fi foarte util sper- 
tului d-o oraș, l-au cerut spre a-1 
gospodări și reda circuitului fi
resc mulți. însă asociația sportivă 
Penicilina este hotârîtă: nici 
dă. nici nu-l întreține!! I)

să ne 
fotbal 

de a- 
.jnanâ 

cri

nu-l

„IAR DESPRE SALĂ?"

și rupte, 
clubului 

lăsat în 
urît (u-

sîht putrede 
de baschet al 
Agronomia este 
panourile arată 

ele este și rupt). Nu plac

Există la Iași c poveste 
acte dar fără sfîrșit.

s-au făcut
peste demersuri
se obține o sală (9012 m) nefolo
sită, dreptunghiulară, pentru a 
transformată în 
pînă la urmă

prilejul vizitei fă-

3
în

. în primul 
demersuri 

pentru a

fi 
sală de atletism și 
a

în al doilea — s-au făcut planuri, 
proiecte, (pentru punerea ei la 
punct prin muncă voluntară resur
se locale etc), urmînd a se ame
naja o pistă cu 8 culoare și ves
tiare; etapa a treia (în care ne 
aflăm) — pretutindeni, în toate 
ședințele se vorbește de importan
ța pe care ar avea-o sala pentru 
dezvoltarea atletismului ieșeen 
dar nimeni nu pune umărul pen
tru a face ceva. De, s-au plictisit 
oamenii!. ,,Iar despre sală?..." se 
căinează ei cînd aud că — în di
verse ședințe — se tot vorbește, 
dar nu se întreprinde 
mare păcat.

Tot despre lipsă de 
„tragere de inimă" se 
atunci cînd ne referim 
tățile existente dar 
pentru amenajarea, cu soluții e- 
conomice. a terenului din incinta 
Institului Agronomic, a celor două 
terenuri de fotbal de lingă Fabri
ca de confecții sau a spațiului e- 
xistent 
Unirea.

nimic. Și-i

inițiativă și 
poate vorbi 
la posibili- 

nefolosite

în incinta Școlii sportive

Modesto FERRARINI
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din sumarul căruia vă recomandăm:
Patru pagini de comentarii asupra etapei de duminică a 
(însemnări de reporter de la cele 9 meciuri, confidențe, 
notele jucătorilor și arbitrilor, etc.)
Trei nou promovate, in fruntea clasamentelor Diviziei B I (o pa

gină dedicată eșalonului secund al fotbalului nostru)
• La „Interviul săpîăminii", fostul portar al echipei naționale An

drei Șepci
• Ce probleme de alcătuire ridică echipa națională, după meciul 

Hertha ?
• Substraturile transferului lui Cruyff la C.F, Barcelona
• De vorbă cu Lajos Baroti despre fotbalul actual și problemele 

reprezentativei ungare
• O pagină de Magazin extern
• Noutăți din campionatele naționale în Europa
• Rubricile obișnuite : Sublinieri, Dialog cu cititorii. Carnet extern, 
fotbalul internațional
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Categoria
zultate) 11
10% a 8.357

CON-
PRONO-
20 AU-

PREMIILE
CURSULUI

SPORT DIN
GUST

SPORT

ll-a : (12

r ■ •' . * ■■

Îs (13 re-
variante

Categoria a 
rezultate) 60,15 varian
te a 1.834 lei.

Categorîa a III-a : 
(11 rezultate) 666,15 va
riante a 248 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

BANI Șl AUTOTURISME

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
PRONOEXPRES

Liceul de îmbunătățiri Funciare Craiova
str. Cimpia Izlaz nr. 40 telefon 34631 

recrutează candidați pentru specialitatea: 
— cadastru și organizarea teritoriului 

curs de zi durata 4 ani.
absolvenți ai claselor a Vlll-a ai școlii generale care nu 
virsta de 17 ani împliniți in cursul anului curent din me-

Ifost „cîștigată" ;
oraș. In prezent, 
in direcția construirii unor 
și prin muncă patriotică sînt foarte puține față de po
sibilități.

Folosirea intensivă a tuturor bazelor sportive și accesul 
organizat al întregului tineret la terenurile și sălile de 
sport — indicație a recentei Hotăriri a Plenarei C.C. al | 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a educației finite * 
și sportului — trebuie urmărită cu aerseverenlă și ini > 
țiativă de către organele de resort. Pentru că aceasta nu I 
constituie o sarcină de ,.sezon".

exemple care să ilustreze preocupare 
baze mici, cu mijloace locale I

I

— Se primesc 
au depășit 
diul rural. 
Concursul de admitere are 
obiecte t

— limba română (sau fizica la
— matematica scris și oral.

Informații suplimentare se 
fon 34631.

loc între 1—10.IX.ax. la următoarele

alegere) scris și oral,

pot obține la secretariatul liceului tel*-

tnt%25c3%25aelr.it


PLECAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
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MARELE TURNEU VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
In vizită oficială Intr-o serie

DE ȚĂRI DIN AMERICA
(Urmare din pag. 1)

Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu. Gheorghe Cioară, Lina Cii- 
banu, Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekas. Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Petre Blajovici, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea. Miu 
Dobrescu, Ion Iliescu, Ion Ionițâ, Ion 
Stănescu, Mihai Telescu, Iosif Uglar, 
Richard Winter. Conducători: de 
partid și de stat au venit la aero
port împreună cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și orgard-

zații obștești, ger.erali, ziariști ro
mâni și corespondenți ai prese 
străine.

Au fost de față Enrique E- Laroza 
ambasadorul Republicii Peru, Home- 
ro Julio, ambasadorul Republicii 
Chile, Juan Carlos Marcelino Bel- 
tramino. ambasadorul Republicii 
Arg^fma. Jesus Mer.dizabal. însărci
na ti» cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Cuba, Alvaro Rocha Latinde. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Columbia, Hernan Es
cobar Cabrera, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Vene
zuela, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Numeroși bucureșteni

ÎNCEPiND DE JOI LA MOSCOVA

CAMPIONATELE EUROPENE

DE MASĂ DE LA PEKIN

LATINA turneului 
masă, la 
jucătoare 
Jin Asia,

INTERNATIONAL DE TENIS

CANDIDATAVANCOUVER

OE IARNAPENTRU J.O. 1980

ELECTRONICA
in mod obișnuit 
spectatori asista(Agerpres). —

Vancouver

PEKIN 28 (Agerpres). — La Pekin 
au continuat întrecerile 
internațional de tenis de 
care participă jucători și j 
din 70 de țări și regiuni di 
Africa și America Latină.

In ziua a doua a competiției pe 
echipe, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : masculin : Japonia — Pa
kistan 5—0 ; Iran — Birmania 5—1 ; 
Senegal — Zambia 5—0 ; R.P.D. Co- 
reear.ă — Liban 5—0 ; Republica Sri 
Lanka - — Volta Superioară 5—0 ; 
Uganda — Burundi 5—0; Tailanda 
— Argentina 5—O; Feminin : R.P. 
Chineză — Nepal 3—0 Filipine—Bo
livia 3—0 Cipru — Uganda 3—0 ; Ja
ponia — Pakistan 3—0 ; Jamaica — 
Tunisia 3—1 : R.P.D. Coreană — Tai
landa 3—0 : Uruguay — Liberia 3—0; 
Peru — Liban 3—0 ; Nigeria

DE CANOTAJ ACADEMIC (masculin)
Ora- 
și-a 

orga- 
iarnă

• Participare deosebit de numeroasă și valoroasă

• Se anunță reeditarea mai multor finale olimpice

ZagGni. Emil Etidurișan. O'ridiu 
Gheorghe. Toma Constantia. George 
Mereuță. Gheorghe loneseu. Ale
xandru Matei și Nicolae Popa.

MONTREAL, 
șui canadian 
depus oficial candidatura la 
n zarea Jocurilor Olimpice de
din 1980. în cadrul unei conferințe 
«ie presă, primarul orașului, Art 
PhiLips. a anunțat că această can- 

supusă spre apro- 
olimpic canadian 

o prezinte în con-

IN SLUJBA ȘAHULUI

• Delegația noastră a sosit luni la Moscova
MOSCOVA. 28 (prin telefon). La 

numai cîteva zile după încheierea 
Universiadei și a campionatelor eu
ropene de canotaj academic femi
nin, capitala U.R.S.S. va fi gazda 
unei noi competiții de anvergură, 
destinată, de această dată, celor mai 
buni schifiști de pe bătrînul conti
nent.

Pe listele de concurs figurează 
canotori din 17 țări europene 
(U.R.S.S. Cehoslovacia. R. D. Ger
mană. Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia, Polonia, Elveția, R. F. Germa
nia, Olanda, Danejnarca. Austria. 
Irlanda, Grecia, Belgia, Finlanda și 
Norvegia), precum și din alte 7 țări 
(S.U.A., Noua Zeelandă, Mexic, Ca
nada, Japonia, Australia și Brazi
lia). Această participare deosebit de 
numeroasă și, fără discuție, valo
roasă. face ca specialiștii și spec
tatorii să aștepte cu justificat inte
res întrecerile, care pot să reediteze 
mai multe dintre finalele olimpice 
de la Miinchen.

După cum se știe, competiția se 
va desfășura pe noul canal, amena
jat la Moscova special pentru cano
taj, și este interesant să amintim că. 
pe lîngă dimensiunile sale optime 
întrecerilor de schif (2300 m lungi
me și 123 m lățime), pista dispune 
și de un canal de întoarcere de 70

m. Este, de altfel, prima pistă din 
lume amenajată atît de bine, fapt 
pentru care specialiștii sînt unanim 
de acord că ea este, de departe, 
cea mai bună pistă nautică de pe 
glob.

După ce marți dimineață, au a- 
vut loc tiTigerile la sorți, toată lu
mea așteaptă primele starturi, care 
vor avea loc joi, începînd de la ora 
1Q. Atunci sînt programate seriile 
eliminatorii, după care vineri dimi
neață au loc recalificările, sîmbătă 
— semifinalele, iar duminică de la 
ora 10 — finalele.

Echipa României, care a sosit la 
Moscova în cursul serii de luni, a 
efectuat primele antrenamente pe 
pistele de concurs, majoritatea spor
tivilor noștri manifestînd o form) 
bună și o încredere deosebită. Cu 
mare interes sînt urmărite aid an
trenamentele echipajului nostru de 
2 + 1, alcătuit din Ștefan Tudor. 
Petre Ceapura + Gheorghe Gheor
ghiu. precum și cele ale echipa; - _ 
de 2 f.c. format din Ilie Oanță și 
Dumitru Grumezescu. Din lotul Ro
mâniei — pregătit de antrenorii 
Dumitru Popa și Carol Vereș — 
mai fac parte țirmătorii sportivi : 
Emerich Tușa. Ernest Gali, 
cisc Papp, Aurel Mitarcă. 
Naumencu, Adalbert Agh.

didalură a fost 
bare corni letalul 
care urmează să 
tinuare CJ.O.

Astăzi, la Forest Hills

începe marea intilnire a așilor

La sediul clubului central de șah 
din Moscova a fost instalată o tablă 
de joc cuplată cu un sistem elctro- 
nic de demonstrație 
a profesorului Gleb 
la Universitatea din 
proiecției partidelor, 
gură și transcripția 
respectivele comentarii pe bandă de 
magnetofon. Aceasta permite ca de 
acum înainte să se poată face co
lecții de partide celebre, putînd fi 
consultate 
contribui imens la 
hului.

Tabla electronică 
cătpită din cîteva 
prind în interior 
tori și peste 800 de lentile, de pro
iecție cu imaginea figurilor de șah. 
Pentru prima oară aparatura elec
tronică a fost utilizată 
rile de șah cu ocazia 
lui mondial, desfășurat 
în anul 1969. Marii 
apreciat calitățile, fapt 
la perfecționarea ei.

vizuală, creație 
Hlebniitin. de 

Perm. Tn afara 
instalația ași

lor, precum și

de amatori, fapt ce 
popularizarea

de șah este 
blocuri 

2500 de

va 
șa-

aî-
cu-ce 

tranzis-

BALCANICĂ LA POLOIUGOSLAVIA-CAMPIOANĂ

DE 2 MILE

Fran- 
Mihai 
Pave!

Crystal Palace din 
englez Brendan 
un nou record 

de două mile cu 
Vechiul record

în concursu- 
Campionatu- 
la Moscova 

maeștri i-au 
care a dusaustraliene

Evonne Goola- 
speranță a 
Evert.

m: Allison (Anglia) — 4:13,2;
săritura ta înălțime: Papp (Un
garia) — UI m : săritura ta lun- 
g-me: Bruzsenyak (Ungaria) — 
6 .46 m.
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ÎSI DISPUTĂ CU ARDOARE

Court și 
și ttaăra 

Chris

KORCULA, 28 (prin telefon). — In ul
timele meciuri susținute în cadrul Bal
caniadei de polo, echipa secundă a Ro
mâniei a terminat la egalitate cu pri
ma formație a Bulgariei : 4—4 (1—1. 
2—1, o—l, 1—1). Au marcat Novac 2, 
Popa, Mirea (România B) și T. Tomov 
2, P. Konstantinov, V. Tomov (Bulga
ria). tn aceeași zi, poloiștii noștri au 
fost întrecut! de prima selecționată a

Greciei : 3—4 (0—0, 0—0.
înscris : lanis 2, Damaskos, Iosifidis 
(Grecia) și Popa, Mirea, Novac (Româ
nia B). Alte rezultate : Bulgaria — Tur
cia 9—7 (3—1, 2—1, 2—2. 2—3) și Iugo
slavia — Grecia 
2—0). Clasament 
p — campioană 
p, 3. Bulgaria 4 
5. Turcia 0 p.

11—4 (4—2. 3—î, 2—0. 
final : 1. Iugoslavia * 
balcanică. 2. Grecia 5

România B 3 p.

ven (Franța) 
nia) — Don

In turneul 
vorită este 
Billie Jean 
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MARGARET COURT

In Cuba, baseball-ul este ceea ce se cheamă 
sportul cel mai popular al țării“. Zeci de mii de 

la meciurile disputate la Havana și în celelalte orașe cubaneze. Cuba 
a devenit în anul 1972 campioană mondială la baseball amator, în- 
trecînd puternica selecționată a S.U.A., socotită multă vreme drept 
invincibilă' In fotografie, o fază ,,caldă“ a unui meci de baseball 
desfășurat de curînd în capitala Cubei.

Foto : PRENSA LATINA

„CUPA TINEREȚII" A LUAT DRUMUL
mai de mult lansarea.

polonez a unui trofeu
„Cupa tinereții", insti-

Anunțam 
în fotbalul 
sui-generis, 
tuit de federația de specialitate în 
colaborare cu săptămînalul „Sporto- 
wiec“, competiție în cadrul căreia 
organizatorii își propuneau să pre
mieze acele echipe din primele două 
ligi care aveau să folosească în 
timpul meciurilor de campionat cel 
mai mare număr de jucători tineri.

Trofeul, menit să conducă la o 
întinerire a garniturilor echipelor 
poloneze din „extraclasă", și-a sta
bilit ierarhia după un sistem de 
punctaj de asemenea original, fiecare 
minut pe care un fotbalist sub 20 de 
ani îl juca intr-un meci oficial echi- 
valînd cu un... punct în clasamentul 
„Cupei tinereții".

ÎNOTUL-SPORT AL TINERILOR DIN BULGARIA
Anul acesta, sezonul de vară la 

înot a fost inaugurat, în R. P. Bul
garia, la 6 mai. O serie de docu
mente de partid privind dezvoltarea 
acestui sport au accentuat cu deose
bită tărie sarcina angrenării în masă 
a copiilor și tineretului în procesul 
instruirii pentru înot. In prezent acest 
sport, pe bună dreptate, este definit 
ca un sport comsomolist, în fața sa 
stînd o sarcină principală : „In urmă
torii 5—6 ani. fiecare tinăr și tînâră 
să învețe să înoate”.

Apreciind importanța acestei sar
cini- C.C. al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist organizează In 
fiecare an o trecere în revista a acti
vității de instruire in masă și a ce
lei cccnpetițiotiale pentru perioada 
IBte—UTâ. în cadrul trecerii In re- 
riști din anul curent, se lansează 
Pentru a patra oară această lozincă 
în rtadui mi:I de organizații com- 
s-tcxtliste și detașamente de pionieri 
«fin întreaga țară. Scopul inițiativei 
este de a face din înot un sport in- 
ărăgit «ie tineret și un mijloc adecvat 
oe dec-, citare fizică a generației In

creștere. Și anul acesta analiza efec
tuată se va referi la cîțiva indici 
cunoscuți : procentul celor instruiți 
(se consideră instruiți pionierii care 
vor înota pentru prima oară distanța 
de 25 m, iar pentru comsomoliști 50 
m), folosirea cît mai rațională a ba
zei sportive, numărul instructorilor 
și arbitrilor pregătiți, numărul com
petițiilor sportive organizate etc.

Ca sarcină principală pentru anul 
în curs a fost trasată instruirea a 
100 000 de noi înotători. Au fost sta
bilite normative în funcție de virsta 
copiilor și a tinerilor.

Rezultatele obținute pînă In pre
zent arată că ele sînt superioare ce
lor din anii precedenți. Ele dovedesc 
că înotul pătrunde pe scară tot mai 
mare în rîndul tinerei generații, ofe
rind o bază din ce în ce mai vastă 
pentru depistarea elementelor care 
vor practica sportul de performanță.

CRACOVIEI
In prima ligă, 

clasamentului final 
cuta echipă crapoviană Wisla, care a 
întrunit 2783 de puncte, depășind cu 
peste 200 de puncte pe Zaglefcie Sos- 
nowiec, cea de a doua clasată. Tn 
ceea ce privește ierarhia întocmită 
pentru liga secundă, trofeul a reve
nit lui Hutnic Cracovia, clasare care 
a confirmat — o dată în plus — că 
orașul Cracovia rămîne una dintre 
cele mai serioase pepiniere ale fot
balului pdlonez.

Interesant de . menționat este faptul 
că trofeul — instituit cu caracter ex
perimental la începerea returului 
campionatului încheiat '— va fi repus 
în joc în această toamnă, specialiștii 
considerînd că el a avut o influență 

■ remarcabilă asupra desfășurării cam
pionatului, conducînd la întinerirea 
echipelor și la creșterea ritmului de 
joc.

pe primul loc al 
s-a situat cunos-

PUCURI PORTOCALII?
De cîtva timp, conducerea hocheiu

lui pe gheață'cehoslovac intenționează 
schimbarea culorii pucului de joc. ■ Se 
spune că schimbarea ar fi avanta
joasă atît pentru jucători- cît și 
pentru spectatori. Intr-adevăr, pucul 
cu o culoare mai deschisă ar contri
bui la o mai bună orientare, în spe
cial în situațiile confuze din fața 
porții.

După primele cercetări, se estimea
ză că cea mai potrivită culoare pen
tru pucuri ar fi portocaliul. Dacă se 
va putea ajunge curînd la un acord 
cu producătorii, atunci se pare că 
noutatea va putea fi pusă în apli
care încă în sezonul 1973—1974.

De altfel, Cehoslovacia nu ar fi 
prima țară din lume care ar renunța 
la culoarea neagră tradițională a 
pucurilor. Federația canadiană W.H.A. 
a și introdus o noutate similară. Cî- 
teva dintre meciurile din Canada 
s-au și jucat cu pucuri albastre său 
roșii.

NOI RECORD MONDIAL ATLETIC CAMPIONATELE MONDIALE Of CICLISM

ȘANSELE
Cei mai tineri călăreți și-au dat 

întîlnire, ieri după-amiază, la baza 
hipică din Calea Plevnei, pentru 
a-și disputa mult rîvnitele titluri, 
în etapa finală a campionatelor 
republicane de călărie, rezervate ju
niorilor.

Primii au intrat în focul dispute
lor participanții înscriși in proba 
de obstacole, la categoria juniorilor 
de 16 ani. Așa cum se anticipa, 
cei 29 de concurențî s-au angajat 
într-o luptă dîrză. au făcut apel la 
toată gama de cunoștințe tehnice 
pentru a ocupa un loc cît mai bun, 
care să le permită ca și’ în proba 
a doua să aspire cu certe speranțe 
la un loc pe podium. Așa se expli
că faptul că ei au atacat cu mult 
curaj obstacolele (parcursul a avut 
10 obstacole cu 12 sărituri, avînd 
o înălțime maximă de 1,30 m), că 
au evoluat cu ambiție, reușind ca 
13 dintre ei să termine fără nici 
un punct penalizare. Pentru depar
tajare s-a apelat la baraj. Cristian 
Grlgore (Filmul) cu Arogant, dis- 
punînd de un cal experimentat, 3

Răzvan Stroeseu (Steaua) cu Piersic 
obstacole, rezervată juniorilor de

reușit, în final, să-l întreacă cu 
numai 2,1 sec. pe Răzvan Stroeseu 
(Steaua) cu Piersic, anunțînd o 
luptă extrem de strînsă pentru 
laurii de campion. Dar. să nu ui
tăm că stabilirea clasamentului fi
nal se face prin adiționarea locu
rilor ocupate în cele două manșe, 
ceea ce ne obligă să luăm în con
siderare și pe ceilalți 5 călăreți

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

ceste finale, peste 300 de sportivi 
șl sportive, ceea ce a obligat pe 
unii sportivi să tragă cite 3 piste 
(tn serilf tn recalificări fi în semi
finale), pentru a putea participa la 
finale. La flecare probă au fost 
înscriși aproximativ 20 de sportivi.

Cursele au fost, în general, inte
resante, atractive. Favorlții. eala- 
cijtli șl canoiștil de la Steaua fi 
Dinamo au obținut calificarea în 
finale fără a avea probleme. Finala 
probei de K 1 — 500 m, în lipsa 
Victoriei Dumitru și Măriei Nichi
forov (care concurează la dublu), 
are o mare favorită în sportiva de 
la Delta Tulcea, Maria Cozma, care 
a realizat cei mai buni timpi în 
cursele preliminare. întrecerea ca
iacelor de dublu are ca favorite de
tașate cuplul dinamovist Victoria

Dumitru — Maria Nichiforov. O 
luptă interesantă se anunță și pen
tru caiaciști. Au obținut dreptul 
de * se întrece pentru titlu C. Ma- 
earenco, I. Terente, V. Simlocenco, 
I, Bivol, N. Eșeanu, V. Borbandl, I. 
Pantea, 8. Matache și V. Dîba. 
Dintre aceștia, șansele cele mai 
mari le «u primii trei dintre Ana
liști. La canoe simplu campionul 
olimpic, mondial și european, Ivan 
Patzalchln, nu are contracandidat. 
La dublu renumitul cuplu Gheor
ghe Danilov — Gheorghe Simionov 
(Steaua) are de suportat asaltul di- 
namoviștilor Serghei Covaliov — 
Vasile Calabiciov, La caiac dublu 
favorit se anunță cuplul stelîst Ion 
Dragulschi — Pavel Erast, iar la 
cel de patru lupta va fi deosebit 
de strînsă, deoarece ambele cluburi 
au prezentat în concurs echipaje 
foarte puternice. Deci, azi la ora 9, 
start în probele olimpice...

a avut în cadrul probei nr
16 ani, o comportare foarte bună 

Foto : N. DRAGOȘ
terminat, la rîndul lor, 

o penalizare, dar cu nn 
slab : Corneliu Alexan-

i

care au 
fără nici 
timp mai 
drescu (C.S.M. Iași) cu Lăcătuș — 
la prima participare la un concurs 
de amploare. Marin Trandafir (Pe
trolul Ploiești) cu Spumos — care 
beneficiază de serviciile unui cal 
rodat pe parcursuri mult mai difi
cile, Ileana Mărgineanu (Steaua) 
cu Pipăruș, Sorin Ionescu (Rovine 
Craiova) cu Val, Constantin Zin- 
gher (C.S.M. Iași) cu Atom — că 
lăreți care au dovedit certe caii 
tăți.

Nu putem încheia aceste scurte 
însemnări, fără a-i menționa și pe 
Monica Ringheanu (Dinamo) cu 
Vals, Eva Ujfalvi (A-S.A. Cluj) cu 
Angelica. Răzvan Dundaru (Steaua) 
cu Graur, Radu Crișan (Filmul^ cu 
Hayden, Dorin Coțofană 
Sibiu) cu Ring, Victor Rus 
mo) cu Alun, care au greșit 
țin în baraj, ceea ce nu ne 
dică să-i felicităm pentru 
cum au evoluat în această primă zi 
a campionatelor. De altfel, lor le 
mai putem alătura și alte nume, 
dar aceștia, destul de mulți la nu
măr, rămîn să-și demonstreze vir
tuțile în confruntările ulterioare.

Azi, de la ora 9 se dispută pro
ba de dresaj, iar după-amiază. de 
la ora 15,30, va avea loc manșa a 
doua la obstacole — juniori 16 ani, 
în urma cărora vor fi cunoscuți 
primii campioni. Programul se va 
încheia cu proba nr. 1 de obsta
cole — juniori 18 ani.

Emanuel FÂfftAflEANU

(C.S.M. 
(Dina- 

de pu- 
împie- 
modul

— Care au fost dopa opinia <t. 
sportivii români cei mai 
la Atena ?

— Există și în cazul tar deoâ 
categorii, una a celor car» au de
venit campioni balcanic: XccCae 
Perța. Gh. Cefan. C-tta Stain, Cor
nel Anton, Carol Raduly. Vâsle 
Bogdan, Viorica Viscopoiean r. V.r- 
ginia loan și Argentina Mecis s. 
a doua, a celor care au avui ooom- 
portare onorabilă: Petre Lupan, 
Ilie Floroiu, Vasile Bicnea. VasLe 
Sărucan, Alina Popescu, Eva Zong5 
(a avut, la suliță, o aruncare de 
peste 57 m. din păcate nereușită) 
și, chiar dacă a fost descaiificat- 
Viorel Suciu. Indiscutabil cele mai 
plăcute surprize mi-au fost furni
zate de Virginia Ioan pentru ușu
rința cu care a abordat înăltimza 
de 1,90 m și de, pînă mai ieri, ne
cunoscutul sulițaș Carol Raduly. A- 
cest tînăr aruncător sibian, elev al 
antrenorului Ciocănescu, are încă 
serioase rezerve. în ziua ta care 
își- va însuși unele detalii tehnice, 
Raduly Va fi capabil să arunce con
stant peste 80 de metri.

Trebuie să arăt că mulți dintre 
sportivii noștri, fete fi băieți, ac 
luptat cu dlrzenie pentru obținerea 
a cît mai multe puncte, pentru ta- 
registrarea unor rezultate de o va
loare cît mal ridicată.

— Intr-o altă ordine de Idei, cum 
apreciați faptul că tn alergările de 
viteză au fost înregistrate rezultate 
sub nivelul obișnuit al majorității 
concurențîlor ?

— în probele de viteză concu- 
renții au avut de înfruntat un vînt 
destul de puternic, dar eu cred că 
a fost vorba și de o dereglare a 
sistemului de cronometraj electric, 
care a viciat multe cifre. Organiza
rea competiției a fost bună, dar

★

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la ~ - - — -
Londra, sportivul 
Faster a stabilit 
mondial ta proba 
timpul de 8:13,8.
ai lumh era de 8:14,6 și aparținea 
finlandezului Lasse Viren.

parcă ma. pupa precisă decit a
fcsî cea a .europenelor" din 1969. 
g+rfu;-? de același stadion.

F.S. CSlevi cifre interesante din des- 
fgșsram Baleaniadei de la Atena. Mal tettâ ’ ut tabel al repartiției medaliilor :
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Tamara Garkușina (U.R.S.S^ noua campioană mondială în proba de ur
mărire, încadrată de celelalte medaliate: Cornelia Vanoosten-Hage (Olan
da) ți Beryl Burton (Anglia)

MADRID, 28 (Agerpres). — Pro
ba de semifond cu antrenament 
mecanic (profesioniști), din cadrul 
campionatelor mondiale de ciclism 
pe pistă de la San Sebastian, a fost 
cîștigată de olandezul Comelis 
Stăm, care a acoperit în 60 de mi
nute 68,580 kilometri. Pe locul doi 
s-a clasat Peter Witt (Olanda) la 
1 metru, iar pe locul 3 Christian 
Ravmond (Franța) la două ture de 
pistă

In cursa de viteză rezervată pro
fesioniștilor, titlul de campion a 
fost cucerit de belgianul Robert 
Vanlancker. învingător în cele două 
manșe finale susținute cu italianul 
Giordano Turrini.

Proba de urmărire pe echipe (a- 
matorî) a avut o desfășurare dra
matică și un epilog neașteptat. în 
finală, echipa R.F. Germania, cam
pioană olimpică, s-a întrecut cu

formația Angliei. Cicliștii vest-ger- 
mani au luat încă de la început un 
avans apreciabil și se îndreptau si
guri spre victorie, dar. in ultimul 
viraj, înainte de a intra pe linia 
dreaptă spre sosire, unul dintre ofi
ciali, aflat pe pistă, s-a deplasat cu 
întîrziere și a fost lovit de cicliști, 
care s-au prăbușit unul după altul. 
Echipa Angliei a terminat distanța 
regulamentară de 4 000 m în 4:28.55 
și a fost declarată inițial campioa
nă mondială. Juriul de apel a mo
dificat însă rezultatul. luînd în con
siderație poziția celor două echipe 
în momentul cînd s-a produs acci
dentul, acordînd locul tatii și titlul 
mondial echipei R. F. Germania. 
Doi dintre componenții echipei 
vest-germane, Lutz si Schumacher, 
răniți în accidentul survenit pe pis
ta velodromului Anoeta, au fost 
internați în spital.

A ÎNCEPUT „CUPA VOINJA" LA HANDBAL FEMININ
Iert dup* ar- «t* pe terenul din par

cul spertiv Voința »-*u disputat primele 
partide di.-, cadrul .Cupei Voința* la handbal *e~'_~.:r. !n primul meci al cu- 
plajuim »-*u tatiinlt echipele Voința București »: Votma tagl. Partida a fost de un bun nivel tehnic ti a plăcut mult 
publicului spectator. Dup* o repriză pe care au dominat-o net, bueureștencele 
au slăbit puțin aiura tn partea a doua a întnnlrti, permițlnd adversarelor lor 
să echilibreze raportul de forțe. Scor tina! : îl—li (li—3) pentru Voința București, prin punctele înscrisa de 
Popa (ii, Diaconu (Q, Pândele (S), Har- gbel (2), Papp (Z), respectiv de Arusti 
(S), Stinion (3), Pruteanu (î) și Simen.

în cel de al doilea med. Confecția a tntrecut Constructorul București cu 23—12 
(12—«). învingătoarele au 
impresie prin rapiditatea Au marcat : Zamfiracbe
(5), Bidiac (4), Adochiței 
(Z), Mibal (2), Grigoraș 
Cojalia (3), Tacarau (3), Roth (2), Cons- 
tantinescu (2), Pop, Caramaliu — Con
structorul.

Turneul continuă joi după amiază cu începere de la 16.45 cu meciul Voința Iași — Constructorul, după care. In jocul final, se vor Intimi Voința Bucu
rești *1 Confecția.

8, TOC ACER — coresp.
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE YACHTING

rea probei pe echipe „Marele Pren al națiunilor*. In care victoria a reve- iormațlel R.F. Germania, urmată 
echipele Angliei, Olandei, Franței 
vețiel. Austriei, Italiei și Belgiei.

Ț.S.K.A. MOSCOVA A 
CIȘTIGAT CUPA ZIARUL» 

„SOVIETSKI SPORT" LA 
HOCHEI

lăsat o bunS 
acțiunilor lor.(S), Mi hor 
(3), Seredluc 
— Confecția,

i.a Neapole au început Întrecerile 
ampionatelor mondiale de yachting la iasa „Tempest", la care participă am

barcațiuni din URSS. Anglia. Olanda, SUA, RF Germania etc. Prima regată 
b-a încheiat cu victoria italienilor Milon șt Mottola, care l-au Întrecut pe princi- 
'alll favorițl ai competiției, soviet • 
Mankin și Akimenko.

„MARELE PREMIU AL 
NAȚIUNILOR" LA CĂLĂRIE

Concursul internațional de călărie Q- 
a Rotterdam a continuat cu desfășura-

Tradiționala competiție intemațlor 
de hochei pe gheață -Premiul ziarul-.; 
Sovletskl Sport* a fost cîștigată la ac
tuala ediție de TSKA Moscova. în fi
nala disputată la Leningrad, hocheiștii 
de la ȚSKA au întrecut la limită cu 
6—5 (2—3, 2—1. 2—1) echipa Spartak
Moscova. La acest turneu, care a în
ceput la 15 august, au participat 20 de 
echipe din Cehoslovacia. R.D. Germană, 
R.F. Germania, Polonia, România, Sue
dia și URSS.
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