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HAVANA — Capitala Republicii 
. Cuba, primul stat socialist pe pămin- 

tul Americii Latine a întîmpinat 
miercuri 29 august cu' căldură și e 
tuziasm popular, cu ceie mai înal 
onoruri, așa cum sint primiți 03 
peții cei mai aleși, pe tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Româr.. 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu face o vizită oficială de 
prietenie în această țară.

Această primire festivă, 
însuflețire și strălucire, 
surîzătoare ale oamenilor, 
sărbătorească ce și-a pus 
întreg orașul constituie o 
mărturie a sentimentelor _ ___
și simpatie pe care popoarele r ~. 
și cubanez le nutresc unul față c-? 
altul, a relațiilor de prietenie fră
țească care le unesc- Este o realitate 
care se manifestă plenar încă din 

. primul moment în care solii poperu
in! român au pus piciorul pe pâ- 
mintul Cubei libere.

-..Este ora 10,00 ora locală (16.<v 
ora Bucure.știului). cînd
prezidențială, arborînd 
tricolore aterizează pe
capitalei cubaneze ce poartă nume 
eroului național Jose Marți.

Aeroportul Jose Marți pe care 
aflăm este pavoazat sărbătorește 
drapelele de stat ale României 
Cubei. Clădirea aerogării este d 
minată de un imens portret al tov 
rasului Nicolae Ceaușescu. Pe 
pancarte stă scris in limba româ- 
cu litere mari -bine ați venit t«v*- 
rășe Nicolae Ceausescu". O altă >- 
zincă in limbile spaniolă ți roaitak 
adresează urarea -bieniemdos re-
presentantes del hermano pneMa 
rumano" (bun sosit 
porului frate româr. L
aeroportului, ca și pe 
gării se află numeroși kx 
capitalei — muncitori, târâri 
ționari. studenți care au •■mi 
manifeste bucuria in aeeaștâ 
prieteniei român o-cobanene. *

IN TOATE ORAȘELE DE PE TRASEO SE PREGĂTEȘTE 
0 FRUMOASĂ

• Competiții de masă și intreceri cicliste organizate

in intimpinarea

rutieri • Cicliștii au îndatorirea

prin rezultatesimpatia generală

vor întâmpina 
voie bună pe 
se premii și 
așteaptă pe 
vor reuși să dea localnicilor o ima-aeron 

famoai 
aeropoi

să răsplătească

de inaltă valoare

caravanei • Premii pentru cei

mai combativi

PRIMIRE „TURULUI ROMÂNIEI

cu flori, cîntece și 
alergători. Nu-meroa- 
surprize (plăcute) îi 

performeri, pe cei ce

a si 
nir

o-
clasați la

traseu îi vor întîmpina pe alergă
tori cu bucurie și tradițională 
ospitalitate, că. întreprinderile și 
instituțiile din BISTRIȚA vor 

premii primilor
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CUPA ASOCIAȚIILOR 
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plină de 
chipurile 

atmosfera 
pecetea pe 
grăitoare 

de stimă

rut’a*: 
cnru*".
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La Tg. Mureș s-au încheiat, 
curînd, întrecerile de masă 
cu „Cupa asociațiilor 
Competiția a reunit 
de formații de fot bal,
handbal din asociațiile 
mureșene. Partidele s-au 
de-a lungul a peste o lună de zile, 
iar la încheierea competițiilor pe 
primele trei locuri s-au clasat ur
mătoarele echipe : fotbal: 1. Oțe
lul roșu, 2. Viitorul Prodcomplex,

derate 
sporiri e*. 
start 30 
volei ți 
sportive 
disputat

fiecare zi care ne apropie 
in cea de a XlX-a edi-

..Turuiui României" ne asal- 
ă '.y. mai mult veștile venite 
pe traseul cursei, informațiile 
:dd amplele pregătiri ce se 

desfășoară pretutindeni pentru ca 
r.. să se bucure de o sărbă- 
-?< primire. Interesul acesta 
r ne bu cură și ne face să ne 
m c învingerea că sportul cu 

ie are pretutindeni prieteni 
isi. c mare masă de simpati- 

$: ne mai formează opinia 
Turul României" va fi o ma

de sportivă multilaterală, o 
>utie la stimularea < competi-
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1 ÎN COLABORARE CU

NOUTĂȚI
® Duminică. 2 septembrie, în 

prima zi a celei de a XlX-a 
ediții a „Turului ........
cicliștii vor avea 
două etape. Prima 
timp individual —- 
începînd de lâ ora 
traseu care va fi 
mîine, iar cea de a doua. — 
București — Ploiești — Brașov— 
Poiana . Brașov — are. progra
mat startul la ora 12,20 în Pia- 

, ța Scînteii.

României", 
de
se
9,

parcurs 
conțr i- 
dișpută 

pe un 
anunțat

® Studioul de televiziune va 
urmări cea mai importantă 
competiție ciclistă internațio
nală găzduită de țara noastră. 
Se vor face două transmisii 
directe : sosirea la Cluj (etapa 
a IV-a). marți între- orele 16,30- 
și 17 și sosirea la București 
(etapa a Xl-a), duminică între, 
orele 17,50 și 18,15.’ Un rezu
mat filmat al primei etape 
(contratimp individual în Ca
pitală) și plecarea din Bucu
rești (etapa a Il-a) vor fi pre
zentate în emisiunile informa
tive din aceeași zi; aspecte 
filmate din celelalte etape vor 
fi prezentate zilnic.

loturilor echipe- 
și Italiei, pe care 

în coresponden 
din pag. a 3-a, 
componența echi- 

Vor concura

rr

O în afara 
lor Bulgariei 
le prezentăm 
țele speciale 
am primit și 
pei Iugoslaviei. 
PETAR TOMASICI, MILENKO 
JANICI, PAL CIGLER, RA
DOSLAV BLAGOJEVICI si 
MIROSLAV BOCANIN. Antre
norul echipei este MIODRAG 
KOSTICI. Este vorba de 5 ru
tieri de bună valoare, rodați 
întreceri internaționale' de 
ploare.

gine cit mai fidela a frumuseții și 
spectaculozității sportului cu pe
dale.

Despre FĂLTICENI știm de mul
tă vreme că este 
Cu cîțiva ani în 
rul României" a 
această frumoasă 
ga caravană a fost impresionată 
de numărul mare și entuziasmul 
cetățenilor care au ieșit în întâm
pinarea cicliștilor. Și acum, ne re
lata prim-vicepreședintele consi
liului orășenesc pentru educație fi
zică și sport, Marius Enache, pre
gătirile ce se efectuează dovedesc 
aceeași pasiune pentru sportul în 
care âu strălucit Marin Niculeseu, 
Ion Cosma, Gabriel 
alți rutieri. Va fi arborat 
pavoaz", iar premii substanțiale 
vor 
liga 
lui.

O 
este 
festații a mișcării noastre sportive. 
Nutrim speranța că alergătorii 
vor ști să răspundă prin perfor
manțe de înaltă valoare acestei u- 
nanime simpatii.

sprintul din centrul orașului și 
cățârarea de la Măgura, 
dilate pe plan local vor 
dite pretutindeni.

Prim-vicepreședintele 
Suceava, Iloria Chiriluș, 
șurat, împreună cu comisia de or
ganizare special alcătuită, o vastă 
acțiune de pregătire a primirii 
caravanei. La VATRA DORNEI — 
primul popas în județ — echipele 
vor fi patronate de diferite între
prinderi, șefii de delegații vor face 
o vizită la primărie, pionierii îi

populare și de performanță.
D:n ROMAN sțntem anunțați că 

rutierilor li se pregătesc numeroase 
premii. Primilor clasați la sprintul 
•r.-.trmediar din orașul ce va ieși 
cu mic cu 
alergătorilor li 
moașe cadouri.

„Turul ciclist 
ța Năsâud" se 
trecerii „Turului României" 
capitala județului (miercuri. 5 
tembrie). Secretarul C.J.E.F.S. 
trița Năsăud, Constantin Sănduță, 
ne relata că toate comunele de pe

□1 ecație: »axa —paăe 
S>:r-.rvc Axată 

ruu‘. ds^csană 
sportive, s-ea 
f-aalei de vcîe: f

Banca și
primei asocia

ce 2—« al
va

în intimpinarea 
vor oferi fru-

ziua 
prin 
sep- 
Bis-

mare
se

județului Bistri- 
'încheia în

cursa de canoe simplu,
mon-
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DumintcUe
Lipat Varabiov (Din;

și Doina

SC

= râm

Lipat Varabiov (Dinamo) învingătorul lui Ivan Pazai 
1000 as Fo!

pentru a 
le Tehe- 
Gheorshe 
și Ștefan

Denisov 
orov

met se vor
15 si
1 Mai

SURPRIZE DE PROPORȚII

compeczZ-e*

discipline 
în cadrul 
formațiile 
Sportivele

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CAIAC-CANOE

Afișe e- 
fi răspîn-

C.J-E-F.S. 
a desfă-

un oraș : sportiv, 
urmă, cînd „Tu
rnai trecut pri-n 
localitate, întrea-

am-

vor 
cla-

Moiceanu și 
„marele 

i 
răsplăti pe cei care vor cîș- 
sprintul din centrul orașu-

atenție deosebită se acordă — 
evident — acestei mari mani-

ÎN FINALELE PROBELOR OLIMPICE
idelor olim- 
laționale de 
splendidă a 
titlurile de 

1 pe distanța de 
ieți și 500 de metri

concursului 
plecarea in 

_ Iu. Porneau 
Macarencu (Di-

Echipajele cdidcclor de patru
6. V. Borbardi (UTA)pia) 3:57,3, 

3:57,5.
A urmat 

în care campionul olimpic și 
dial al probei Ivan Patzaichin (Dina
mo). pornea ca mare favorit. Dar 
desfășurarea întrecerii avea să adu
că una dintre cele mai mari surprize 
ale campionatelor, prin înfringerca 
lui Ivan Patzaichin de către colegul 
său de club Lipat Varabiov. După un 
start perfect, cei doi sportivi s-au 
desprins de pluton și la 500 de metri 
Varabiov avea un avantaj infim. Ei 
au mers cap la cap pină la 700 de 
metri, unde Patzaichin a slăbit rit- 

Adversarul său nu a scăzut 
ența loviturilor, a «tras* cu ace- 
intensitate și, cu toată revenirea 

n, el nu a mai putut ti 
că titlul de campion 

■venit pe merit lui Lipat 
REZULTATE. C 1—1000 m

- campion 
Patzaichin

de la Dinamo —întrecute
(Pescarul) 2:11.8, 5. M. Poștaru
(Steaua) 2:13,9, 6. P. Vanghelie (An
cora 2:14.4.

, Întrecerea caiacelor de doi a fost 
extrem de disputată. Favoriții pro
bei, Ion Dragulschi și Pavel Erast 
(Steaua), au cucerit locul I, dar au 
suportat asaltul permanent și vigu
ros al fraților gemeni Ștefan și Fran-

Paul IOVAN

CORESPONDENȚE

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi și mîine are loc la 1 
gyhaza întîlnirea dintre echipei 
de juniori și junioare ale Ur.îarte 
și României. Din formațiile noastn 
fac parte și recenții laureați a 
campionatelor europene de ia D_ - 
burg. Gheorghe Ghipu. Nicolae O- 
nescu, Glieorghe Megelea 
Spînu.

• Au plecat în Iran, 
participa la un concurs, 
ran, campionul balcanic 
Ccfan, Toma Petrescu 
Lăzărescu.

• La 2 septembrie, la o competi
ție internațională prilejuită de 
sărbătorirea ziarului l’Unita. organ 
al Partidului Comunist Italian, vor 
evolua, la Milano, Nicolae Perța. 
Carol Raduly, C-tin Grigoraș, Vasi- 
le Sârucan, Alina Gheorghiu, Maria 
Linca ș.a.

• La 9 septembrie are loc, la 
Varșovia, o cursă de maraton Ia 
care var fi prezenți Aurel Scolo- 
biuc, Ion Jaglier, Constantin Roșu.

• Stadionul din Poiana Brașov 
va găzdui, în zilele de 8 și 9 sep
tembrie, meciurile echipelor de ju
niori România .— Grecia (băieți). 
România — Cehoslovacia (băieți și 
fete).

ze F.R.A. 
in ziua ce 8 septembrie.

S O >• ptărri: r<i msii îirziueciiipeie 
reprezentative de seniori ale țării 
vor susține mai multe meciuri in
ternaționale. Astfel echipa mascu
lina a României va participa la un 
triunghiular cu Belgia și Norvegia 
(probabil la Constanța), formația 
feminină va concura în compania 
celei poloneze. în Polonia, iar în 
R.F. Germania va avea loc un meci 
de decatlon R.F. Germania—Româ
nia.

• La 7 septembrie. în Scoția, la 
Edinburg va avea loc finala Cupei 
Europei — Bruno Zauli pentru e- 
chipele feminine: R. D. Germană. 
U.R.S.S., R.F. Germania, Bulgaria,. 
Anglia și România*

@ Pentru cicliștii care 
reuși să ajungă în fruntea 
samentelor generale — indivi
dual și sprinteri — A.S. Loto- 
Pronosport a predat comisiei 
de organizare 12 tricouri gal
bene și 12 tricouri violet. Cine 
vor fi oare rutierii care vor 
reuși să poarte „lina .de aur" ? 
Care dintre sprinteri va reuși 
să obțină mai multe „tricouri 
violete" ? Firește, răspuns la 
aceste întrebări vom putea 
avea începînd de duminică. 
2 septembrie.

« Arbitrul internațional Do
menico Mennillo, delegat de 
Uniunea Ciclistă Internațio
nală („Turul României" este 
înscris în calendarul oficial al 

vi- 
ju- 
de 

din
Funcțiile opera- 

un

U.C.I.) sosește in Capitală 
neri. El va fâCe parte din 
riul internațional, alături 
un arbitru bulgar și unul 
țara noastră,
tive vor fi asigurate de. 
corp de arbitri români.

SPECIALE Șl ALTE
AMĂNUNTE PRIVIND „TURUL ROMÂNIEI li

Campionatele de călărie ale juniorilor

PRIMII LAUREATI
DANIELA MOLNAR (dresaj)
CRISTIAN GR1G0RE (obstacole)

de-a doua zi de intreceri din 
caarul campionatelor naționale de că- 
’ăr'e ale juniorilor, care se desfășoară 
pe baza hipică din Calea Plevnei. a sta- 
bilit primeie ierarhii definitive 
cei dinții laureați in
Ier. dl.T-Aneață. pe dreptunghiul pentru 
dresaj ș:-au disputat tillul patru spor
tivi cu șase cai Din riadul acestora 
s-a detașat junioura de la Steaua. Da
niela Molnar, care a executat figurile 
progresiei cu siguranță și dezinvoltură, 
îndeosebi eu calul Șiret. Ceilalți eon

ii obținut punctaje satis- 
dovedit mai puțină pre

ia cailor lor, cotn:- 
seamă la opriri și 

ament; 1. DANIELA 
cu Șiret 354 p — 

Norica Petric 
330 p, 3.

Și pe
actuala ediție.

Primul 
pion al 
1973 a 
natului 
can de 
rezervat 
lor: 
Molnar

Șiret, 
dovedit 

bună
MOLNAR 
campioană naționala. 
(Mondial Lugo.) cu Diadema 
Denîela Molnar cu Dor 324 p.

s-a desfășurat 
i ce obstacole. 
15 ani 
compot 

la A.S. ” 
cucerește titlul de campion 

șa a fost terminată fără 
nouă concurenți care au 
baraj- pentru departajare, 
uîa. cinci sportivi au ter- 
i cu 0 p.. ceea ce a nece- 

doilea baraj, contra crono- 
Cristian Grigore cu Arogant, 
Ringheanu (Dinamo) cu Vals 

și Camelia Andrei (A.S A. Cluj) cu Tru
badur au evoluat iarăși fără greșeală, 
ocupind in această ordine primele tr.*i 
locuri. în urma cumulării rezultatelor 
din manșele de marți și de ieri, clasa
mentul imal ai probei este următorul:

După-amiază, 
doua a probei 

de 1

manșa a 
rezervată'

Frumoasă și de 
irea lui Cristian 

Filmul care, la nu-

cam- 
ediției 

campio- 
republi- 
călărie, 

juniori- 
Daniela 

(Steaua) 
care 
cea 

in

cu 
s-a 
mai 
proba de dresaj.
Foto :
Dragoș NEAGU
1. CRISTIAN GRIGORE (Filmul) 
Arogant 2 p — campion național, 
Monica Ringheanu (Dinamo) cu Vals 
11 p. 3. Constantin Singher (C.S.M. 
Iași) cu Atom 12 p. 4. Sorin Ionescu 
(Rovine Craiova) cu Val 12 p. 5. Răz
van Stroescu (Steaua) cu Piersic 15 p, 
6. Dorin Coțofană (C.S.M. Sibiu) cu 
Ring 16 p. etc.

Programul zilei a doua a campiona
telor a fost încheiat de proba nr. 1 
pentru , juniorii de 18 ani,, la a căror 
categorie au avut acces, firește, și 
sportivi mai tineri. Din 32 de concu- 
renți, opt au încheiat parcursul cu 0 p. 
Dacă în proba propriu-zisă am notat 
multe greșeli comise de tinerii călă
reți in conducerea cailor pe obstacole, 
în schimb barajul (contra cronometru)

dintre cel opt ramași în cursa pentru 
primul loc a dat naștere unei dispute 
frumoase, ciștigată de valorosul junior 
ploieștean citeorglie Nicolae cu Aprod 
eu 0 p. (38,7). urmat de Hans Schnei
der (C.S.M. Sibiu) cu Călin 0 p (45,9), 
Dania Popescu (Steaua) cu Sonor 4 p
(38.1) , căreia penultimul obstacol i-a 
smuls primul loc și. . . lacrimi de ciu
dă. In continuare s-au clasat: Dania 
Popescu cu Piersic 4 p (40.1). Ovidiu 
Delescu (C.S.M. Iași) cu Atom 4 p
(42.1) . Victor Conțiu (A.S.A. Cluj) cu 
.j.măt 4 p (42.3), Răzvan Stroescu (Stea 
ua> cu Șaghia 8 p și Dorin Coțofană 
(C.S.M. Sibu) cu Granit 15 p. Azi, de 
la ora 16, are loc cca de-a doua manșă

Aurelian BREBEAMU
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//CUPA
TINERETULUI
DE LA SATE
UN TEST ELOCVENT

AL SALTULUI
ÎNREGISTRAT

DE SPORTUL RURAL
Finalele la volei și oină ale edi

ției a Vl-a a „Cupei tineretului de 
la sate" au luat sfîrșit, cu un suc
ces deplin, demonstrând utilitatea 
desfășurării unor asemenea etape, 
pe țară, la mari competiții de ma
să. întrecerile de la Timișoara, au 
constituit, în primul rînd, o exce
lentă propagandă pentru sportul 
nostru rural. Ele au demonstrat, în 
plus, că mișcarea de educație fizică 
si sport din rîndul locuitorilor sa
telor și comunelor a ajuns Ia un 
nivel care ne dă dreptul să o con
siderăm viabilă și consistentă. 
Drept principale argumente ape
lăm, atît la numărul mare (peste 
850 000) al concurenților partici- 

țtanți la etapele inițiale, pe sate, 
comune și centre de comună, cît și 
•la valoarea destul de ridicată a e- 
.voluțiilor la care am asistat, al ce- 
:lor 1600 de finaliști. Nota de echi
libru în care s-au desfășurat parti
dele de volei și oină — fără dife
rențe... astronomice, ca în unele 
ediții precedente — ne îndrituiesc 
să apreciem că toate județele țării 
au, îa ora actuală, o activitate 
sportivă care permite reprezentan
telor lor să facă față onorabil unei 
competiții republicane specifice. 
Toate aceste constatări asupra unei 
acțiuni de amploare, desfășurată 
sub semnul Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R.. ne încredințează, o dată 
în plus, de saltul, și pe acest plan 
— cel al sportului rural — înre
gistrat în ultima vreme.

Acțiunea de la Timișoara a mai 
constituit și un bun prilej pentru 
forurile organizatoare — C.C. al 
U.T.C.. C.N.E.F.S., U.N.C.A.P. și
organele în subordine județene — 
să contribuie direct și practic la 
dezvoltarea mișcării sportive de la 
sate. Premiile substanțiale în ma
teriale sportive și echipament spe
cific (C.C. al U.T.C. și U.N.C.A.P.), 
cei 30 000 de Iei destinați procurării 
de materiale și amenajării terenu
rilor din satele asociațiilor sportive 
câștigătoare (C.N.E.F.S.), 80 dc 
mingi de velei (F.R. Volei) și setu
rile specifice acordate primelor 10 
echipe clasate la oină (F.R. Oină) 
sînt menite să impulsioneze. într-o 
Si mai mare măsură, voleiul si oi
nă la sate.

Revenind la disciplinele la care 
s-au disputat finalele, am dori să 
ma>i facem cîteva observații — 

poate de detaliu, dar nu mai puțin 
lipsite de importanță. Dacă în pri-

■ ■

ss

Echipa feminină de volei Flamura

vinta oinei nu existau, de multă 
vreme, îndoieli că ea este discipli
na sportivă specifică și agreată a 
tinerilor ce trăiesc în mediul rural, 
același lucru se poate spune, acum, 
și despre volei. Practicat în condiții 
relativ simple, accesibil, fără a ne
cesita o bază materială deosebit de 
costisitoare, această ramură a a- 
juns să fie foarte răspindită și îm
brățișată de un mare număr de ță
rani cooperatori. Am constatat scă
derea cantitativă a elevilor din e- 
chipele finaliste, în favoarea tine
rilor angrenați în munca producti
vă. Echipele asociațiilor sportive 
Viitorul Secu (jud. Dolj), la fete, 
și Avîntul Băsești (jud. Maramu
reș), la băieți, sînt alcătuite, în 
exclusivitate, din cooperatori, me
canizatori sau oameni de profesii 
și ocupații înrudite. Sînt cunoscute,

afirmă în

roșie Rădești (jud. Alba), noua campioană a „Cupei tineretului de la sate". 
Foto : Dan ȚĂRAN — Timișoara

în totalitate, regulile de desfășura
re a competiției'și a jocului, fapt 
ce demonstrează că munca activu
lui voluntar s-a ridicat la cote ca
litativ superioare.

Tot în direcția voleiului, ar putea 
fi semnalată și utilitatea competi
ției cu caracter de masă pentru 
dezvoltarea sportului de perfor
manță. Specialiștii Federației 
Române de Volei, prezenți la Timi
șoara, au putut depista cîteva ele
mente de perspectivă ce vor fi în
dreptate spre școlile sportive. Mi
hai Man, Alexandru Man, Domnita 
Șuteu. Anelise Balteș Emil Sălcea- 
nu. Florian Lepădătescu, și în spe
cial, Ion Pleșa sînt numai cîțiva 
dintre aceștia.

Și jocul de oină a cîștigat, la 
rîndul său, în conținut .și dimen-

siuni. La fiecare dintre etapele ju
dețene s-au aliniat — nu de puține 
ori — zeci de formații de nivele 
valorice apropiate. Anumite județe 
(Suceava, Botoșani, Neamț, Con
stanța ș.a.) se fac remarcate cu 
deosebire. Toate echipele finaliste, 
multe dintre ele cunoscute, au pre
zentat în „ll"-le lor elemente tine
re sau foarte tinere, care au com
pletat generațiile mai îri vîrstă și 
au dat experienței un 
goare. Saltul tehnic și 
evidențiat și în această 
mare» rol l-au jucat, 
structorii de calificare diferențiată, 
care au fost instruiți, mai ales în 
ultimii trei ani, în cursurile orga
nizate de către secția spart-turism 
a C.C. a U.T.C. și de F.R. Oină.

Lucrările celui de al IV-lea sim
pozion internațional de sociologic 
a sportului au continuat miercuri 
dimineață în aula Universității 
București cu a doua ședință plena
ră. avînd ca președinte pe prof, 
univ. dr. Gerlad Kcnyon (Canada).

Participanții au ascultat cu deo
sebit interes referatul prezentat de 
vicepreședintele Comitetului inter
național de sociologia sportului, 
prof. univ. dr. Andrzej Wohl (Polo
nia) tratînd despre 
socială a jocurilor 
Firul conducător al 
tinsului oaspete l-a 
blema interrelației 
muncă, problemă care a făcut o- 
biectul multor studii și care a ge
nerat opinii diverse. Autorul refe
ratului a arătat că între joc și 
muncă există relații foarte com
plexe a căror natură a cunoscut 
schimbări mai mult sau mai puțin 
esențiale de la o etapă la alta a 
dezvoltării societății omenești.

Prof. A. WohI este de părere că 
munca a influențat forma de joc, 
dar că și jocul, la rîndul său, a a- 
vut implicații asupra muncii. „Co
pilul este înconjurat de o lume 
creată prin munca generațiilor an
terioare — a spus vorbitorul — și 
venind în contact cu ea, cunoaște 
nu numai mediul ambiant dar și 
preocupările, activitățile adulților 
pe care le va imita în jocurile sa-

referatul său prof. univ. dr. A. WohI (Polonia)
săbii în formarea armonioasă, îri 
dezvoltarea multilaterală a 
modern.

Cel de al doilea referat 
drul ședinței plenare a fost 
tat de prof. dr. J. Cikler 
slovacia) și a avut ca temă 
torte de cercetare a grupelor de joc 
ale copiilor". Autorul a împărtășit 
din experiența sa de cercetător în 
acest domeniu axîndu-se pe dife
rite probleme ale metodei sociome- 
trice arătînd realizările obținute câ 
și greutățile întîmpinate.

După discuțiile purtate pe mar-’ 
ginea celor două referate, partici
panții la simpozion au continuat 
— în sălile de la Palatul Pionieri
lor — prezentările de comunicări 
începute marți după-amiază. în 
grupa a IlI-a, comunicările au avut 
ca temă generală „Jocul, cultura și 
societatea", iar în grupa a IV-a 
s-au abordat probleme ale dezvol
tării biopsihice prin joc.

Miercuri după-amiază. tot la Pa
latul Pionierilor a avut loc o ma
să rotundă cu temele : „Sportul șî 
statul" și „Structura socială a spor
tului".

în cursul zilei de azi, participan
ții la congres efectuează o excursie 
pe Valea Prahovei, incluzînd și o 
ascensiune în Bucegi, la Vîrful cu 
Dor. Lucrările vor fi reluate vineri 
dimineață. (S.B.)

„Condiționarea 
de mișcare", 
expunerii dis- 
constituit pro- 
dintre joc și

le". Prin intermediul 
pilul se adaptează la 
damentale elemente 
din societate, așa încît se poate 
spune că „activitatea ludică precede 
munca și înlesnește drumul spre 
muncă".

în continuare, prof. Wohl s-a o- 
cupat de contribuția activităților 
ludice la lărgirea orizontului cultu
ral combătînd opinia unor oameni 
de știință din occident care susțin 
că, în societatea 
sportul s-ar afla 
culturale.

Referindu-se la 
care, referentul a 
contribuie printre altele la creșterea 
îndemînării, la dezvoltarea activită
ții motrice, devenind un infailibil 
instrument pentru integrarea so
cială a noilor generații. Totodată, 
jocurile de mișcare sînt la originea 
sportului chemat să aibă un rol 
foarte important în societatea con
temporană, caracterizată printr-o 
reducere continuă a efortului fizic, 
ca urmare a cuceririlor științifice 
din ultima vreme.

în încheiere, prof. Wohl a făcut 
o scurtă investigație în viitorul 
sportului, al jocurilor, manifestîn- 
du-și convingerea că sfera de par
ticipare a oamenilor la aceste acti
vități — considerate agrement — 
se va extinde neîncetat pentru că 
ele au devenit un factor indispen-

jocurilor, co- 
cele mai fun- 
ale activității

contemporană, 
la periferia vieții

jocurile de mi.ș- 
arătat că acestea

omului

din ca- 
prezen- 
(Ceho- 

Me

plus de vi- 
tactic s-a 

direcție. Un 
credem, in-

Radu TIMOFTE

AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag. 1)

gătorii, ci toți aceia care își dă
ruiesc săptămînal cîteva ore sănă
tății lor.

• Voința Cluj găzduiește, dumi
nică. una dintre zonele Voințiadei, 
competiție ce angrenează popicari 
nedivizionari din cluburile și aso
ciațiile sportive ale cooperației 
meșteșugărești. întrecerile, desfă
șurate ue arena Record, vor reuni 
la start tineri și vîrstnici din ju
dețele Bihor, Arad, Timișoara și 
Cluj. De subliniat că, în fazele 
premergătoare. Voințiada a angre
nat în întreceri nu mai puțin de 
1 500 de cooperatori clujeni.

Nș. D.

de amatori ai sportului, și. în spe
cial, ai tenisului de cîmp. Baza a 
fost construită în apropierea ștran
dului, sub conducerea organizației 
U.T.C. din oraș și a Combinatului 
chimic, 
tal de 
muncă

Tinerii au prestat un to
pește 100 000 de or* de 

patriotică.
Ioan DUCAN — coresp.

SPORTUL DE MASĂ DIN 
CARACAL CTSTIGĂ TOT MAI 

MULT TEREN

ta

După evoluția în „Turneul Prietenia1' la handbal

PREGĂTIRE

O NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ LA 
TÎRNĂVENI

Zilele trecute a fost inaugurată 
în orașul Tîrnăveni o nouă bază 
sportivă pe care își vor putea pe
trece timpul liber un mare număr

Aria de cuprindere a acțiunilor 
sportive care se adresează cetățe
nilor iubitori de sport din orașul 
Caracal sg lărgește pe zi ce trece. 
Crosurile. drumeția, 
zilnică, duminicile spe 
pe profesii, c 
lor sportive, 
fac parte. In ; 
sajul calendarului

șului. In a’.ragerea a cît mai mulți 
tineri in practicarea sportului și 
exercițiului fizic s-au evidențiat, 
cu bune rezultate, asociațiile spor
tive Avîntul, Fabrica de tricotaje, 
Vagonul, Voința, Liceele nr. 1 și 2, 
Școala profesională de mecanici a- 
gricoli, Școlile generale nr. 2. 3, 
1 și 5. Iată și alte date revelatorii: 
peste 10 000 de pionieri și școlari 
au participat la crosurile organi
zate la nivelul orașului; au fost 
înființate no; asociații sportive la 
Uzina de vagoane. Fabrica de Tri
cotaje Și Complexul C.F.R.; au fost 
amenajate baze sportive. prin 
munca patriotică a tineretului, a 

amatorilorfost pus 1 
un complex

'Aocupt
re:

ampiona 
concursrjr.ie fer.h? n

X.

•nță. din pei-
Y

Gtoeorghe DONCIU

bascnct, 
•e spec-

încheiată duminică dimineață, pe 
terenul Constructorul din Timișoa
ra, cea de a Vl-a ediție a compe
tiției internaționale de handbal ju
niori, „Turneul Prietenia", a dat 
cîștig de cauză reprezentativei 
U.R.S.S., care cucerește astfel pen
tru a patra oară consecutiv trofeul 
pus în joc. De această dată, însă, 
tinerii handbaliști sovietici au reu
șit să se claseze pe primul loc cu 
prețul unor eforturi deosebite, im
puse de valoarea cîtorva adversari 
redutabili, cum au fost, pe rînd, 
echipele Cehoslovaciei, Poloniei și, 
în finală, formația României. Cel 
mai greu obstacol pentru selecțio
nata U.R.S.S. a fost, fără discuție, 
echipa poloneză, care a știut nu 
numai să remonteze un handicap 
ce părea decisiv (3—8), ci și să 
se instaleze la conducere de trei 
cri (și încă la două goluri dife
rență 9 Cuta s-a întimplat însă

astre- 
de Spartak Mironorici a ști- 
se impună în finalul întflni-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS AL JUNIORILOR

E2T0HTE SPORTURILE AFLUENȚĂ DE CONCURENȚE TABLOURILE DE 64

rii. e drept, grație unei superioare 
pregătiri fizice. Acesta a fost, de 
altfel, principalul atu al cîștigătoa- 
rei turneului.

Dispunînd de un conducător de 
joc inteligent, cu o tehnică indi
viduală remarcabilă și o forță de 
șut deosebită (Mihail Semenkov), de 
o extremă foarte rapidă, cu mare 
forță de percuție, aproape impo
sibil de anihilat (Serghei Masre- 
vici) și de un portar calm, bun cu

Germane), prima reprezentativă a 
României s-ă dovedit vulnerabilă 
în apărare,

în privința atacului ne putem 
considera destul de mulțumiți, pen
tru că, în fiecare partidă, au exis
tat cel puțin doi jucători în „zi 
bună”. Printre aceștia au figurat, 
pe rînd. Sorin Baican, Ștefan Dea- 
cu, Dumitru lenea, Dumitru Paizan 
și Aurel Tololoi.

Oricum, locul II ocupat de pri-

BASCHET Ediția a ni-a a ;.Cupel 
Prietenia", desfășurată la Katowice, s-a 
încheiat cu victoria 
U.R.S.S., urmată de : 2. 
nia I. 4. Cehoslovacia. 
ROMÂNIA, 7. Bulgaria.
eană, 9. Polonia II. 10. ___ . _
Sportivii țării noastre au obținut urmă
toarele rezultate : 62—49 cu Bulgaria, 
66—79 cu U.R.S.S.. 97—66 cu R.D. Ger
mană. 50—73 cu Ungaria. 80—65 cu R.P.D. 
Coreeană, 62—70 cu Polonia I. In clasa
mentul coșgeterilor. Fluturaș — 114 p a 
ocupat locul 3. după Kijewski (Polonia 
I) — 151 p șl Kln Dzln-Su (R.P.D. co
reeană) — 139 p. • O SELECȚIONATA 
DIVIZIONARA FEMININĂ va participa, 
între 6 și 9 septembrie, la turneul or
ganizat. la Kosice, în cinstea eliberării 
Slovaciei. Mai iau parte reprezentati
vele Slovaciei, de tineret a Cehoslova
ciei si R.S.F.S. Ruse. <* SINGURELE 
CERERI DE TRANSFERĂRI primite pînă 
acum la federație vizează promovarea 
unor jucători : Dan Jighișan de la Școala 
sportivă nr. 3 la Voința București și 
Traian Florea de la Liceul Construcții 
de mașini la Crișul Oradea. Amintim 
că perioada de transferări se va încheia 
la 15 septembrie. « CU PRILEJUL CON
SFĂTUIRII ARBITRILOR (5—9 septem
brie, la Tg. Mureș), se vor da 
pentru promovarea în rîndul 
diviziei școlare șl de juniori.

TENIS Pe terenurile .
sul din Capitală au luat sfîrșit întrece
rile campionatului municipiului Bucu
rești. rezervate juniorilor. Campioană în 
proba feminină a fost desemnată jucă-

reprezentativei 
Cuba, 3. Polo- 

5. Ungaria, 6. 
8. R.P.D. Core- 
R.D. Germană.

examene 
arbitrilor

Progre-

toarea dinamovistă Virginia Ruzici care, 
în meciul final, a dispus cu 6—1. 6—1 
de colega sa de club. Florența Mihai. 
Finala la simplu băieți urmează să se 
dispute intre Florin Manea (Dinamo) — 
Mihai Tăbăraș (Progresul). La dublu, 
titlul a revenit perechii D. Mîrza, M. 
Mîrza care a dispus cu 6—2, 6—t. 2—6. 
6—2 de cuplul C. lonescu, C. Pelea. 
e PE TERENURILE DE TENIS Neptun 
din Mamaia a avut loc competiția de 
tenis dotată cu „Cupa 23 August". La 
seniori a cîștigat C. Ghioca, iar la juni
oare Rosemarie Melconian.

VOLEI Divizionarele A Steaua
București (m) și Farul Constanța (f) au 
fost invitate să ia parte la un turneu 
organizat la Belgrad, cu prilejul aniver
sării eliberării capitalei Iugoslaviei. Tur
neul este programat între 18 și 20 oc
tombrie. © PERIJDADA DE TRANSFE
RĂRI, începută la 20 august se va în
cheia la 20 septembrie, o LOTUL RE
PREZENTATIV FEMININ AL ROMÂ
NIEI va întreprinde un turneu în R.P. 
Chineză în a doua jumătate a lunii sep
tembrie (18—30). Voleibalistele noastre 
vor susține mai multe partide amicale 
cu echipa țării gazdă, cu selecționate 
locale și echipe de club.

CĂLĂRIE La Pojarevac (Iugoslavia) 
se va desfășura sîmbătă și duminică un 
concurs de obstacole la care vor fi pre
zenți și călăreții români Cornel . Ilin, 
Ion Popa, Eugen lonescu și €}heorghe 
Moișeanu, însoțiți de antrenorul Vasile 
Tudor.

VARA SE PREGĂTEȘTE. . . . SANIA
Apoi au urmat partidele oficiale, 

încheiate toate cu rezultate nefavo
rabile 
2—9 
Gorki 
namo
1- 3),
2— 3, 
rezultate este de făcut precizarea 
că echipele întîlnite pe patinoarul 
din Kiev sînt. cu excepția forma
ției gazdă, toate foarte bine cotate 
pe plan internațional. De pildă, 
Tesla Pardubice este noua campi
oană a Cehoslovaciei (8 internațio
nali), Dinamo Moscova s-a clasat 
pe locul III în campionatul Uniunii 
Sovietice, iar Torpedo Gorki a o- 
cupat în aceeași competiție locul 
VI, fiind autoarea unor senzaționale 
victorii asupra redutabilei echipe 
T.S.K.A. Moscova, în plus, toate 
aceste formații se aflau într-un 
stadiu avansat de pregătire, deoare
ce întrecerile naționale în țările lor 
încep mult înainte-, disputelor ofi
ciale clin țara noastră.

Participarea lotului nostru repre
zentativ la această întrecere a avut 
însl; rezultate bune pe alt plan și 
anume acela al. pregătirii timpurii, 
al contactului nemijlocit cu mari 
jucători de hochei, ăl verificării si 
rodării în condițiuni extrem de di
ficile a unor noi candidați la im 
post în echipa reprezentativă. în 
acest sens, „Cupa. Sovietski Sport" 
a determinat unele constatări utile.

Odată cu apropierea toamnei, în 
mod firesc, ritmul pregătirilor pe 
care le desfășoară hocheiștii devi
ne mai alert și, totodată, se în
mulțește numărul jocurilor de veri
ficare. Interesant în această direc
ție este faptul că în lunile de 
vară activitatea de pregătire a 
decurs paralel, atît la echipa repre
zentativă, cit și la formațiile de 
club, dintre care multe anunță pen
tru viitorul sezon formule noi, al
cătuite prin promovarea unor ti
neri și talentați hocheiști.

Și în ceea ce privește jocurile de 
verificare, selecționata țării a avut, 
chiar în timpul caniculei, o activi
tate susținută. în conformitate cu 
o tradiție de dată mai recentă, lo
tul reprezentativ s-a aliniat la star
tul competiției dotată cu „Cupa 
Sovictski Sport", în cadrul căreia 
și-au disputat întâietatea echipe de 
club de primă mină din Uniunea 
Sovietică și Cehoslovacia, precum și 
diferite selecționate din Polonia, 
R. D. Germană sau Finlanda. în
trecerea a început la 15 august, dar 
lotul jucătorilor români a făcut o 
serie de antrenamente comune cu 
hnri-ip-țti; formalei Sokol Kiev, pe 
patinoarul acestora. în zilele de 
to si 11 august, au avut loc chiar 
două jocuri de antrenament în 
care selecționat'’ divizionară a tării 
noastre a. întîlnit echipa Sokol 
Kiev, ambele încheiate cu victo^‘3 
gazdelor (5—3 și 2—1).-

DE LOCURI AU DEVENIT NEÎNCĂPĂTOARE!
în parcul Progresul, de dimineață 

și pînă seara, animație specifică 
zilelor „pline" de tenis. Pe 9 te
renuri, jucătorii care asigură schim
bul de mîine al sportului alb se 
„duelează", deocamdată unul con
tra unul (probele de dublu nu au 
început, încă), iar puținii spectatori 
prezenți în tribune asistă, nu de 
puține cri, la partide atractive. O 
privire atentă observă, de bună 
seamă, diferența de tehnică dintre 
tenismanii bucureșteni ai cluburi
lor consacrate, precum și unii ve- 
niți din provincie, știu mai mult 
tenis, posedă unele cunoștințe în- 

’ sușite de la antrenori cunoscuți 
ca Marin Bădin și Aurel Segăr- 
ceanu, Costică Chivaru 
Viziru, Arnulf Schmidt, 
coviță, Tudorel Bădin 
Modiano, C. Petrovici, 
viei și Gh. Rado. Alți juniori, par
ticipă acum pentru prima oară 
la c competiție de asemenea an
vergură și, mai mult, nici nu prea 
au avut condiții de a se antrena, 
cum este cazul, de pildă, al jucă-

și Dumitri’ 
Nonei Ra- 
și Enrico 
Tiberiu O-

echipei noastre : Sokol Kiev 
(2—3, 0—3, 0—3), Torpedo
0—9 (0—1, 0—5, 0—3). Di- 
Moscova 1—9 (0—4, 0—2,
Tesla Pardubice 3—8 (1—2, 

0—3), în legătură cu aceste

H0CHE1STIL0R!
Iată-le pe posturi. Portarul Dumi
tra?, în ciuda primirii unui mare 
număr de goluri, s-a dovedit a fi 
într-o accentuată revenire de for
mă. Dintre fundași s-au remarcat 
tînărul Antal și alături de el Jus
tinian, Tone și Gh. Florian. Prima 
linie de atac a devenit acum cea 
alcătuită din Costea, Tureanu și 
Axinte. în linia a II-a Pană s-a 
comportat excelent, dar centrul a- 
tacant încercat în locul lui Gh. 
Huțanu, este vorba de Moroșan, nu 
a corespuns. în cea de a IlI-a li
nie, alături de Gheorghiu și Bășa 
și-a făcut apariția un tînăr jucător: 
Pisaru. Din păcate nici el nu a 
corespuns total, dovedindu-se puțin 
comod, lipsit de forță, fără ten
dința de angajare totală atît de 
necesară în hocheiul modem.

Așadar observații utile chiar de 
la începutul sezonului, fapt care, 
fără îndoială, va asigura un ran
dament sporit muncii de pregătire 
a echipei reprezentative. Nu rămî- 
ne decît ca în toamnă toate aceste 
lucruri să fie discutate și, ca ur
mare, să se adopte măsuri cores
punzătoare, în așa fel încît anul 
viitor la C.M. selecționata țării să 
onoreze comportarea bună de anul 
acesta de la Graz. dovedind că cî- 
ne-și pregătește din „vară sania" 
nu greșește I

(c. a.)

doarlorilor din Focșani, care a 
un singur teren.

Se impune și c altă observație. 
Deși la Iași — spre deosebire de 
alte orașe — sînt condiții destul 
de bune pentru practicarea tenisu
lui, reprezentanții acestui oraș nu 
Prea au fost prezenți la întreceri 
anterioare. De astă dată ieșenii 
au venit cu o garnitură destul 
de valoroasă, Ia amîndouă categorii
le de vîrstă. atît la băieți cît și la 
fete. Să mai notăm faptul — și să 
salutăm, totodată, frumoasa iniția
tivă — că pentru prima oară sînt 
prezenți la o întrecere de amploare 
jucători tineri din Roșiorii de Vede 
și Tg. Jiu, dar să ne exprimăm 
și nedumerirea pentru faptul de a 

. nu fi citit pe tablourile de concurs 
numele nici unui jucător din Si
naia, localitate unde de mai bine 
de un an a luat ființă un cerc de... 
istorie a tenisului! La ce se re
zumă, oare, activitatea amintitului 
cerc ?

La categoria 17—18 ani (băieți) 
au continuat întrecerile din turul 
al doilea. Iată cîteva 
Pelea — Radulescu 
6—4; Russen — Nagy 
Daraban — Lefkovits 
Șilimon — Uță 6—1,

rezultate : 
6—4, 3—6. 
6—4, 6—3; 
6—4, 6—1; 
6—3; M.

Mirza — Taloș 6—4, 4—6, 7— 
Orășanu — Szilaghi 3—6, 6—2
6—3; D. Mîrza — Stroe 6—0, 6—1 
Tăbăraș — Platcna 6—0, 6—2; Li 
viu — Fețeanu 6—4, 6—4; Țiței — 
Turburi 6—2, 6—0; Curcă — State 
6—0. 6—1; turul III: 
Pelea 6—3, 6—4: Russen
6—1, 
6—2, 
4-6, 
cioiu 
6—0.
6-0, 
rul ]
Mîrza

Manea — 
— Bădin 

, 6—2; Daraban — Șilimon
6—0; Orășanu — M. Mîrza 

6—3, 6—3; D. Mîrza — Gher- 
6—1, 6—2; Tăbăraș — Barbu 
6—3; Liviu — Bozdog 7—9, 

. 6—4. Cîteva rezultate din tu
li (băieți, 15—16 arii):

Iovănescu 6—4, 6 
Neuman — Crăciunescu 6—2, 6 
Țiței — Boerică 6—?. 6—3; Pană 
— Zancu 6—4, 2—6, 6—3. Un re
zultat frumos a făcut dinamovistul 
bucureștean A. Crăciun care l-a e- 
liminat în două seturi (7—5, 

6—4) pe favoritul nr. 2 al cate
goriei, Cristian Fețeanu. Au în
ceput și întrecerile fetelor. La ca
tegoria 17—18 ani, eleva antreno
rilor Tudorel Bădin și Modiano, 
tînăra Maria Romanov de la „Cu
tezătorii" a oferit o... așteptată 
surpriză, întreeînd-o cu 6—4, 2—6, 
6—4 pe Elena Jecu.

Ion GAVRILESCU

„Cupei Principesa Sofia"

ANTRENORUL AUREL SEGĂRCEANU NE OFERĂ
După actul final al

cîteva detalii de la
Aflată la a doua ediție „Cupa 

Principesa Sofia" n-a mai putut fi 
cîștigată, în acest an, de echipa re
prezentativă feminină a României. 
Deși jucătoarele noastre au avut o 
pregătire corespunzătoare — dova
dă fiind și buna comportare în e- 
tapa-de zonă de la Brașov unde. în 
compania echipei Elveției și apoi 
în lupta pentru ocuparea locului 
I, cu formația Cehoslovaciei, au 
reușit frumoase victorii — ele au 
trebuit să accepte un loc III.

La reîntoarcerea din Spania l-am 
rugat pe antrenorul și căpitanul e- 
chipei României, profesorul Aurel 
Segărceanu, să ne ofere cîteva de
talii de la turneul final : „Fiind 
cîștigătoare a primei ediții a „Cu
pei Principesa Sofia", echipa țării 
noastre — odată trecută de forma
ția Cehoslovaciei care i-a pus des
tule probleme, și cîștigind astfel 
etapa de zona a fost destinată dc 
tragerea Ia sorți să aibă ca adver
sară, în turneul final, reprezeritati- 
va Angliei. Cu Linda Mottram și 
Sue Barker în componență — ju
cătoare care au întrecut puterni-

TURNEUL DIN SPANIA
cele formații ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. în competiția „Cupa Annie 
Soisbault" — reprezentativa Marii 
Britanii pornea ca favorită în ulti
mul act al „Cupei Principesa So
fia". Noi am pierdut cu 2—3 în 
fata acestei formații : Florența Mi
nai—Belinda Thomson 6—3, 6—1 : 
Mariana Simionescu—Linda Mott
ram 6—2, 4—1 (la acest scor Simio- 
ncscu a abandonat din cauza unei 
entorse), Virginia Ruzici—Sue Bar
ker 12—10, 2—6, 6—3; Simona Nun- 
weiller—Julia Potterton 3—6, 6—2, 
4—6 ; Mihai, Ruzici — Mottram, 
Barker 6—3, 6—8, 4—6. După cum 
se vede rezultatul a fost strins și 
dacă Simionescu nu s-ar fi acci
dentat, noi am fi ciștigat întîlnirea 
cu Anglia. Pentru locul III am ju
cat cu echipa Suediei, de care ani 
dispus cu 3—2: Mihai—Samuels- 
son 3—6. 7—5, 6—2; Simionescu— 
Bohm 6—3, 0—6, 4—6; Nunweiller 
— Andersson 3—6. 1—6; Ruzici — 
Sternberg 7—5, 3—6, 6—1; Mihai, 
Ruzici—Bohm, Sternberg 6—4, 6—2".

I. G.

Profitând de „paravanul" făcut de coechipierii săi Ștefan Dzacu, Dumi
tru Paizan și Costel Petrca. principalul realizator al echipei României in 

finala cu echipa U.R.S.S., Dumitru lenea, va înscrie un nou gol. 
Foto: Dragoș NEAGU

ma echipă a României la această 
a Vl-a ediție a „Turneului Priete
nia” este mai mult decît onorabil 
și subliniem rezultatul înregistrat 
cu atît mai mult cu cit, la edițiile 
anterioare, cea mai bună poziție 
ocupată de reprezentativa țării 
noastre a fost locul V. Competiția 
de la Timișoara a fost, însă, mai 
puternică decît toate edițiile pre
cedente, lucru constatat de absolut 
toți specialiștii, așa încît și valoa
rea locului II ocupat de elevii an
trenorilor Constantin Popa și Gheor- 
ghe Alexandrescu este mai ridicată. 

Asta nu înseamnă, însă, că mun
ca trebuie încheiată aici, cu sin
gura concluzie că totul a fost bine. 
Din punct de vedere al selecției, 
echipa României nu s-a aflat prin
tre fruntașele turneului, fiind de
pășită sub aspect fizic de multe 
alte formații (Ungaria. Polonia, R.D. 
Germană și chiar Bulgaria). Lucrul 
acesta trebuie să determine o și 
mai bună selecție la nivelul echi
pelor noastre care activează în 
campionatul republican de juniori, 
tot așa cum și pregătirea tehnică 
și tactică de la acest nivel trebuie 
încă serios îmbunătățită.

noscător al aruncărilor pe contra
atac (G. Baramidze), formația so
vietică nu putea fi învinsă în acest 
turneu, în care fiecare dintre echi
pele adverse avea cel 
punct nevralgic

în această situație 
prima reprezentativă 

t care a evoluat în finala competiției, 
pierzînd cu 19—22 (7—11) în fața 
selecționatei U.R.S.S.

Am putea afirma acum că băie
ții noștri aveau șanse să obțină vic
toria, dar lucrul acesta ni se pare 
destul de departe de realitate. E 
adevărat că dacă, în primele 10 
minute ale întîlnirii, 
români ar fi știut să-și fructifice 
avantajul de un gol și verva deose
bită a portarului Lucian Popa șan
sele ar fi crescut, dar minutele s-au 
scurs fără ca atacul nostru 
scrie. Au înscris. în schimb 
ții și soarta meciului a fost 
luită chiar 
noștri n-au 
atunci cînd 
goluri (min. 
cesta este, fără doar și poate, lău
dabil.

De-a lungul întregului turneu 
(mai puțin jocul cu echipa R. D.

puțin cite un

s-a aflat și 
a României,

handbalistii

să în- 
oaspe- 
pecet- 
Băieții 
măcar

de la început, 
cedat însă nici 
erau conduși cu șase 
35: 9—15) și lucrul a-

Horia ALEXANDRESCU

JUNIOARELE DE IA ȘC. SP. HUNEDOARA AU CUCERIT 
CUPA ORAȘULUI BISTRIȚA" LA HANDBAL------------- ----

BISTRIȚA (prin telefon). Timp 
de cinci zile, terenul Progresul 
din localitate a găzduit întrecerile 
din cadrul celei de a Vl-a ediții 
a „Cupei orașului Bistrița" la hand
bal feminin. La partide au asistat 
zilnic circa 500 de spectatori, care 
au avut prilejul să urmărească 
dispute interesante și dîrze. Cla
samentul final al competiției este 
următorul: 1. Șc. sp. Hunedoara
— 12 p; 2. Liceul 2 Iași — 9. p;

3. Șc. sp. Bistrița — 6 p; 4. Șc sp. 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej ■ — 
5 p; 5. Anilana Lodz (Polonia) — 
5 p; 6. Liceul Bolyaj — 3 p; Șc. 
sp. Dej — 2 p.

Titlul de cea mai bună jucătoa
re a turneului a fost decernat hu- 
nederencei Floarea Coșeriu, cel 
mai bun portar fiind desemnat 
Gaudza Terezia (Anilana Lodz) ■

Ion TOMA — coreșp. județean.
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CICLIST AL ROMÂNIEI
ITALIA PREZINTĂ 0 FORMAȚIE 

DE RUTIERI TÂLENTÂJI
0 TÎNARĂ DAR AMBIȚIOASĂ ECHIPĂ 

VA REPREZENTA BULGARIA
29 (prin telex, de la corespondentulBOLOGNA,

nostru). — Conducătorii federației italiene de ciclism 
s-au aflat într-o situație grea cînd au primit amabila 
inivitație a organizatorilor „Turului României". A- 
ceasta pentru simplul motiv că datele de desfășurare 
ale întrecerii organizată de ziarul „Sportul" se supra
pun în mare parte cu cele la care au fost progra
mate, la Barcelona, campionatele mondiale ale rutie
rilor amatori. Din păcate, într-o asemenea situație r a 
era altă cale de ales. Federația italiană a.trebui: 
trimită la Barcelona cele mai calificate elememe ri: 
ciclismului amator din peninsulă, în timp ce per.'.-- 
„Turul României" și-a îndreptat alegere.-, as- 
unor alergători de prima categorie, elemer.:e de ■ 
dejde. După cum ne-a declarat unul din 
federației, De Rocco, s-a ținut seama de fapr.'. 
acești alergători vor trebui să facă față, pe șos: 
României, unor adversari puternici c Brig_r-a 
Iugoslavia și din țara gazdă.

Cine stat cei cinci cicliști care se vor i—.darea v.- 
neri în avionul de pe linia Roma—Bj... -• '
să sosească în capitala României în seara 
zile ? Trei dintre ei provin de la Grup-l sp:~. . Ca
nale Monterano. Este vorba despre REN A. O CA?>- 
GINI, RINALDO CAMILLETTI ți MARiu FACS- 
TINI. Ceilalți doi componenți ai selecționate: az-'-Lte 
sint DIEGO CEDRONI și FRANCO MASCEU. mM 
alergători ai Grupului sportiv Russo d r. F. —r ” - 
pet, toți sînt alergători de prima cater;;.; ; ; -1
pînă în prezent comportări promițătoare ir. rar» .. -

ar--.-

f
SOLIA, 29 (prin telefon) La cea de a XlX-a edi- 

’ e a „Turului ciclist al României”, țara noastră va 
1. reprezentată de selecționata județului Tolbuhin. 
Această decizie a federației de specialitate nu este 
de loc întîmplătoare. Județul Tolbuhin și, mai ales, 
orașul de reședință eu același nume este un puternic 
>. bogat în tradiții centru al sportului cu pedale din 
?..? Bulgaria. Este suficient să amintim, din rîndul 
ntimri agilor cicliști de valoare ieșiți de pe aceste me- 

numele eunoscutului rutier

care au participat. Este de reținut. txocaă. 
nuntul că Faustino și Camilletti au fost s. - . 
desăvîrșească pregătirile la Centrul 
Neapole, ceea ce constituie o garanție a t-t 
deoarece acest centru nu se preocupă 
tivii cu certe calități și posibilități de przeres.

Echipa azzurra va purta tricou alb r. - t~xi t- 
bastră pe care va fi scris ITALIA. Ce. —r. a_e—LÎ- 
tori care așteaptă cu nerăbdare eoofrwtaraa 
cu ceilalți rutieri înscriși în .Turul Bjezâzue 
fi însoțiți de Alfredo Vittorini (antrenor . v—. r- 
Carnevalini (mecanic) și Mano d Aista rtasx

jar.
spor-

CBSAAi nmw
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PENTRU
A MARCA
GOLURI • ••

Progresul București, încheiată cuFază cin partida Tractorul Brașov 
brașovenilor

victoria la limită (1—0) Jn favoarea
Foto : E. BOGDAN

PERIOADĂ

Ce rezultă de aici ?
1. Cele mai multe goluri au fost 

marcate în ultima parte a re
prizei I și In prima din a doua,

DUPĂ 3 ETAPE, IN DIVIZIA B

Firesc, cele 270 de minute consu
mate in eșalonul secund, pentru fie
care formație, au adus bucurii și 
decepții în rîndurile simpatizanților 
competitoarelor. Satisfacții depline 
au avut suporterii unui mic număr 
de echipe, doar 3 (C.S.M. Suceava.

(1 p) — care au înscris doar cîte 
un gol !

Fiindcă amintim de eficacitatea an
samblurilor, merită să facem apel la 
cîteva cifre pentru a vedea „produc
ția" de goluri în cele trei runde. 
In etapa inaugurală a noii ediții s-au

ultima etapă, cavalerii fluierului au 
fost nevoiți să trimită la cabine pe 
cîțiva jucători, certați cu disciplina. 
Sperăm, că Comisia centrală de com
petiții și disciplină va lua măsurile 
corespunzătoare pentru ca în viitor 
să se evite scenele penibile ca acelea

CICLIȘTII DIN LOTUL NOSTRU

CEA MAI 
BUNĂ

Probabil că în aceste prime pa
tru etape ale Diviziei A, pe con
ducători și antrenori, deopotrivă 
cu jucătorii, i-au Interesat maț 
mult punctele cucerite șl mai 
puțin golurile marcate. Indiferent 
de preferințele lor, însă, și 
acest campionat marea problema 
rămîne EFICACITATEA JOCULUI 
practicat și, în special, PRODUC
TIVITATEA LINIILOR DE ATAC.

Poate că pe unii îi satisface 
numărul de 91 de goluri înscrise 
în 36 meciuri (respectiv 21 — 27 
— 20 — 23). Dar nu trebuie uitat, 
pe de o parte, că media este abia 
de 2.52, mal mare e drept, decît 
cea generală din ultimele trei 
campionate, dar mai mîcă decît 
în 1969/70, Iar, pe de altă parte, 
câ 40 de goluri (deci 43,95%) au 
fost înscrise în numai 10 meciuri 
(27,77%), iar restul de 51 (56,04%) 
în... 26 de partide (72,22%) I... în
seamnă că majoritatea jocurilor 
au fost sărace în goluri (în 9 s-a 
marcat cîte un gol. în alte 9 cite 
două și în 8 cite trei).

Să privim, însă, această eficaci
tate redusă (în ciuda sporirii nu
mărului de echipe) și din alt 
punct de vedere, acela al repar
tizării golurilor marcate pe peri
oadele de joc. în acest scop, re
dăm următorul tabel statistic :

Min. Nr. de 
goluri

Procent 
(din total)

1—15’ 7 7.69%
16—00’ 16 17.58%
31—45’ 13 14,29%
48—60’ 22 24,18%
61—75’ 17 18,68%
76—90’ 16 17,58%

Victoria Cărei și L'.M. Timișoara), 
care au realizat punctaje maxime. 
Dar. pe lingă acestea, alte nouă for
mă’,.; n-au cunoscut încă înfrînge- 
rea. In fruntea clasamentelor res
pective s-au instalat deocamdată, 
C-S-M. Suceava, Gaz metan Mediaș 
și, respectiv, Victoria Cărei.

După cum se vede, un start pu- 
terr.ic au luat noile promovate, dor
nice de a juca un rol major pe tot 
parcursul întrecerii. In schimb, alte 
echipe, cu vechi state de serviciu în 
Divizia B, se găsesc pe locuri de la 
periferia clasamentelor, din cauza 
et ci_;ieî lcr sub așteptări. Printre 
aceste* se numără Metalurgistul Cu- 
gir — cu zero puncte și fără nici 
ur. gol marcat (!) C.F.R. Timișoara 
(1 p). Metrom Brașov (1 p) Progresul 
București (2 p), Progresul Brăila

înscris 47 de goluri (12 în seria I, 
18 — a Il-a și 17 — a IÎI-a), ca apoi, 
în cea de a doua să crească la 87 
(36 — I, 28 a II-a și 23 — a III-a) 
iar în aceea disputată duminica tre
cută să scadă la 67 (17 — I, 20 — a 
II-a și 30 — a III-a). Deci, o medie 
2.5 goluri, cifră care ar părea mul
țumitoare la prima vedere, dar care 
ridică unele semne de întrebare dacă 
o vom raporta la victoriile obținute 
de gazde și oaspeți, raport net fa
vorabil echipelor ce evoluează pe 
propriile terenuri : 53—12. Deci, for
mațiile oaspete iși fac, încă, prea 
mari complexe.

In cele trei etape desfășurate pînă 
în prezent, jucătorii au dovedit dis
ciplină tn marea majoritate a parti
delor, arbitrii puțind conduce jocu
rile în bune condiții. Iată însă că în

petrecute, de pildă, la meciul Auto
buzul București — Dunărea Giurgiu, 
în care giurgiuvenii Grădinaru și 
Buduru au adus injurii arbitrului.

Trebuie să ne oprim și asupra 
unei măsuri a F.R. Fotbal care se 
aplică de la începutul acestei ediții. 
Este vorba de obligativitatea fiecărei 
divizionare B de a începe meciul 
de campionat cu un junior în for
mație. Cînd s-a adoptat măsura res
pectivă, toți factorii care concură la 
îmbunătățirea activității fotbalistice 
autohtone au fost de acord că aceas
ta va stimula secțiile de fotbal, pe 
antrenori, în creșterea și promovarea 
elementelor tinere, talentate, din 
propria pepinieră. Dar, iată că pri
mele „runde" ale campionatului au 
scos la iveală formalismul cu care 
se aplică măsura federației. Foarte 
mulți antrenori trec pe foaia de ar
bitraj un junior, îl introduc în teren, 
la începutul partidei, pentru ca, apoi, 
după ce s-au scurs doar 10—15 mi
nute, ei efectuează prima schimbare 
în echipă, aducîndu-1 pe junior pe 
banca de pe marginea terenului și 
trimițînd în locul acestuia un jucă
tor mai vîrstnic, cu mai multă „ex
periență" competițională. Și astfel, 
antrenorul respectiv șl-a îndeplinit... 
obligația de a avea un junior în for
mația care începe întîlnirea.

...întrecerea pentru promovarea pe 
prima scenă de-abia a început. Unele 
echipe au luat un start puternic, al
tele mai slab, datorat unor condiții 
obiective sau subiective. Simpatizan- 
ții lor așteaptă, cu toții, nerăbdători 
să asiste la jocuri frumoase, spec
taculoase. Același lucru îl dorim și 
noi...

38,46%).
2. Rezistența apărărilor 

mare la începutul 
de goluri (25,27%) 
minute și numai 
primele 15.

3. în schimb, ea 
naiul jocurilor : 33 „ 
în ultime'e 30 minute, șl, 
ales, între minutele 76—90, etnd 
au fost marcate 16 
Pregătirea fizică și 
voasă au cuvintul 
rioade de joc, dar 
acțiunile ofensive.

în orice caz, din 
constatare rezultă ..................-
trebuie jucat pînă în ultimul mi
nut. pînă la fluierul final al ar
bitrului. în etapele desfășurate 
pînă acum nu mai puțin de 13 
goluri au fost marcate In ulti
mele 10 minute (Neagu 2, Pîrvu 
șl Lața — „Poli" Timișoara, Adam 
— C.F.R., Pîrvu — Petrolul, Co
jocarii — C.F.R., Oblemenco, M. 
Sandu, — Sp. studențesc. Dudu 
Georgescu — Dinamo, Nestoro- 
vici și Atodiresei — C.S.M. Reși
ța și Tudorie — Petrolul) șî chiar 
în min. 9fl (Neagu, Adam, Nesto- 
rovici și Cojocarii). Dar nu trebuie 
ignorate de atacanți nici primele 
minute, cînd — de obicei — e- 
chipele se mulțumesc cu studiu 
și tatonări. Nestorovici, Soo și 
Bungău și-au surprins adversarii 
prin șuturi în primul minut 1....

Cea mai bună perioadă de a 
marca ? S-ar părea că este a> ea 
din finalul meciurilor. In fotbal 
insă, este dificil de stabilit ase
menea perioade. Fiecare minut 
poate fi folosit pentru a marca. 
Totul este să știi 
struieștl acțiunile 
profiți pe loc de 
rabilă.

cînd s-au înscris 35 goluri (deci

este 
partidelor: 23 
în primele 30 

7 (7,69%)

se reduce în fi- 
goluri (36,26%) 

mai

în

AMBELE

Petre GAȚU

IN SEMIFINALELE CAMPIONATULUI
EUROPEAN INTERNAȚIONAL FEROVIAR

cum să-ți con- 
ofensive și să 

o situație favo-

goluri (17,58%). 
rezistența ner- 
în aceste pe- 

și abilitatea în

această ultimă 
că un meci

RAPID BUCUREȘTI-LOKOMOTIV MOSCOVA,
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LOTO-PRONOSPORT
ÎN TABAKA DE LA LOPĂTAȘI

UTJ
HI 157 lei

336 lei;I :

revenit 
Cieeu

Galați, se desfășura 
fond la startul că- 
înotători din multe 

Despre reușita aees-
CÂȘTIGURILE

I : categoria

I : 30 20 14 
a II-a . 2a 31

PROXOEXPBSS DIN 
din care1 563 22» iei.

9 11 3
15 35 43

CE-I CU CURSA DE MARE 
FOND PENTRU ÎNOTĂTORI?1974 precum și

Extragerea a II-a : categoria A : 1
variantă 25% a 100 000 lei șl 1 variantă 

------ ‘ _ 1,45 a 25 609 lei ; 
: 16,65 a 2 230 lei:

ro DIN

E : 52.23 a
X : 1M1-» _ ...

Report categoria A : 10 474 lei.
Ciști gurile de IOC 000 lei au 

lui Zottu Ion din București și 
Mihai din Bala Mare, care cîștigă cite 
un autoturism Dacia 1300 plus diferen
ța in numerar.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

M AUGUST 1973

711 lei ; F : 110,30 a 
a 100 lei.

BANI, AUTOTURISME ȘI EXCURSII IN 
ȚIONALA PF.O.XOEXPTtES

tn întreaga tară continuă să se *rir. dă 
biletele pentru tragerea exceptions . 
Pror.oexpres din 2 septembrie 1973. tra
gere la care se atribuie autoturisme DA
CIA 1330 și DACIA 1100, excursii in Bul
garia (de cîte 2 locuri și 1 loc) cu pe
trecerea Revelionului : ———
numeroase cîșligurl în numerar de va
loare fixă și variabilă.

NUMERELE EXTRASE DE LA TRAGEREA
Fond general de premii :
Extragerea 
Extragerea

Extragerea _
rlante a 100 000 lei ; a II-a : 4,50 
9 445 lei ; a III-a : 5,25 a 8 095 lei 
IV-a: 5,35 a 7 944 lei; a V-a : 
a 861 lei : a Vl-a 93,70 a 454 lei.

Report categoria I : 118 659 Iei.
Extragerea a II-a : categoria A : 

\_ ZZn', — ZZZ ZZZ "
10% a 40 000 iei : B : 
C : 4,95 a 7 502 lei ; D

29 AUGUST 
report.
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Desigur, nu este un seer?: 
tru nimeni : cei 18 rutieri se tts • 
nați în loturile României ăarev- 
obțină ambele victor i — ia 
mental general individual si ia ce 

z pe echipe — ale celei de a XIN-a 
ediții a -Turului României' 
ță firească, pentru realizan 
atît lotul de alergători cit 
norul emerit N’icolae Voim 
cesc cu rîvnă.

Nu știm cum îi va distrib 
trenorul pe alergători în ce'e doat 
formații — România și România i - 
nerct. Oricum, liderul primei ecîrip* 
va fi Vasile Teador. Ta’.er.-. fe 
seamă al sportului nostru ej -e— 
rutierul dinamovist are ca'..- . > 
necesare pentru a susține d f rAa 
luntă'de cucerire a ultimului ..t.c-. j 
galben", cel care atestă victoria 
nală. Bun la contratimp, ruleur 
cățărător, Vasile Teodor are un 
sprint remarcabil cu ajutorul căruia

cpe ar.r la cursă. să ducă greul 
ei. a* se a£rtne prin evadări inteli- 
ject derianMta. S j de o cursă de 
astaptare are nevoie această ediție 
a -Turului Românie;*, ci de o mos
tră edificatoare a talentului actua
lei ff nerațîi. a spiritului ei comba
tiv. Așadar—

Celelalte 7 formații, cire vor re- 
ptexe-ța. principatele cluburi cu 
aaețfi de ddtaek «oprind — de fapt 
— tați ajersător.i noștri apți să facă 
tă'i na tur cri, st- Performanțele 
-eu_ cate pini acum in competițiile
îaterse ai ia anele întreceri inter- 
■attanaie Mtaputate în țară, și peste 

’Ari vor C verificate aejm. Ne 
* —- fsse o imagine a potențialului 
ioc real, a posibilităților de progres.

Cesma. d» pildă, a avut reali- 
-iriarcab.le în cursele contra- 
pe ec ..pe. Mircea Ramișcanu 
=uti pe urcușurile Mezeșului 

fope ta eanrptooatul de fond, 
George Negoesco pîstard get-beget) 

■leit apeiplwflA Mircea Rin- 
a ooci-.ri o splendidă victorie 

ficatul de cor.tratimp indi- 
de tineri s-a

C competițiilor in- 
ponale din această 

se cer» acum să 
la toate capitolele 
utîer de cursă lun- 

ra fi cec. complet, edifî-

• în cele nouă partide ale etapei de 
duminică s-au înscris 23 de goluri, care 
reprezintă, aproximativ, media celor trei 
etape anterioare. Pînă in prezent, s-au 
marcat 91 de goluri .

a Rezultatul disputei „gazde-oaspeți” 
continuă să fie net favorabil primelor: 
57—15. Din cele 36 de partide disputate, 
25 au revenit gazdelor, 7 s-au Încheiat 
Ia egalitate, iar In 4 victoria a fost de 
partea oaspeților.

Ședința de aseară a Comisiei de disciplină
SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI

o saijsL

DIN DIVIZIA A
Comisia centrală de competiții și dis

ciplină a luat în discuție, în ședința 
ce aseară, abaterile unor jucători, să- 
virșite, în etapa de duminică a Divi
ziei A.

Pentru ripostă violentă, fotbalistul 
NITA. de la Universitatea Craiova, a 
fost suspendat pe o etapa (Prezent la 
ședință, delegatul clubului craiovean, 
dr. I. Frînculescu, a recunoscut că jo
cul începuse să degenereze și că, în 
aceste condițiuni, sancțiunea arbitrului 
— eliminarea de pe teren — fusese 
justă).

Pentru lovirea adversarului, jucătorul 
BALOSU, de la F.C. Constanța, a fost 
suspendat pe două etape. De aseme
nea, au fost sancționați cu mustrare 
Antonescu. Caraman și Nistor, care au 
protestat la deciziile arbitrului. Cele 
petrecute au scos la iveală deficiențele 
c_n munca educativă a clubului cons- 
tănțean, care a primit un avertisment 
public.

© în etapa a IV-a, s-a acordat o sin
gură lovitură de la 11 m, în meciul pe
trolul — Jiul, transformată de Crîngașu. 
După patru etape s-au dictat 5 lovituri 
de la 11 m (toate în favoarea gazdelor !), 
procentul de reușită fiind de 100 la sută.

<!) Duminică și-au făcut apariția în Di
vizia A încă 14 jucători, iovănescu și 
Stoica (Steaua), Culda și Istrătescu (Pe
trolul), Straț și Petreanu (Rapid), Cazan 
și Grigorie (Sportul studențesc), Stan 
(F.C. Argeș). Boca (CFR Cluj), Hîrlab 
(Steagul roșu), Stoica (F.C. Constanța), 
Stoichiță (Jiul), Popa (Politehnica Timi
șoara) .
• Duminică am consemnat două eli

minări : Niță (Univ. Crăiova) și Bălosu 
(F.C. Constanța). Pînă în prezent 6 ju
cători au primit cartonașul roșu (4 în 
prima etapă).
• în această etapă, 17 jucători au pri

mit cartonașul galben, cel mai mare nu
măr de la începutul campionatului, la fel 
ca în prima etapă. Nici după a IV-a 
„rundă“. jucătorii de la Steagul roșu și 
C.F.R. Cluj n-au făcut cunoștință cu 
cartonașul galben. Situația celorlalte di
vizionare A este- următoarea : Sportul 
studențesc (Tănăsescu 2), F.C. Constanța 
(Tănase 2), Jiul (Stoker 2). Steaua, Ra
pid, Politehnica Iași și Univ. Craiova 
au cîte 4 jucători care au primit carto
nașul galben. „11“ Cluj. A.S.A. și U.T.A., 
cîte 3, Politehnica Timișoara, Petrolul, 
Dinamo și F.C. Argeș, cîte 2, iar C.S.M. 
Reșița, doar 1.

o La cele nouă meciuri ale etapei au 
asistat aproximativ 104 000 de spectatori. 
Cei mai mulți — 20 000 — au urmărit 
meciul Univ. Craiova — politehnica Iași, 
iar cei mai puțini — 3 000 — au fost 
prezenți, pe stadionul Republicii, la par
tida Sportul studențesc — S.C. Bacău. 
Pînă în prezent, la întîlnirile actualului 
campionat au asistat aproximativ 428 300 

de spectatori.

După cum am mai anunțat, echi
pele RAPID BUCUREȘTI și LO
KOMOTIV MOSCOVA se întâlnesc, 
astăzi, pe stadionul Giulești cu în
cepere de la ora 17, în prima 
manșă a semifinalelor campiona
tului european internațional fero
viar.

Antrenorul Dumitru Macri va 
trimite în teren, după toate pro
babilitățile, echipa standard: RÂ-

DUCANU — POP, GRIGORAȘ, 
FL. MARIN, CODREA — RÎȘNI- 
TA M. STELIAN, ANGELESCU — 
NASTURESCU, DUMITRIU II, 
NEAGU.

în deschidere, de la ora 15.15, 
formația de tineret-rezerve a clu
bului giuleștean va juca în com
pania divizionarei C Șoimii TAROM

Arbitrul partidei Rapid 
komotiv : K. Ghemigean.

ȘI TRATAMENT PE LITORAL
Fentru luna septembrie a.c. oficiile județene de turism pun la dis

poziția publicului locuri pentru odihnă și tratament în toate stațiunile 
de pe litoral, cu tarife reduse.

— Fentru o. persoană prețul !a cazare și masă este între 40—50 Iei 
zi.
_  Copiii pînă la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare în co
in care nu solicită pat separat și 50”/o reducere din costul mesei.
— în timpul sejurului se organizează excursii pe litoralul bulgar 

la Varna, în Delta Dunării, la Histria și turul litoralului românesc.
— O bază ds agrement bine dotată stă la dispoziția turiștilor.
Biletele se găsesc de vînzare Ia sediile tuturor oficiilor județene de 

turism și la filialele lor din țară. (6999)

pe

iu!

îe pzoaieri si școlari 
dețul Buzău s-au tatitait în 

de |a Lopătazi — comună 
i tatr-ua cadru Ditorese la 
: munților Buzăului. Sub 

conducere a profesorilor și 
tastauctorilor. ei au reeeliat intr-o 
săp-â—.;sâ aproape 800 kg de plan
te medictaale.

Dar, bineînțeles, cei din tabără 
r.-au strins doar plante medicinale 
Ei au participat cu multă pasiune 
ia drumeții in localități pitorești 
din apropiere (Meledic. Mocearu. 
Focul XTu etc.), au luat parte la 
diverse acțiuni culturale Șt. mai a- 
les, au făcut sport. Ei s-au întrecut 
la o serie de discipline: volei, fot
bal, alergări, șah. tras la fringhie 
ș.a.

Evident, o vacanță plăcută ce nu 
va fi uitată ușor.

Dumitru SOARE, coresp.

Pesie 1 
j- fiw 
labira 
așezata 
goalele 
direct 
ins.

jucat șah, handbal, volei, fotbal (9 
echipe) și au avut loc întreceri 
atletice. Toate aceste manifestări 
— reușite — s-au desfășurat în 
cadrul Cupei Eliberării.

Și încă ceva: Ia ștrandul de 
vară, cu apă termală, a fost ini
țiat un curs de învățare a înotului. 
Grupe de copii (de la 6 la 9 ani; 
9—12 ani : 12—16 ani) sub condu
cerea profesorului de educație fi
zică Victor Cuibuș învață să înoa
te. Pînă la sfîrșitul vacanței este 
preconizat ca acest curs să fie ab
solvit de circa 150 pionieri.

Aurel PAȘCALAU

0 Competiție de masa, dotată 
cu Cupa 23 August la 
tiva Electrometal din 
Participanții : membrii 
d'rul celor 17 secții ale 
tivei — circa 780 — < 
întrecut la: handbal, 
șah, popice, tenis de masă și vo
lei.
Doici CEGHI, de la C.J.E.F.S.

Bihor.

Coopera- 
i Oradea, 

din ca- 
coopera- 

care s-au 
fotbal,

• în cadrul Complexului 
sportiv de Ia Stadionul Cetate- 
Deva s-a dat în folosință un 
nou teren, bituminizat, de hand
bal ; a fost gazonat un teren de 
fotbal ce aparține centrului de 
copii și juniori al asociației Mu
reșul ; în prezent se lucrează la 
amenajarea pistei de atletism și 
a unui teren de antrenament 
pentru fotbal

Ion JURA, corcsp

VEȘTI DE LA MARGHITA
C.O.E.F.S. Marghita a organizat 

la Sîniob și Petreu mai multe în
treceri sportive la care au parti
cipat peste 150 de concurenți. S-a

TN DOUĂ SATE DIN JUDEjUL 
CLUJ

După ce cu cîteva săptămîni în 
urmă în comuna Sînmartin din ju
dețul Cluj s-a dat în folosință un 
frumos micro-complex sportiv, de 
cîteva zile și în comuna vecină — 
Taga — s-a inaugurat un micro
complex sportiv amenajat prin 
munca patriotică a tinerilor. Pen
tru început s-au pus la dispoziția 
localnicilor terenurile de volei și 
handbal amplasate în vecinătatea 
sălii de sport amenajate anul tre
cut. în cinstea zilei de 23 August 
s-a terminat ai’ci un teren de bas
chet, o pistă de alergări și un por
tic de gimnastică.

La inaugurarea terenurilor spor
tive din Taga au avut loc multe 
manifestări sportive la care an 
participat, în afara localnicilor, și 
mulți sportivi din satele Moci, 
Buza, Chiochiș. De menționat că 
întrecerile s-au mai organizat și 
popice — în popicăria. asfaltată, 
din centrul comunei, construită 
tot în cinstea zilei de 23 August.

Dumitru VATAU, coresp.

Pînă acum doi ani_ pe Dunăre, 
între Brăila și ~ "
cursa de mare 
reia se aliniau 
orașe ale tării.
tor întreceri nu mai este cazul să 
vorbim întrucît s-a scris destul la 
timpul cuvenit. Surprinzător este 
faptul că această ■ tradițională cursă 
maraton (prima s-a desfășurat a- 
cum patru decenii) ' a... dispărut 
din calendarul competițional în ur
mă cu d'oi ani fără ca cineva să 
dea vreo explicație sau să se mai 
gîndească la ea.

Și-i mare păcat. Multi înotători 
din tară o așteaptă.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

UN OM, O PASIUNE
Trecînd pragul Casei pionierilor 

din Cîmpulung Muscel și vizitîn- 
du-i cercurile, te oprești îndelung 
la unul din ele, pe ușa căruia pio
nierii descifrează cu emoție și drag 
o inscripție la care cu siguranță 
părinții și bunicii la vîrsta lor ar 
fi rămas nedumeriți : cercul de ae- 
ro-navo-ratheto-modele. Pentru 
purtătorii „cravatelor purpurii" în
drăgostiți de tehnică, aceste noțiuni 
au devenit mai mult decît famili
are ; ele fac parte din micul uni
vers al vieții lor. întregul spațiu 
al cercului este ticsit, cu machete, 
planșe, nave, avioane, rachete în 
miniatură, red al priceperii și fan

Hristea Prițulescu, de la clubul

teziei creatoare a copiilor. De pes
te zece ani, un om se apleacă cu 
grijă și afecțiune asupra copiilor, 
sădindu-le cu răbdare și pasiune 
gustul pentru cutezanță, ajutîndu-i 
și. îndrumîr.du-i să-și materializeze 
visele de copii în îndrăznețe apa
rate. Viitorii constructori, îmbră- 
cați cu mici șorțuri, ascultă vrăjiți, 
numai ochi și urechi, explicațiile 
celui pe care acum îl socotesc un 
părinte, un prieten mai mare. Co
piii se mîndresc — și pe bună

Vulturii Muscelului și elevii săi

dreptate — cu cele peste o sută de 
locuri fruntașe obținute în con
cursurile județene și republicane 
de-a lungul acestor ani. Cei care 
au trecut de vîrsta pionieratului 
pot să-și continue activitatea în ca
drul clubului „Vulturii Muscelului" 
recent înființat în oraș sub îndru
marea aceluiași om pentru care 
aero-navomodelismul a însemnat 
mai mult decît o pasiune: Hristea 
Prițulescu.

Taul MATLOIU



mort lume
SPORTIVI DIN ASIA. AFRICA
Șl AMERICA LATINA LA

TURNEUL DE TENIS DE MASĂ
DE LA PEKIN

ÎNAINTEA c. m. de la belgrad
MIHAELA PENES

J

INVITATA DE ONOARE
LA CONGRESUL OLIMPIC

DE LA VARNA
Congresului o- 

Varna (30 sep- 
octombrie), Co

Cu prilejul- 
limpic de la 
tembrie — 4 
mitetul de organizare a in
vitat, ca participanți de o- 
noare la lucrări, f * 
campioni olimpici.

Printre oaspeții de 
se află și Mihaela 
campioană olimpică 
runcarea suliței la ediția din 
1964 (Tokyo) a Jocurilor O- 
limpice și medalie de argint 
ia ediția următoare (Mexico 
— 1968). Dintre ceilalți invi
tați, semnalăm pe Aleksandr 
VIedved (U.R.S.S. — lupte), 
Wolfgang Nordwig (R.D.G. — 
săritura cu prăjina), Rudolf 
Kărpâti (Ungaria — sabie), 
Jozef Zapedski (Polonia — tir), 
Teofilo Stevenson (Cuba — 
box), Richard Mead (Anglia 

Mamo Wolde 
atletism), Veiko 

(Finlanda —

10 Iești

onoare 
Peneș, 
la a-

— călărie).
Etiopia —
Hakkulinen 
schi), Eitso Kenmotso (Ja
ponia — gimnastică).

FIȘIER

ULRIKE

ASTĂZI ÎNCEPE LA MOSCOVA EDIȚIA 1973 A C,E.
A

7

DE CANOTAJ ACADEMIC MASCULIN
29 (prin telefon). Orele 
primelor starturi ale

ÎNOTĂTORII sprintează zilnic
IN PISCINA DINAMO

• Echipa de polo

PEKIN, 29 (Agerpreș). — La „Pa
latul Sporturilor" din Pekin au 
continuat intrecerile concursului la 
care participă sportivi și sportive 
din Asia, Africa și America La
tină.

Iată rezultatele 
masculin: Chile — 
Nigeria — Republica Arabă Egipt 
5—2; Liban — Argentina 5—4;
Guyana — Cipru 5—0; Mexic — 
Irak 5—0 ; Burundi — Volta Su
perioară 5—3, R.P. Chineză — 
Ghana 5—0: Nicaragua — Guineea 
5—0: Republica Malgașă — Sierra 
Leone 5—1: feminin: R.P.D. Co
reeană — Nigeria 3—1; Siria — 
Barbados 3—2; Uruguay — Liban 
3—1; Liberia — Sierra Leone 3—0; 
Dahomey — Volta Superioară 3—0.

înregistrate 
Filipine 5—2;

MOSCOVA, 
de dinaintea 
ediției 1973 a Campionatelor euro
pene de canotaj academic rezervate 
băieților se scurg cu repeziciune. 
Toate cele 26 de delegații prezente 
și-au efectuat ultimele antrenamente, 
echipajele și-au trecut în „carnetele 
de bord" ultimii timpi la pistele de 
control, iar oficialii au efectuat tra
gerile la sorți pentru desemnarea 
culoarelor în prima fază a competi
ției — probele eliminatorii. Acestea 
se vor desfășura joi dimineață, înce- 
pînd de la ora 10.

După cum se știe, România ali
niază la această ediție a „europene
lor" o garnitură puternică, ce cu
prinde echipdje de simplu și dublu, 
peror cu și fără cîrmaci, 4—1 și 
4 f.c. Singura probă în care sportivii 
români nu vor concura este aceea 
de 8+1. In centrul atenției se află 
participanții la proba de 2+1, care 
se anunță nu numai cea mai puter
nică dintre întreceri,

mat., aglomerată. Țara noastră va fi 
reprezentată aici de cunoscutul echi
paj alcătuit din Ștefan Tudor, Petro 
Ceapura — Gheorghe Gheorghiu, Ei 
au efectuat pînă acum trei antrena
mente și au dovedit o formă promi
țătoare, precum și o bună dispoziție 
de concurs.

a plecat la Belgrad • Simbâtâ — primul meci cu Italia
la piscinaOre de lucru intens la piscina 

Dinamo. înotătorii se află la prima 
ședință de lucru a zilei. Anca Groza, 
pe un culoar separat, repetă conti
nuu lungimi de 25, 50 și 100 de metri. 
Pauzele sint tot mai scurte, iar in
tensitatea maximă. De pe marginea 
bazinului. Cristina Balaban notează 
fără întrerupere, compară cifrele 
și pretinde tot mai mult elevei sale 
„Anca are încă mari resurse și poate 
da mai mult — ne spune fosta cam
pioană și recordmană a țării, actual
mente antrenoare a înotătoarei nr. I 
din România. Sper că la Belgrad. în 
citeva zile, să prindă forma ma
ximă".

— Un pronostic?
— Obiectivul nostru — un loc in 

finală. Va fi insă nespus de greu. 
Sint cel puțin 20 de înotătoare in 
lume care vizează același lucru. In 
orice caz vă asigur că evoluțiile sale 
se vor Încheia cu noi recorduri. Dacă 
ele vor fi suficiente... asta vom ve
dea la fața locului.

Pe culoare alăturate înoată cvar
tetul sprinterilor. Antrenorii Gh. Di- 
meca și O. Mladin insistă foart» 
mult asupra schimburilor, știind că 
de perfecta lor efectuare va depindă 
în mare măsură ca Oprițescu, Mi- 
clăuș, Vițelariu și Slavic să poată

ajunge măcar pe un c „ioar de mar
gine in finala de 4x100 m liber de 
la Belgrad. Miclâuș este optimist: 
„vom aduce un punct in clasamentul 
pe țări". Oprițescu. recordmanul pro
bei pare Ir.gindurat : -Știu că de 
mine depinde jumătate din reușită. 
Dacă voi lansa ștafeta in cursă cu un 
timp de 54,6. băieții ar avea mai 
multă încredere și s-ar putea dez- 
lănțui în schimburile următoare. Am 
ambiția să dovedesc tuturor celor 
care au avut încredere in posibilită
țile mele și nt-au ajutat că nu an 
greșit". Marian Slavic. decane! c- 
virstă al crauliștilor nu-și menajeaal 
forțele, fiind tot timpul un exemp.u 
pentru mai tinerii săi coechipieri: 
„Nu doresc decît o serie cu ștafetele 
S.U.A. sau U.R.S.S. Întotdeauna cind 
am avut un adversar in față m-ant 
simțit stimulat și am înotat bine*.

O dată încheiat antrename-t ii 
înotătorilor. în piscină iși fac apa
riția poloiștii. Este ultima lor ședință 
dep regătire deoarece în cursul nao- 
ții (la ora cind citiți aceste rfnduri 
ei se află în drum spre Belgrad) vor 
părăsi Capitala. Se discută aprins 
despre tragerea la sorți. Antrenori! 
A. Grințescu, ni se pare rezervat si 
pretinde seriozitate, respectarea pla
nului de lucru: exersarea situațiilor

ct „om iz plus" și de inferioritate
- .merită. Apoi, portarii, Șerban 
Huber și Hie Slavei sint supuși unui 
tir necruțător. Antrenamentul se în
cheie cu serii de lovituri de la 4 
metri în fața cărora apărătorii bu
tul. sint adesea neputincioși. Să 
sperăm insă că la Belgrad, atacanții 
r.eștri vor fi la fel de preciși în tirul 
Ier. iar Huber, ca de obicei, inspirat.

Si discuția despre serii, despre 
meci de sîmbătă, cu Italia, 

revine in mod inevitabil. Părerile
- im arțite. Radu Lazăr, consideră
că ar fi fost mai bine dacă am fi 
•j uns intr-o erupă cu S.U.A. și R.F 
G-rmaria. Dinu Popescu, căpitanul 
tr- .- - este insă ferm: „Dacă
vrem să dovedim că avem valoare va 
trebui să ne calificăm și în aceste 
condiții. Meciul cu Ungaria va fi 
foarte greu. N-am învins niciodată 
această echipă intr-o competiție ofi
cială. Partida cu Italia va fi decisivă. 
Noi am jucat împotriva Squadrei 
arzurra anul acesta, la Pescara și am 
pierdut la limită (5—6). De această 
dată insă sper că victoria va fi de 
partea noastră. Ciștigînd acest joc, 
dramul echipei spre turneul final ar 
fi destul de ușor".

Adrian VASILIU

TURNEE SI CAMPIONATE
5

DE FOTBAL
au• Peste 100 000 de spectatori 

urmărit pe stadionul „Santiago Ber- 
nabeu" din Madrid, partida amicală 
dintre echipa Real Madrid și forma
ția argentiniană River Plata. Fotba
liștii spanioli au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (l—1), prin golurile 
marcate de Santillana (min. 42), Pirri 
(min. 60) și Aquillar (min. 73), respec
tiv Ghiso (min. 24).

în formația învingătoare a evoluat 
și cunoscutul internațional vest-ger- 
man Gunter Netzer, recent transferat 
de la clubul Borussia Monchenglad- 
bach.

9 Echipa Argentinei a intîlnit, pe 
stadionul din Las Palmas (Insulele 
Canare) echipa Ujpesti Dozsa pe 
care a învins-o cu scorul de 2—0 
(2—0) prin golurile marcate de Brin
disi și Balbuena.
• La Bergamo s-a disputat meciul 

dintre echipa locală Atalanta și for
mația Bayern Miinchen. Fotbaliștii 
vest-germani au terminat învingători

CIJOVA-21,20 m

cu scorul de 2—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Beckenbauer și Hoeness.

@ Rezultate înregistrate' în cam
pionatul englez : Coventry—Liver
pool 1—0 ; Burnley—Chelsea 1—0 ; 
Wolverhampton — Sheffield United 
2—0 ; Arsenal — Leeds United 1—2 ; 
Everton — Leicester 1—1 ; Birmin
gham — Tottenham Hotspur 1—2. in 
meci restanță West Ham a terminat 
la egalitate : 3—3 cu Ipswich.

® Rezultate înregistrate în etapa 
a 4-a a Campionatului cehoslovac : 
Slavia Fraga -r- SKLO Union Teplice 
1—0 ; Banik Ostrava — Spartak 
Trnava 1—0 ; V.S.S. Kosice — Bohe
mians Fraga 5—1 ; Inter Bratislava — 
Siovan Bratislava 2—3 ; Dukla Praga
— A.C. Nitra 2—1 ; ZVL Jilina — 
Lokomotiv Kosice 1—0 ; Skoda Plsen
— Tatran Preșov 1—1 : Zbrojovka
Brno — Sparta Praga 1—0.

Clasament : 1. Dukla Praga — 7 p; 
2. Inter Bratislava — 6 p ; 3. Slavia 
Praga — 5 p.

NOU RECORD MONDIAL
LA ARUNCAREA GREUTĂȚII

Școala de înot din R.D. Germană continuă să-i uimească pe spe- 
cialiști. După Kornelia Ender, alte două tinere sportive, mai puțin 
cunoscute marelui public, și-au făcut o intrare spectaculoasă m arena 
internațională, înscriindu-și numele pe lista recordmanelor lumii. Să 
facem cunoștință cu ele.

Germane din acest an a înotat

ANGELA
RICHTER
Oricît i-am căuta nu

mele în listele celor mai 
bune performere ale 
probelor de spate în 
1972, nu vom reuși. Și 
aceasta pentru . simplul 
motiv că eleva din 
Dresda (actualmente în 
clasa a 7-a a liceului 
de înot) nu se distin
sese pînă în acest se
zon cu vreun rezultat 
deosebit, aflîndu-se în 
masa mare a viitorilor 
campioni și record
mani

La campionatele R.D. ________ ____ ______ ___ __  ___
distanța de 100 m în 67.0, întrecîndu-le net pe toate spe
cialistele procedeului. Pentru o înotătoare de 14 ani 
(are 1,70 m și 63 kg), rezultatul însemna ceva cu totul 
deosebit, dar performanța sa avea să se piardă, totuși, 
printre multiplele cifre de senzație. Specialiștii insâ au 
ghicit apariția fulgerătoare a unei sportive de mare ta
lent și au selecționat-o în echipa țării pentru „Cupa Eu
ropei*. Și bine au făcut. De duminică seara, unul din 
cele mai vechi recorduri ale lumii din tabela probelor 
feminine, a căzut. Ulrike i-a uimit pur și simplu pe toți 
cei prezenți în piscina din Utrecht, parcurgînd distanța 
de 100 m spate în 65,4, cu două zecimi de secundă mai 
repede decît a făcut-o Karen Muir în 1969. într-un singur 
an, de la 72,1 sec la G5,4 sec ! Richter este la această oră 
cea mai tînără campioană a țării sale și recordmană a 
lumii...

FRANKE

D. Gerrsane a K

CRUSADERS BELFAST. CEA

Corespondență specială pentru SPORTUL

turneu de tenis

de la Forest Hills

de Nord

IN PRIMUL MECI

A început marele

BELFAST S9 (prin telex). Echipa 
cș—p a Irlandei de Nord,
care va IntSni fa curînd pe Dinamo 
B-rureș:i in primul tur al C.C.E., 
este cunoscută In toată țara drept 
^datal mancitorifar". Crusaders a 
tat MBațat de un grup de lucră
tori de la șantierul naval din 
Betfasi, in anul 1891, și de atunci 
taranca și suportul ma
terial este datorat fa special oa- 
anrador angajați la diferite uni
tăți industriale din capitala Irlan
de-, de NtrdL

Mălți ani, Cr 
mai bun club c 
jar în 1949. ci

buri din Marea 
timpurile, s-a 
pîooat fa urma 
consiliul federaL 
Belfastului a 
prima ligă, 
pentru prima 
a ciștlg.

Echipa campioană a Irlandei de Nord, Crusaders Belfast.

oe.e

ÎN FINALELE PROBELOR OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

cisc Foldi (Dinamo), care au făcut 
o bUnă impresie specialiștilor, ei 
anunțîndu-se un echipaj de viitor 
pentru caiacul românesc. REZUL
TATE, K 2—1000 m : 1. Ion Dragul- 
schi—Pavel Erast (Steaua) — cam
pioni naționali — 3:30,6, 2. Șt. Foldi 
— Fr. Foldi (Dinamo) 3:31,6, 3.
C. Crimschi—M. Patrichi (Dinamo)
3:33,4, 4. P. Malîhin—H. Buhaev
(Pescarul) 3:33,9, 5. N. Terente—I.
Eremia (Steaua) 3:35,8, 6. M. Ursu—
D. Păunescu (Dinamo) 3:38,4.

Canoea de dublu a avut 
. peții campioni mondiali de 
pere, Gheorghe Danilov și 
Simionov (Steaua) lideri 
pe toată lungimea cursei, 
gindu-și în bogatul lor palmares și

in proas- 
la Tam- 

Gheorghe 
autoritari 
ei adău-

un nou titlu de campion național. O 
impresie bună a lăsat și cuplul c.- 
namovist V. Serghei—Gh. Muntean u 
clasați în imediata apropiere a câș
tigătorilor. REZULTATE, C 2—lO-IO 
m : 1. Gheorghe Danilov—Gheorghe 
Simionov (Steaua) — campioni na
ționali — 3:46,2, 2. V. Serghei—Gh. 
Munteanu (Dinamo) 3:47,5. 3. Șt. Ne- 
me—I. Nemeș (Dinamo) 3:49,1, 4. C. 
Avram—S. Corneenco (Steaua) 3:53.4, 
5. S. Covaliov—V. Calabiciov (Dina
mo) 3:53,8, 6. P. Coslov—P. Mărim- 
(Dinamo) 3:56,4.

Cuplul Victoria Dumitru — Mana 
Nichiforov (Dinamo) a făcut dovada 
marilor sale posibilități cîstigînd ni
lul național într-o manieră ce atestă 
marile posibilități ale acestor caia- 
ciste.. REZULTATE, K 2—500 m (f) : 
1. Victoria Dumitru—Maria Nichifo
rov (Dinamo) — campioane naționale 
— 1:54,5, 2. Nastasia Nichitov— Maria

Ixarsov (Steaua) 
Perijoc—Aneto 
1:59.6.

Ultima probă 
iacelor de patr

care pornea

*5- tco (S

robă a fest rezervata ca- 
patru. In care echi-rarul 
cersd’ns de Atamtsie Scîot- 

nic, care pornea favorit, a fost în
trecut categoric si s-a clasa: pe loc-t! 
5. In schimb, echipa stel:s:i!or In 
frunte 
o splendidă victorie in 1: , 
cu un alt echipaj ilinillMii ill 
de I. Ivanov, căruia nu i se 
șanse. REZULTATE, K 
1. Steaua 
meu, A.
campioană neționaîâ — 3XC6, 2. Di
namo (I. Ivanov. C. Pan:ea. I. Negra- 
ia. V. Ștefan) 3X9.9, 1 Steana <Gh-

- Ivan, L. Serghei, M. Cicirma, L Du
mitru) 3:10,3.

Azi au loc finalele In probele de 
viteză si fond.

eu Costel Casaiți. a cuceri: 
* * ■ jpta dire .ui

condus 
dădeau 

*10CO m : 
(C. Coin iță. K- Vartola- 

Conțolenco. Șl. Pocora) —

eam-

uders a fost cel 
a liga inferioară, 
d Celtic Belfast, 

mai mari clu-
Brit&nie din toate 
retras «fin 
unei dispute dif 
echipa din nordul 

fast promovată în
Anul acesta a fost 
oară cind Crusaders 

campionatul Irlande: de 
dar tre’tx-e sâ am.ntim și 

faptul că ia 1»63 și 19» actuala 
echipă campioană a cîștiga: Cupa, 
lată deci că acum este pe:tru a 
treia oară cind jceătcrij hu Cru
saders intră in cupeie eur-apece.

Stadion ol lui Cr usaders, „The 
north'.ch ners*. cum li se spone 
membrrior săi. se afli fa mijlocul 
sub-trbiiior din nordul 3eifast Lu:, 
de unde se văd foe: 
rile stiacoase ale B 
irlandez, dar pentru 
mai importante, dec 
cu D.namo. echipa 
.Windsor Park*, stad.onj 
paritate de 6QCG0 de loeu: 
nind lui Linfield Belfast, 
joacă și toate roeciurik 
țicnale ale Irlande: de N

-Dinamo București este 
cluburile cunoscute

“Cl

ord- 
erfe 
cei
pe 

ca-

U pe-ctrc
_-ă

aparu-
nde se

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs atletic des
fășurat Ia Lvov, cunoscuta atletă 
sovietică Nadejda Cijova a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de aruncare a greutății cu perfor
manța de 21,20 m. Vechiul record 
(21,03 m) aparținea aceleiași atle
te și fusese stabilit la Jocurile O» 
limpice de la Miinchen.

ILIE NASTASE

VICTORIOS

lume, și este deci normal să Ie 
asigurăm bucureștenilor cele mai 
bune condiții de joc", spunea de 
curînd președintele lui Crusaders, 
Derek Wade. Terenul lui „Windsor 
Park" este perfect, acum, după 
„odihna" din timpul verii. Vestia
rele și grupul social sint la cel 
mai înalt standard, 
planuri similare cu 
Glasgow Rangers, 
dintre cele mai moderne din Marea 
Briianie. Meciul, totuși, nu va avea 
Ioc la lumina reflectoarelor, pen- ' 
tru 
nocturnă se află 
suraie. in scopul 
cerințele impuse

Din punctul de vedere al jocu
lui propriu-zis. Ciusaders este, în 
momentul de față, indiscutabil, cea 
mai bună echipă a 
Nord. Jucătorii săi 
turneu în perioada 
îrscriind un număr 
hir: dar imediat 
csiri sirft

create după 
cele ale lui 

fiind socotite

Flanagan, McPolin, Cullen, McQuil
lan, Prenter,

în edițiile 
lor europene 
Crusaders a 
le rezultate : 
(Spania) 0—4 și 2—4; în 1968—69, 
cu NorkSping (Suedia) 2—2 si 1—4.

MALCOLM BRODIE
„Belfast Telegraph"

Tod, Lennex.
anterioare ale cupe- 
la care a luat parte, 
înregistrat următoare- 
1967—68, cu Valencia

Pe terenurile de la Forest Hills 
au început, ieri, jocurile marelui 
turneu de tenis — Campionatele 
„open" ale S.U.A.. La această tra
dițională competiție, ce se numără 
printre cele mai prestigioase, par
ticipă așii tenisului mondial.

în primul meci, Ilie Năstase a 
repurtat o aplaudată victorie în 
fața lui Humphrey Hose (Venezu
ela) de care a dispus cu 6—4, 6—4, 
6—3.

Alți doi favoriți ai turneului au 
ieșit învingători: Orantes (Spania) 
— Mottram (Anglia) 6—3, 6—1,
6—3 și Taylor (Anglia) — Zuga- 
relli (Italia) 6—4, 6—4. 6—4.

câ lucrările la
în 

de 
de

instalația de 
plină desfă- 

a o aduce la 
U.E.F.A.

OV£ ÎNTRECE MĂSURA ?
a 

des.
pii 

voci 
a

în jurul unui bocanc de fotbal, 
unor mănuși de box, unui volan 
sau unei rachete, se invirtesc 
sume amețitoare, numărate 
în dolari, lire sterline, mărci 
sau franci. întrebarea fundamen
tală rămine însă: putem vorbi 
despre sport în aceste cazuri ? 
Nu e mai curînd vorba aci de 
industria spectacolului, care are 
legile ei, cu profit și pierdere ">

Dacă, în acest domeniu, cine
va și-a pierdut măsura, între- 
cînd limitele decenței, acela nu 
e sportul. S-ar cuveni mai cu- 
rlnd să constatăm că — profi
tând de o conjunctură favorabi
lă, de sporita putere de atracție 
pe care sportul o exercită asu
pra publicului — manageri, lip
siți de scrupule. manevrează 
acest interes față de sport, ridi- 
cind miza (cum se spune in jo
cul de cărți) numai pentru ca 
potul final să fie mai mare. 
Trebuie să înțelegem de aci, că 
pockerul acesta se joacă numai 
în folos personal, cu inevitabile 
cacialmale. Rezultatele nefaste 
— victime fiind tot sportivii — 
s-au. văzut recent cu prilejul 
falimentelor la care au ajuns 
mult trîmlhțatele tentative de a 
încropi. în umbra unor sume 
răsunătoare, circurile ambulante 
de patinatori de viteză și de 
atleți profesioniști...

Cind banii se adună grămadă, 
cînd ar ginții ating sume astro 
nomice, prima reacție este 
îngrijorare febrilă. Tot mai 
in ultima vreme, in opinia 
blică occidentală se aud 
care incriminează : sportul 
pierdut orice măsură 1

Dar despre ce sport e vorba 
in acest strigăt de disperare? 
Pentru că măsura întrecută nu 
privește nici recordurile. nici 
performanțele Pe care sportivi 
din lumea întreagă le realizează 
pe drumul spre perfecțiune.

Indignarea pomenită se mani
festă față de exagerările de or
din financiar. evidențiate in 
știrile de presă. Iată citeva exem
ple : George Foreman nu-și pune 
în joc titlul mondial de- box la 
toate categoriile decit pentru o 
bursă de un milion de dolari; 
fotbalul spaniol racolează vede
te ale balonului rotund 
Olanda și R. F. 
sume exorbitante ; 
vază ai automobilismului 
mula I iși riscă adesea 
pent/ru premii de miraj ; 
Jean King (29 de ani), 
tenisului feminin mondial, și 
Bobby Riggs (55 de ani), fostă 
vedetă a tenisului masculin, se 
angajează să joace un 
mect-pariu pe 
care va aduce 
milioane i

Și exemplele 
tinuate, pentru

Irlandei de 
au cîștigat un 

pregătitoare, 
record de go- 

după aceste me
de atac al echipei, 

Tammy Finney, a fost transferat 
la Luton Totvn. Crusaders l-a luat 

pe Garv Prenter, un îna- 
de la Linfield.

Managerul formației. Billy John- 
stna. tm fost internațional nord- 
--pe postul de înaintaș 
eeatraL a creat echipei un stil de 
joc taxat pe sistemul 1 —4 — 2
— 4 destul de clasic, mai ales că_
— spre deosebire ce foarte mulți 

modem —
a juca 

După 
I de pu- 

f:e câ 
linia de 
Portarul 
discuție

TENISUL PE GHEATĂ

reușit un 
reînviind 

viitorul

Telefoto: A P— AGERPRES

REPROȘURILE 
LUI SCHEMANSKI

Unite,
un original campionat de bast 
o fază de joc.

Cu prilejul congresului anual al piticilor din Statele 
Oakland, participanții și-au disputat și

Iată, in fotografie.

înotătorul australian Stephan Holland 
a produs senzație la concursul dc se
lecție organizat la Melbourne. Cu timpul

„PUIUL MAMII"

Din Canada ne vine și această veste. 
Zgurei. gazonului, betonului, diferitelor 
competiții ale „courts“-urilor de tenis, 
vine acum să li se adauge și... gheața. 
Se va putea juca tenis pe orice pati
noar natural sau artificial. Pentru ca 
mingea să nu alunece, realizatorii noii 
forme a tenisului au creat o minge spe
cială, cu un înveliș linos. Dacă s-au luat 
toate măsurile ca mingea să urmeze o 
traiectorie normală, în schimb jucătorii 
au fost lăsați să se descurce fiecare 
cum poate, ceea ce se pare că face 
noua formă de tenis foarte atractivă ! 
In ciuda dificultăților, tenisul pe gheață 
a început să se răspîndească foarte re
pede în Canada.

unul din principalii pretendenți la o 
medalie la campionatele mondiale de la 
Belgrad.

Interesant este faptul că performerul. 
care nu a împlinit încă 15 ani, nu mai 
participase pînă atunci la nici un mare 
concurs, nu' avea nici un antrenor și 
venea dintr-o regiune foarte izolată a 
Australiei. Mama sa, fostă campioar.ă 
fond a țării, obișnuia să se antreneze 
zilnic în compania fiului, alergînd pe o 
distanță de 5 000 m. pînă la un lac din 
apropiere, unde supraveghea evoluțiile 
în apă ale lui Stephan, care înoată de 
la trei ani. Mama și fiul au venit la 
Melbourne pe speze proprii și au avut 
deștul de furcă pînă cînd actualul re
cordman mondial să fie acceptat în con
curs. deoarece nu făcea parte din nici 
un club. Faptul că mama era sportivă 
cunoscută, cîndva chiar celebră, a avut 
greutate și „puiul mamii“ a 
neașteptat record mondial, 
speranțele australiene pentru 
apropiat...

expooenți ai fotbalul 
Crusaders are obiceiul de 
cu două aripi reritab:le. 
părerea mea, exists destul 

echipă 
■are. 1
atac.

Terry Nicholson este fără
slul nord-îrlandez. 
Waiter McFarland, 

de „!: berc", în 
junile construc- 

cepj-.e și elaborate la 
r. a-; de abilul John 

decretat in ultimul se- 
^cel mai bun jucător 
de către ziariștii din 

Iată echipa pe care o ali- 
: ers. Nichol- 

Ilunter. Becket, Mc Farland,

M'-Polin. 
zon drept 
al anultri"

din 
cu 
de

Germania 
piloții 

de for- 
viata 
Billie 

regina

trăznit
100.000 de dolari 
organizatorilor 3

ar putea fi con- 
a demonstra cd Victor BĂNCIULESCU

5:37,8 pe 1 500 m el a realizat un nou
• • J‘ • cade ....... . .. .

record mondial, recomandindu-se

Americanul Norbert Schemanski, fost 
campion olimpic de haltere in 1952. nu 
are o părere prea bună despre urmașii 
săi : „Halterofililor americani le-aș re
proșa două lucruri. Primul este că n-au 
mai progresat de zece ani și că au ră
mas cu mult în urma europenilor. Al 
doilea este legat de faptul că, Ia această 
oră, au mai mare nevoie de un... far
macist decît de un antrenor 1“

Mirării reporterului, Schemanski i-a 
oferit explicații suplimentare : „Dacă
nu înțelegeți ce vreau să spun, priviți 
la ochii halterofililor noștri și citiți ce 
exprimă ei. Am văzut mai multe priviri 
pierdute la ultimele campionate națio
nale și cred că o serie dc infrîngeri au 
fost posibile acolo tocmai prin utiliza
rea unor anume produse stimulatoare".

Se pare că de această dată reporterul 
a înțeles exact despre ce era vorba...

SFiRSITUL CIRCUITULUI 
DE LA MONZA

Circuitul automobilistic de la Monza, 
pe care și-au găsit moartea nu mai 
puțin de 51 de piloți în cei 44 de ani

de existență, va fi închis pentru orice 
fel de competiții, cu incepere de la 31 
decembrie 1973.

Consiliul mi nidpal a! micului oraș 
din apre piere de Milano și-a făcut pu
blică decizia — irevocabilă — la capătul 
unei ședințe furtunoase, care a durat o 
noapte întreagă.

Anunțarea acestei interdicții este pri
vită în cercurile specialiștilor ca o mare 
victorie a Asociației piloților de curse, 
organism care a militat cu hotărâre in 
ultima vreme pentru scoaterea circui
tului de la Monza din perimetrul mari
lor premii, tocmai datorită nesiguranței 
pistei și numeroaselor accidente petre
cute pe virajele a ceea ce ziariștii au 
numit „traseul morțri".

Reamintim că cel mai 
care a îndoliat circuitul 
fost cel din 1961, cind mașina vest-ger- 
manului von Trips a părăsit pista, in
trând în tribuna spectatorilor, prilej cu 
care s-au înregistrat 17 morți, inclusiv 
von Trips.

ARBITRU PENTRU ... PRIMA 
Șl ULTIMA DATA I

ona

ce ziariștii au

tragic accident 
de la Monza a

Nu de mult, a avut loc la Ln 
întiinirea internațională amicală de fot
bal feminin dintre reprezenta::-.ele Por
tugaliei și Angliei. Spre sfirșitui me
ciului. la un fault comis in careul ju
cătoarelor formației gazdă, arbitru! a 
arătat decis punctul de la 11 rr.. d2r 
intenția sa n-a fost pe placul înfocate
lor fotbaliste portugheze care s-au nă
pustit asupra „cavalerului fluierului", 
căutind să-l determine să revină asupra 
deciziei sale.

„Metodele” Ge persuasiune au fc st 
atit de drastice incit a fost nevoie de 
intervenția poliției pentru ca jocul să 
poată fi reluat. La terminarea lui. ar
bitrul a declarat ziariștilor : „E mult 
mai ușor să joci fotbal decit să arbi
trezi ! Aceasta a fost prima și ultima mea 
apariție ca arbitru* — a încheiat cu re
semnare Eusebio, celebrul jucător al 
Benficăi. invitat cu stăruință să oficieze 
meciul acela „amical*

TELEX • TELEX ®TELEX • TELEX
întiinirea de atletism dintre selecțio
natele Cehoslavariei si Franței, desfă
șurată la Fraga, s-a încheiat cu scorul 
general de ±ja la 263 puncte in favoa
rea oaspe;:'or. Ir meciul masculin, at- 
letii francezi au câștigat cu 209 la 290 
puncte, iar ir. cel feminin, sportivele 
franceze au terminat 
71 la 63 puncte.

conduce Teddy Pilette. cu 88 de punc
te. urmat de ~ -
puncte și Tony

Biett Lunger — 85
Dean — 84 puncte.

învingătoare

in Bulgaria, 
handbal a R.

cu

se- 
D.Continuindc-și turneul 

lecționata secur.dâ de 
Germane a meat la Sofia cu formația 
Iocaiă T-S-K.A. Handbaliștii din R.D. 
Germană au obținut victoria cu scorul 
de 21—13 ~(11-7).

10-a probă a Campionatului 
de automobilism (formula 

«-a desfășurat pe circuitul 
‘ U' . și a 

belgianul Teddy Pi- 
a realizat, la vola- 
_Chevron-Chevrolet“, 
156.710 km. Pe locu- 

clasat

Cea de-a 
european 
5 000 cmc) 
de !a Brand’s Hâtch (Anglia) 
fost ciștigatâ de ‘ ' 
lette. învingătorul 
nul unei mașini 
o medie orară de 
rile următoare s-au clasat danezul 
Tom Belso GShellsport-ChevroleV*) și 
englezul Tonv Dean (..Chevron-Chevro
let-). Tn clasamentul campionatului

După disputarea 
samentul Campionatului mondial 
yachting (clasa „Tempest") s care 
desfășoară la Neapole. conduc italienii 
Dotti și Milone cu 5.7 puncte, urmați 
de Mankin și Akimenko (U.R.S.S.) — 
6 puncte. ,
8
Selecționata masculină de volei a Ja
poniei, aflată în turneu în U.R.S.S.. a 
întîlnit, la Moscova, echipa Ț.S.K.A-. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 3—? 
în favoarea voleibaliștilor sovietici.
w
Turul ciclist al Slovaciei a continuat cu 
etapa a 6-a, ciștieată de belgianul 
Draux. cronometrat pe distanța de " 
km cu timpul de 3h 48:28.

In clasamentul general conținu* 
conducă cehoslovacul Moravec.

a două regate, in da
de 
se

primul tur al probei de simrdu băr
bați. campionul polonez Tadeusz No
wicki l-a Învins cu 6—4. 6—1 pe Jona 

cehoslovacul Ku- 
6—2 de polonezul 
alt meci, Niedz- 
întrecut cu 6—1. 
(R. D. Germană).

(R. D. Germană), iar 
ka! a dispus cu 6—1, 
Plotkowiak. Intr-un 
wedski (Polonia) l-a 
4—6, 6—4 pe Emcrich

al S.U.A.. des-Campionatul de șah _  ______ , _ __
fisurat la Chicago, a fost tiștigat.** a- 
nul acesta, de maestrul Norman Wein
stein (in vîrstă de 22 de ani), cu 10 

12 posibile. pe iocu] coi 
marele maestru Walter 
același număr de puncte, 
coeficient Sonneborn infe-

puncte din 
s-a clasat 
Brown, 
dar cu 
rior.

cu un

156

«A

Au început întrecerile turneului inter
național de tenis de la Katowice. în

In cadrul unet reuniuni internaționale 
de box desfășurate pe ringul montat 
in incinta velodromului „Vigorelii" din 
Milano, pugllistul italian .Antonio Pu- 
dda l-a Învins prin k.o. în repriza a 
5-a pe americanul Al. Foster. Puddu 
îi va întilnl. la sSrșitul lunii august, 
pe mexicanul Rodolfo Gonzales, in ioc 
fiind pusă centura de campion al lu
mii la categoria ușoară.
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