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în Sala de. marmură a Palatului 
Revoluției din Havana a avut loc, 
miercuri seara, ceremonia decoră
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, cu Ordinul „Jo
se Marti", cea mai înaltă distinc
ție a Republicii Cuba.

In aplauzele celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu este căl
duros felicitat și îmbrățișat de to
varășii Fidel Castro Ruz, Osvaldo 
Dorticos Torrado, Raul Castro Ruz, 
Carlos Rafael Rodriguez și alți 
conducători de partid și de stat 
cubanezi.

★
Miercuri după-amiază. au început 

convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și delegația de partid și 
de stat cubaneză, condusă de to
varășul Fidel Castro Ruz, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al Guvernului Re
voluționar.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și caldă 
prietenie.

★

Miercuri seara, Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Cuba și 
Guvernul Revoluționar al Republi
cii Cuba au oferit, în saloanele 
Palatului Revoluției, o recepție în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Recepția s-a desfășurat într-o 
ambianță caldă, prietenească.

★
Joi dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o coroană de 
flori la monumentul închinat me
moriei marelui patriot și revolu
ționar cubanez Jose Marți, martir 
al luptei de eliberare națională și 
socială a Cubei.

★
Programul zilei a doua a vizi

tei oficiale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Cuba a înscris cu
noașterea nemijlocită a noului car
tier Alamar, mîndrie a locuitori
lor capitalei cubaneze.

Imediat după încheierea convor
birilor oficiale de joi dimineața, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășii Fidel Castro Ruz, Osvaldo 
Dorticos Torrado, Vilma Espin, 
Carlos Rafael Rodriguez și alți 
conducători cubanezi, s-au îndrep
tat spre acest veritabil microoraș, 
aflat în plină construcție. Cartier 
oarecare înainte de revoluție, Ala- 
marul s-a înfățișat astăzi oaspeți
lor români nu numai ca un vast 
complex de noi locuințe, moderne, 
ci și ca un simbol al conștiinței 
înaintate a constructorilor din Cu
ba socialistă.

Solii poporului român și con
ducătorii cubanezi au putut stră
bate astăzi un cartier cuprinzînd 
sute de blocuri noi, care adăpos
tesc peste 25 000 de persoane.

Microorașul dispune de obiective 
importante în planul economiei na
ționale, școli, complexe comerciale, 
spații verzi generos așternute — 
toate acestea făcînd din Alamar 
una dintre cele mai frumoase așe
zări urbane din Cuba.

Deși sub o ploaie torențială, noul 
cartier a întîmpinat sărbătoreșt» 
oaspeții români. De-a lungul trase
ului erau arborate «râpele de stat 
ale patriei noastre. Fațadele blocu
rilor și balcoanelor erau împodo
bite cu stegulețe tricolore. Pretu
tindeni puteau fi văzute portrete 
ale conducătorului partidului și 
statului nostru, precum și urarea, 
în spaniolă și română — „Bine ați 
venit tovarășe Nicolae Ceaușescu". 
Pe pancarte și banderole viu colo
rate erau înscrise urări de bun 
venit: „Salutăm călduros solii po
porului frate român”, „Trăiască 
prietenia dintre popoarele cuba
nez și român".

Constructorii de pe șantier, ca și 
locuitorii Alamarului au făcut o 
caldă primire inalților oaspeți ro
mâni, salutîndu-i cu deosebită 
căldură și simpatie, făcîndu-le 
semne prietenești.

După vizitarea cartierului Ala 
mar, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășii Fi
del Castro, Osvaldo Dorticos Tor
rado, ceilalți conducători de par
tid și de stat cubanezi s-au în
dreptat spre stațiunea balneocli
materică Varadero, aflată pe coas
tă Oceanului Atlantic, în provincia 
Matanzas.

HALTA ALBĂ, CLI MAI FRUMOS CARTIER AL CAPITALfl, 
GĂZDUIEȘTE PRIMA [TAPĂ A „TURULUI ROMÂNIEI"
Ieri după amiază, membri ai 

comisiei de organizare a „Turului 
României" și reprezentanți ai In
spectoratului Miliției Municipiului 
București au definitivat, împreună, 
traseul primei etape — contratimp 
individual —- a celei de a XlX-a 
ediții a „Turului României". Pro
logul întrecerii va avea loc pe 
bulevardele celui mai frumos car
tier al Capitalei, Balta Albă — 
Titan, veritabil oraș cu peste 
200 000 de locuitori. Arterele nou
lui și elegantului cartier, largi, 
asfaltate, oferă un excelent prilej 
rutierilor de a-și dovedi încă de la 
primii kilometri ai cursei măies
tria, de a reliefa numeroșilor spec
tatori frumusețea sportului cu pe
dale.

Socotim alegerea ' făcută ca deo
sebit de bună. In acest cartier se 
află zeci de mii de copii și tinet-i, 
mari iubitori ai sportului. Ei vor 
constitui suportul moral al parti- 
cipanțiior la cea mai mare compe
tiție rutieră a țârii și, poate, mulți 
se vor îndrăgosti de această dis
ciplină a curajului, bărbăției, mă
iestriei.

Startul în această primă etapă, 
care va desemna purtătorul nr. 1 
al ..tricoului galben", se va da du
minică dimineața Ia ora 9. Tra
seul ce va fi parcurs, și care mă
soară 5,600 km, este următorul:

• Startul se va da duminică dimineața la ora 9

• Rutierii vor parcurge 5,600 km pe bulevardele 

Leontin Sălăjan ți Liviu Rebreanu • Primul purtător 

al ,,tricoului galben" va fi desemnat in mai puțin de 

o oră • La prim, caravana va porni spre

Poiana
Start de pe str. Liviu Rebreanu 

(din apropierea bd. Ion Șulea), 
înainte pînă Ia intersecția cu bd. 
Leontin Sălăjan, lâ dreapta pe 
bulevard pînă în dreptul aleii 
Postăvarului, înapoi Pe bulevard, 
la dreapta pe sir. Liviu Rebreanu 
pină în apropiere de capătul li
niilor de autobuze 40 și 42, întoar
cere, Ia dreapta pe bd. Leontin 
Sălăjan, înainte Pînă in apropiere

Brașov
de bd. Muncii, întoarcere, sosire 
pe bd. Leontin Sălăjan. Plecările 
se vor da din 30 în 30 de secunde, 
astfel că întreaga etapă va dura 
aproximativ 40 de minute.

Lucrători ai miliției și arbitri 
desemnați de F.R. Ciclism vor a- 
sîgura pe întreg . traseul și pe 
toată durata desfășurării acestei e- 
tape ordinea, astfel că participan- 
ții la „Turul României" vor avea 
create condiții favorabile pentru 
a-și etala forța, măiestria în lua-
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rea virajelor și pregătirea. Ei vor- 
avea, apoi, la dispoziție aproxima
tiv trei ore pentru masă și odihnă, 
după care, la ora 12,20, se vor pre
zenta la startul etapei a Il-a, pro
gramată să se desfășoare pe ruta 
București (start de pe aleea Pa
vilionului Expozițional din Piața 
Scînteii) — Ploiești — Brașov —• 
Poiana Brașov (sosirea pe stadio
nul atletic).

Al) FOST ALCĂTUITE ECHIPELE ROMÂNIEI

SPORTIVI DE VALOARE MONDIALĂ
LA SPARTACHIADA DE VARĂ

A ARMATELOR PRIETENE DIN CEHOSLOVACIA
• 1 500 de sportivi din 12 țâri O Programul complet al turneului de handbal • Tur
neul echipelor Ț.S.K.A. Moscova și Dukla Praga în Iugoslavia

Printre participanfii 
la Spartachiada arma
telor prietene, din re
prezentativa tării noas
tre face parte și tră
gătorul Virgil Atana- 
siu. fost campion 
mondial la pistol vi

teză.

DELEGAȚIA SPORTIVILOR MILITARI DIN ROMÂNIA
VA PĂRĂSI CAPITALA ÎN CURSUL DIMINEȚII DE ASTĂZI

în cursul dimineții de 
Pe calea aerului, delegația 
prin clubul Steaua. România va fi prezentă la cea de, a iîl-a Spar
tachiada de vară a armatelor prietene, prin numeroși" sportivi frun
tași, maeștri ai sportului, campioni naționali, care s-au afirmat în 
marile competiții europene și mondiale.

Delegația sportivilor noștri va lua startul la 7 discipline spor
tive : handbal, atletism, box. haltere, gimnastică, înot și tir. în 
total, numărul sportivilor militari din România prezenți la actuala 
Spartachiadă din Cehoslovacia va atinge cifra de aproape 100.

Iubitorii sportului din țara noastră le urează deplin succes.

astăzi, urmează să părăsească Capitala 
sportivilor militari români reprezentată

Debut frumos al rugbyștilor peste Ocean

ROMÂNIA -SAN ISIDRO CLUB 
[campioana Argentinei] 1910 (6-6)
• Partida a tost urmărită de aproape 15 000 dc spectatori

• Primire extrem dc cordială încă dc la sosire • Slmbătă,

XV-lc nostru va întîlni reprezentativa târli gazdă

BUENOS AIRES, 30 (prin telefon). 
Echipa de rugby a României a susți
nut primul ei meci din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în Ar
gentina,’ jucînd miercuri după-amiază 
(joi ora 2 la București) împotriva 
campioanei țârii gazdă, formația 
San Isidro Club. Pe stadionul socie
tății feroviare din Buenos Aires se 
aflau aproape 15 000 de spectatori.

După o partidă de un bun nivel 
tehnic, cu faze aplaudate la scenă 
deschisă, rugbyștii români au obținut 
victoria cu scorul dc 19—10, după ce 
la pauză rezultatul a fost egal, 6—6.

De notat că sportivii români ai 
avut permanent inițiativa. Ei au des
chis scorul prin Dărăban, printr-un 
dropgcl. Apoi Florescu a mărit avan
tajul echipei noastre, prin același 
procedeu. Gazdele au avut o ușoară

gioși echipa de rugby a României, 
performanțele sale din ultimul dece
niu. De notat, de asemenea, că me
ciul de miercuri a fost în întregime 
transmis la radio, iar fazele mai 
importante au fost filmate.

Rugbyștii români, care locuiesc la 
cel mai mare hotel din Buenos 
Aires — Sheraton, vor susține sîm- 
bătă după-amiază, cel de-al doilea 
meci din cadrul turneului în Argen
tina. De data aceasta, XV-le țării 
noastre va întîlni reprezentativa 
țării gazdă.

Cel mai mare eveniment sportiv 
din prima săptămînă a lunii septem
brie îl va constitui, în Cehoslova
cia, a treia ediție a Spartachiadei de 
vară a armatelor prietene. Se vor în
tîlni în cadrul a . 12 discipline spor
tive (la Praga, Plzen, Sedlcany, Li
berec, Brno. Olomouc, Prostejov, 
Bratislava, Trencin, Banska Bistrica 
și Zilina) 1 500 de sportivi militari 
din Bulgaria, R-P. D. Coreeană, Cuba, 
R. D. Germană, Ungaria, R. P. Mon
golă, U.R.S.S., R. D. Vietnam, Polo
nia, România și Cehoslovacia.

Inaugurarea Spartachiadei va avea 
loc duminică 2 septembrie, pe sta
dionul Strachov, din Praga. întrece
rile sportive vor incepe luni 3 sep
tembrie și se vor încheia la 10 sep
tembrie. Astfel, la Praga, între 4 și 
6 septembrie, se vor întrece atleții, 
la Pteen (4—10 septembrie) vor avea 
loc probele de tir, la Sedlciany (Ia 
9 septembrie) au Joe probele de mo- 
to-cros, la Liberec se vor întrece 
între 3 și 9 septembrie voleibaliștii, 
la Brno (5—7 septembrie) au loc 
probele de ciclism, la Olomouc (5— 
9 septembrie) se va desfășura tur
neul de box, iar Intre 4 și 10 sep
tembrie, turneul de baschet. La 
Prostejov <4—9 septembrie) își vor 
disputa întîietatea parașutiștii, la 
Bratislava (3—10 septembrie) handba- 
liștii, la Banska Bistrica (5—9 sep
tembrie) gimnaștii, iar la Zilina 6— 
8 septembrie) înotătorii.

închiderea festivă a Spartachia
dei va avea loc la 12 septembrie, 
la primăria din Praga.

La turneul de volei, care va avea 
loc la Liberec, se vor întîlni 8 echi
pe. In grupa „A“ joacă : Cehoslova
cia, Ungaria, România și R.D. Viet

nam ; în grupa „B“ se întîlnesc : 
U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, Bulgaria 
și Polonia.

La turneul de basenet, care va 
avea loc la Olomouc, vor participa 
tot opt echipe. In grupa „A" : 
U.R.S.S., România, Bulgaria și Cuba, 
în grupa „B“ : Cehoslovacia, Polonia, 
Ungaria și R.D. Vietnam.

La turneul de handbal de la Bra
tislava, se vor întrece următoarele 
7 echipe : Cehoslovacia, Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, R.D. Germană, 
U.R.S.S., România.

Iată și programul turneului :
3 septembrie : Cehoslovacia — 

Bulgaria, Ungaria — Polonia, R.D.G.
— U.R.S.S. (echipa României este 
liberă).

4 septembrie : R.D.G. — ROMA
NIA, U.R.S.S. — Bulgaria, Ceho
slovacia — Ungaria ;

5 septembrie : Ungaria — U.R.S.S,, 
Bulgaria — ROMANIA, Polonia — 
Cehoslovacia ;

6 septembrie : U.R.S.S. — Polonia, 
ROMANIA — Ungaria, R.D.G — 
Bulgaria ;

7 septembrie : Ungaria — R.D.G., 
Polonia — ROMANIA, Cehoslovacia
— U.R.S.S. ;

8 septembrie : Polonia — Bulgaria, 
U.R.S.S. — ROMANIA, Cehoslovacia
— R.D. Germană ;

9 septembrie : Bulgaria — Ungaria, 
R.D.G. — Polonia, ROMANIA — 
Cehoslovacia.

Este interesant de semnalat că îna
intea turneului de la Bratislava, echi
pele > militare Ț.S.K.A. Moscova și 
Dukla Praga au participat la un

(Continuare în pag. a 4-a)
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RAPID - LOKOMOTIV MOSCOVA 3-2 (0-2!)
România a aliniat următo

rul XV : Durbac — Constantin, 
Motrescu, Nica, Teleașa — 
Nicolescu, Florescu — Fugigi, 
Daraban, Atanasiu — Posto- 
lache, Gh. Dumitru — Ciornei, 
lorgulescu, Baciu (Dinu).

Disputat pe o ploaie rea, meciul, a 
început, de fapt, după pauză. Pentru 
că in primele 45 de minute, oaspeții, 
bine clădiți fizic și cu o apărare 
supraaglomerată, au reușit după pri
mul sfert de oră — să conducă 
cu 2—0 ! Marcase chiar în primul

minut Utkin, după ce Grigoraș și 
Pop greșiseră, iar în min. 15 după 
ce Zudin înscrisese un gol valabil, 
arbitrul l-a anulat pentru ofsaidul 
gratuit semnalizat de tușierul Cîțu, 
dar imediat, în compensație, poate,

superioritate în finalul primei repri
ze cînd au și egalat.

După pauză, rugbyștii români au 
fost din nou în avantaj. Ei au pre
luat conducerea prin încercarea rea
lizată de Dărăban (10—6), după care 
Florescu va transforma o lovitură 
de pedeapsă (13—6). Apoi, gazdele au 
reușit să se infiltreze printre apără
torii echipei române și să reducă din 
handicap, printr-o încercare (13—10). 
în ultimele 20 de minute rugbyștii 
români au acționat cu multă fermi
tate, neîngăduind sportivilor argen
tinieni să mai facă vreo breșă în 
dispozitivul de apărare. Mai mult, 
prin Florescu și Durbac, echipa Ro
mâniei și-a sporit avantajul : 6
puncte — scor final 19—10 — prin lo
vituri de pedeapsă.

De notat că rugbyștii români se 
ba ură. încă de ia sosire, de o, pri
mire extrem de cordială. Toată lu
ni »a sportivă din capitala Argen-

: i si-a manifestat simpatia față 
d- - Iii sportului românesc, cunoscuți 

succesele lor obținute în F.u- 
■opa. Presa prezintă în termeni elo-

Neagu (tricou închis) încearcă să reducă din handicap, in finalul primei 
reprize dar portarul Milss interline decis. După pauză, insă...

Foto : S. BAKCSY

a dictat un penalty pentru oaspeți 
(transformă Klîkov)

Imediat după intrarea lui Năstu- 
rescu: iureșul rapidișț capătă aplomb, 
căci veșnic tînărul ..veteran" îm
pinge atacul cu o vioiciune nebănui
tă, și vin trei goluri ee-au aprins 
torțe, în Ciulești. In min. 65 Dumi
trii! II execută fără replică o lovi
tură liberă de la 18 m, peste zid, 
in plasă ; peste un minut Năsturescu 
e cosit în careu . și penalty-ul îl 
transformă impecabil... Răducanu. iar 
în min. 72 Dumitriu II execută înalt, 
în careul mic o lovitură liberă de 
la 25 de metri și Neagu reia cu 
capul, spectaculos, în plasă. O vic
torie nesperată, în fața unui adver
sar puternic care însă s-a limitat 
prea repede la apărare.

Brigada bucureșteană de arbitri, 
alcătuită din K. Ghemigean (la cen
tru), M. Cîțu și Gh. Dragomir (la 
linie) a condus cu foarte multe gre
șeli următoarele formații : RAPID 
Răducanu — Pop. Grigoraș, FI. Marin, 
Codrea — Rîșniță (min. 46 Angeles- 
cu), M. Ștelian — Petreanu (min. 
55 Năsturescu), Dumitriu II. Neagu, 
Periat. LOKOMOTIV MOSCOVA : 
Miles — Vasenkov Maslov, Klîkov, 
Peregonțov — Riumin, Zudin (min. 
53 Hizun), Utkin — Malinin, Rîjov 
(min. 63 Piskunov). Cesnokov.

Mircea M. IONESCU

ION CERNEA NICOLAE ANDRONACTIETEODOR VASILE

Evenimentele privind cea de a 
XÎX-a ediție "a ' „"Turului Româ
niei- se precipită. Este și firesc 
dacă ținem seama de faptul că 
pînă la start au mai rămas doar 
două zile. Ieri a fost fixat traseul 
primei etape (amănunte în reporta
jul din susul paginii) și tot în 
cursul zilei de Ieri, antrenorul e- 
merit Nicolae Voicu a definitivat 
componența celor două echipe re
prezentative ale României.

In lotul celor 10 s-a produs o 
singură modificare : Viorel Muri- 
neanu a trecut în formația clu
bului Dinamo, iar Constantin Ta
stase a fost promovat în echipa de 
tineret. Viorel Murineanu îl va 
înlocui pe Ion Cosma, care a su
ferit o intervenție chirurgicală. In 
echipa Metalul Plopeni, descomple
tată prin plecarea lui Constantin 
Tănase, a fest introdusă prima 
„rezervă", tînărurl rutier Ion Co- 
jocaru.

(Continuare în pag. a 3-a) NICOLAE DAVID VASILE SELEJAN

Campionatele naționale de caiac-canoe

In ultima zi sportivii de la dinamo
Șl STEAUA AU CUCERIT TOATE TITLURILE

Start furtunos in proba caiacelor de patru pe distanța de 10.000
Joi a fost ultima zi a campionatelor 

naționale de caiac-canoe. Spre deose
bire de zilele precedente, soarele a 
stat în majoritatea timpului ascuns 
după un strat gros de nori, fapt ce 
nu a putut decît să bucure pe toți 
sportivii angrenați în disputele pen
tru titlurile de campioni, cu atît mai 
mult cu cit au avut loc și finalele 
curselor de fond. Dimineața, după 
cîteva curse în cadrul seriilor de vi 
teză, la ora 10,25 au pornit pe par
curs finaliștii canoelor de dublu, iar 
după 5 minute, cei de la simplu.

Scutiți de razele dogoritoare ale 
soarelui cei mai buni specialiști ai 
genului și-au disputat, cu o ardoare

demnă de toată lauda, șansele in a- 
ceste. dificile probe pe distanța de 
10.000 m. Cuplul dinamovist Vasile 
Serghei—Gherasim Munteanu, vice 
campion .mondial la Tampere, a fă
cut o cursă inteligentă, nu a riscat 
nimic și, în final, a realizat o vic
torie scontată și pe. deplin meritată.

întrecerea canoelor de simplu a 
a'vut o desfășurare plină de nepre
văzut, în care eîștigătorul locului 1 
a fost stabilit doar cu cîțiva zeci de 
metri înaintea sosirii. Dinamoviștii 
Lipat Varabiov (cîștigător al titlului 
național la 1000 m) și A. Butelchin 
s-au instalat în frunte imediat după 
start urmați îndeaproape de stelistul

m. Foto : Dragoș NEAGU
Gr. Denisov. Ei au parcurs cot la cot 
mai mult de 9.900 de metri cînd Va
rabiov, cu un sprint prelungit s-a 
distanțat în cîștigător. Celălalt dina
movist, deși a încercat să-i ia urma 
nu a mai reușit. In schimb, stelistul 
Denisov, mai proaspăt a cucerit me
dalia .de argint. REZULTATE: C 2— 
10.000 ni : 1. Vasile Serghei-Gherasint 
Munteanu (Dinamo) — campioni na
ționali — 45:43,3, 2. I, Ilievici—I. Ero- 
fei (Steaua) 46:48,7, 3. P. Cozlov-P.

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)
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LUPTĂTORII DE LIBERE iNAINTEA CAMPIONATELOR MONDIALE

Antrenorul federal ION CRISNIC

ACTUALITĂȚI 
DIN TIR

PENTRU TINERII NOȘTRI VOLEIBALIȘTI

Sportul luptelor din țara noastră 
se află în fa(a unui nou și sever 
examen internațional : campionatele 
mondiale de la Teheran. Cea de-a 
XX-a ediție a acestei competiții, re
zervată celor mai buni luptători din 
lume, va fi găzduită de capitala Ira
nului, între 6 și 14 septembrie. Fireș
te, pentru toți concurenții, o aseme
nea întrecere reprezintă un foarte 
bun prilej de afirmare pe plan mon
dial. Dar. pentru sportivii români 
competiția de la Teheran înseamnă 
și obligația confirmării valorice, a 
apărării prestigiului de care ei 
bucură pe plan internațional. Con
știent! de dificultatea unui astfel de 
turneu, sportivii români s-au antre
nat cu multă seriozitate, fiind con
vinși că numai astfel pot realiza suc
cesele pe care iubitorii sportului din 
lara noastră Ie așteaptă de la ei.

Cum primii care vor evolua pe 
saltelele campionatelor mondiale de 
la Teheran sint sportivii de la li
bere, ne-am propus ca in numărul 
de’iizi să-i informăm pe cititorii 
noștri despre ultimele preparative 
ale luptătorilor care >or concura la 
acest stil.

în sala dc lupte din Poiana Bra
șov — locui unde s-au pregătit multe 
dintre performanțele sportivilor noș
tri — i-am găsit pe toți componenții 
lotului național, alături de antrenorii 
(ou Crisnic, Ion Bătrin și Ion Mu
rcșan. Am asislat la un antrenament 
model, cu angajări pe perechi, în 
care s-a pus accent deosebit pe exe
cuția în mare viteză a procedeelor 
de atac și contraatac. Ne-a fost greu 
să observăm care dintre adversari 
realizează mai multe puncte tehnice 
fn acea multitudine dc execuții diri
jate de eei trei antrenori transferați 
ad-bne în... arbitri.

Cînd programul de ’luptă’ la saltea 
s-a încheiat, conducătorii antrena
mentului i-au mai reținut citeva mi
nute în sală pe Ion Arapu, Petre 
Coman, Vasile Iorga, Enache Panaite 
și Ladislau Șimon. Apropiindu-mă 
de grup am Înțeles că era vorba 
despre o lecție tactică, In care cei 
trei antrenori încercau să găsească 
pentru elevii lor cea mai potrivită 
manieră de a lupta cu adversarii 
cunoscuți, A fost o discuție colectivă, 
cu exemplificări practice, in care pă
rerile sportivilor nu treceau neob
servate. Vasile Iorga, medaliatul cu 
..bronz" la Jocurile Olimpice de Ia 
Munehen, găsea mereu noi soluții 
tactice pentru disputele viitoare ale 
mai tinerilor săi colegi.

Cînd și această ultimă parte a an
trenamentului 's-a încheiat și spor
tivii se îndreptau spre dușuri, l-am 
reținut cîteva minute pe antrenorul 
federal Ion Crisnic, care ne-a vorbit 
desore ultimele pregătiri ale luptă
torilor de la libere și despre parti

ciparea lor la campionatele mondiale: 
Dacă înainte <Je campionatele euro
pene de la Lausanne nu m-ani de
clarat satisfăcut de pregătirea coni- 
ponenților lotului, de data aceasta 
pot să afirm că sînt mulțumit de 
felul cum s-a muncit, Selecționabilii 
au depus multă străduință în desă
vârșirea pregătirii lor fizice. Drumul 
dintre Poiana Kuia Cristianul

formanțe în confruntările dc la Te
heran, acceptînd propunerea noastră 
ca la această competiție să participe 
numai cinci concurenți : ION ARA- 
PU (52 kg), PETRE COMAN (62 kg), 
VASILE IORGA (82 kg), ENACHE 
PANAITE (100 kg) si LADISLAU 
ȘIMON ( + 100 kg).

Acesta este ultimul ciclu săptă- 
minal dc pregătire, in care modelăm

se

etc.
hi aerul curat al dimineții, lotul national de lupte libere, in rîndul că
rora se disting E. Rutu, E. Panaite, V. Iorga, L. Simon etc., efectuează 

in Poiana Brașovului
Foto : Dragoș NEAGU

„CUPA FLOAREA DE MINA" — 
O MARE ÎNTRECERE DE TALERE 

LA BAIA MARE
în cunoscutul centru minier Baia 

Mare, reședința județului Maramu
reș, se organizează, șîmbătă și du
minică, un concurs de amploare 
pentru trăgătorii cu arma de vînă- 
toare, „Cupa floarea de mină", la 
talere aruncate din turn (skeet) și 
din șanț (trap). Competiția este or
ganizată eu prilejul inaugurării 
standului de trap, ceea ce face ca 
Baia Mare să devină un important 
centru al tirului de talere, poligo 
nul de aici avînd acum instalații 
de tragere la cele două probe de 
talere. Poligonul băimărean este si
tuat la marginea orașului, la Tăuții 
de Sus, într-o pitorească pădure de 
stejar, iar în preajma lui se află o 
frumoasă cabană. în viitor se va 
construi aici și un stand de trage
re la pușcă.

Cu ocazia concursului „Cupa floa
rea de mină" se vor reuni la Baia 
Mare cei mai buni taleriști ai ță
rii : loturile naționale de trap ji 
skeet precum și echipele Steaua, 
Olimpia. Școlarul — toate din 
București, reprezentativa munici
piului Timișoara și o formație a 
vînătorilor. întrecerea are și un ca
racter internațional, la ea partici- 
pînd și o echipă din Ungaria. Din 
formația orașului gazdă vor face 
parte taleriști de certă valoare, 
cum sînt G. Pintilie, din lotul na
țional de skeet și tînărul V. Erdos, 
selecționat recent în reprezentativa 
de skeet a țării.

CONCURS PENTRU 
DESEMNAREA CAMPIONILOR 

CAPITALEI LA JUNIORI
Poligonul Dinamo va găzdui, mîi- 

ne și dumir.ieâ. campionatul Ca
pitalei la juniori, o întrecere
se anunță deosebit de interesantă, 
dat fiind numărul mare de concu
renți cît și a valorii unora dintre 
competitori. Titlurile de campioni 
se vor acorda la probele de armă 
standard <60 focuri culcat și 3x20 
focuri), pistol sport, viteză și 
ci sie.

CQ

programul de înviorare

A ț ‘ „Marc, pe căre l-au parcurs de atitea 
uri in alergare, contra cronometru, a 
imuibuit substantial la îmbunătăți

rea rezistenței in concursuri. De alt
fel, timpul înregistrat la ultimele ur
cușuri se apropie de recordul pe 
această distanță — 34 min. Buna pre
gătire a sportivilor noștri, pe care 
noi o presupuneam, s-a evidențiat cu 
ocazia Universiadei de la Moscova, 
unde Iorga și Șimon au obținut me
dalii de argint, iar Cristian s-a cla
sat pe locul 3. Un alt reprezentant 
al nostru. Ion Arapu, deși a con
curat la o categorie superioară, s-a 
clasat pe locul 4. obținînd și o vic
torie în fața 
Concursul 
vietice a fost pentru sportivii noștri 
o verificare extrem de utilă, care 
ne-a edificat asupra' potențialului de 
luptă al selecționaților in acest mo
ment. Biroul federal a analizat va
loarea luptătorilor noștri de Ia libere 
și posibilitățile lor de a obține per-

a

sovieticului Ivanov, 
din capitala Uniunii So-

LA CĂLĂRIE

antrenamentul după concursul ce va 
incepe joi in capitala Iranului. După 
cum vedeți, in mica noastră delega
ție sint incluși sportivi mai sirstnici, 
cu O 
nală, 
man, 
mari 
Ladislau Șimon

— Ce perspecti 
tiviior români la 
diale ?

— Cea mai mare șansă de a ob
ține o medalie o are V. Iorga. spor
tiv valoros și foarte bine pregătit în 
acest moment. De altfel, la Moscova 
el s-a clasat pe locul II intr-o com
panie selectă, in care au fost pre- 
tenți aproape toți aspiranții la me
daliile campionatelor mondiale- Petre 
Coman se află Ia 29 de ani incă in
tr-o formă foarte bură. El a ocu
pat primul loc la cinci turnee in
ternaționale la care a luat parte in 
acest an, performantă care ne-a con
vins de oportunitatea înscrierii lui 
și la campionatele mondiale. Ceilal
ți. sînt sportivi tineri care, in func
ție de sortii ce-i vor avea, pot să 
se claseze pe locuri fruntașe.

Mihai TRANCA

mare experiență competițio. 
ca Vasile Iorga și — 
dar și tineri care 
progrese in ultima 

și Enache 
re întrev
confruni

Petre Co
an fărțlt 

vreme, ca 
Panaite. 

.edeți spor- 
tările mon-

EXAMEN DIFICIL IN „TARA
Peste trei zile loturile de juniori- 

Sineret aie țării noastre vor pleca 
spre locul de desfășurare a campio
natelor europene, găzduite în acest 
»n de Olanda. Lotul de fete în care 
se pun mari speranțe, efectuează în 
această perioadă antrenamente de 
nmogenizare, în timp ce echipa mas
culină se află la capătul unei etape 
mai consistente de pregătire, și to
tuși, în planul perspectivelor pe care 
le are la C.E., formația inspiră mai 
puțină încredere decît cea a fetelor. 
Din dialogul pe care l-am avut cu 
cei doi antrenori ai lotului mascu
lin, prof. Laurențiu Stilea și dr. 
Traian Căldare, a rezultat că această 
stare de lucruri este determinată de 
dificultatea extrema a examenului 
tinerilor noștri voleibaliști, încă din 
faza inițială a competiției...

— Zeița Fortuna ne-a hărăzit cea 
mai aspră cale de acces spre turneul 
final — ne spunea prof. Laurențiu 
Stilea. Facem parte din aceeași serie 
cu echipa numărul 1 a „europene
lor*, redutabila garnitură sovietică, 
principala pretendentă la titlu.

Intr-adevăr, știut fiind faptul că 
numai o echipă din fiecare serie 
capătă drept de participare la primul 
turneu final (1—6), misiunea băieți
lor este, fără exagerare, extrem de 
grea.

— Șansele noastre la Apeldorn 
(localitatea gazdă a seriei In care a 
fost repartizată echipa română) sînt 
dependente, așadar, de un singur 
meci — remarcă dr. Traian Căldare. 
Victoria in fața jucătorilor sovietici 
ne-ar asigura calificarea în turneul 
1—6 de la Voorsburg și o bună posi
bilitate de a ne situa, în final, pe un 
loc de frunte. După 
ne... expediază la 
cercul echipelor din 
lea, ceea ce firește 
se întîmple.

— Cu ce speranțe 
confruntare din serie ? — 
trebat pe cei doi antrenori.

— Cu un Iot foarte tînăr, insufi
cient de experimentat și neincluzînd 
absolut toți jucătorii wloroși, mi
zăm în primul rind pe dăruire și am
biție. Din păcate, cițivn dintre băieții 
cu care am fi abordat de pe poziții 
evident mai solide competiția (Petre 
lonescu, Ioan Țerbea, Dan «lonescu, 
Alexandru Iuhaz și, mai ales, Marian 
Păușescu și Traian Marinescu — toți 
componenți ai cluburilor fruntașe, 
Dinamo și Steaua), ‘fie că sînt reți
nuți de examene, fie că alte acțiuni 
^Spartachiada militară, la care însă 
voleibaliștii steliști au renunțat în 
ultima clipă) i-au împiedicat să 
alăture lotului aflat în pregătire, 
aeeasta, nu vrem să justificăm

se
Cu 

o 
eventuală ratare a calificării în tur
neul final pentru locurile 1—6, ci 
doar să subliniem faptul că, dintr-un 
motiv sau altul, nu vom beneficia 
la C.E. de majoritatea fruntașilor 
generației de la limita maximă în
găduită de regulamentul competiției, 
generația 195.3—1954. Firește, vom 
face tot posibilul ca și in condițiile 
acestea să obținem un rezultat cît 
mai onorabil Ia întrecerile continen-

cum înfrîngerea 
Gootebroek, in 
plutonul al doi- 
nu am vrea să

abordați dificila
i-ain în-

LALELELOR"
tale, găzduite de „țara lalelelor''. 
Dar — repetăm — totul depinde de 
un singur meci, asupra căruia ne-am 
concentrat și ne vom concentra în
treaga atenție. Un rezultat pozitiv în 
partida cu echipa U.R.S.S. ne sem
nează candidatura la medalii, altfel...

— Pe ce jucători contați tn primul 
rînd la această competiție ?

— Se-nțelege că vom acorda, mai 
intii, credit celor care au evoluat 
mai mult timp în divizia A, și anu
me : Constantin Bădiță, Ștefan Bă- 
roiu, Mihai Tudosie, Emil Rebedea, 
Sorin Macavei, Mihai Bosard, Dan 
Gîrleanu, însă sperăm să-i cîștigăni 
totuși pe dinamoviștii Păușescu și 
Marinescu...

Desigur, nu este bine că un eve
niment așa de important pentru vo
leiul nostru masculin nu aduce la 
start, din motivele amintite, cea mai 
bună garnitură română de juniori- 
tineret, totuși să nădăjduim că ju
cătorii desemnați să ne reprezinte în. 
Olanda vor face, prin dăruire și 
ambiție, să nu revină în discuție nu
mele absenților...

Aurelian BREBEANU

Astăzi începe la Bucium (lași)

CAMPIONATUL NATIONAL DE ORIENTARE TURISTICĂ>
In pădurile din împrejurimile mo

telului Bucium, situat in apropierea 
orașului Iași. încep astăzi întrecerile 
contînd pentru Campionatul național 
de orientare turistică, rezervat tutu
ror categorllor de concurenți (copii, 
juniori, tineret și seniori), Ia indivi
dual, ștafetă și pe echipe. Pentru 
evitarea aglomerării programului, 
chiar de azi, vor intra în concurs 
categoriile copiilor și ale juniorilor 
miei, atît la băieți cit și la fete. Iată, 
în continuare, programul campiona-

telor : 2 septembrie — ștafete; 3—4 
septembrie — concursul pe echipe ; 
5 septembrie — concursul juniorilor 
(continuare) : 6, 7 și 8 septembrie — 
individual tineret, seniori și seniori 
B (masculin și feminin). Pe data ne 
9 septembrie, va avea loc „Cupa la
șului*.

La întreceri vor lua parte aproxi
mativ 500 de sportivi din peste 30 de 
județe ale țării, reprezentind aproa
pe 100 de cluburi și asociații spor
tive.

HANS SCHNEIDER (C.S.M. SIBIU)
IN PROBA JUNIORILOR DE

ÎNVINGĂTOR
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CE AR TREBUI SĂ REPREZINTE DIVIZIA B • ••
pre-

★
în uitimeie probe 

berării", competiție 
poligonul Petrolul 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : pistol liber (seniori și juniori)
— 1. D. Popescu (I.E.F.S.) 542 p,
2. N. Moisescu (I.E.FB.) 528 p, 3. 
S. Ambrozie (Petrolul Ploiești) — 
juniori 52" p. Armă standard 3x20 
f femei : 1. Ana Goreti (Olimpia 
Buc). 568 p. 2. Georgiana Oprișan 
(Unirea Focșani) 562 p, 3. Vasilica 
Manea (Unirea Focșani) 555 p, 4. 
Mihaela Cernat (Petrolul Ploiești)
— junioară 553 p ; 60 f culcat : 1. 
Georgiana Oprișan 584 p. 2. Ana 
Gzrțri 5*3 p, 8. Adriana Georgescu 
(rMfaaJ n 9 M W » s „*

f

& <■

Citeva reflecții înaintea unui nou campionat de rugby
ale „Cupei 

găzduită 
din

Eli
de 

Ploiești,

icestei săptămîni se 
iu „Cupa Bacăului" 
La competiția orga- 
iliul județean pen
ară și sport vor fi 

din Iași, Focșani, 
și alte localități.

Ne aflam în așteptarea unei noi 
ediții a campionatului diviziei B 
de rugby. O așteptăm cu 
și atenție. Fiindcă Vrem' să 
dacă — spre deosebire de 
preeedenți — competiția se 
fică cu scopul pentru care 
creată, aceea de a fi un rezervor 
de talente tinere, autentice, de va- 
lori reale, capabile să promoveze 
în primul eșalon ai rugbyuluî ro
mânesc.

Pînă acum, „B“-ul a dovedit 
foarte puțină tangență cu perfor
manța. O serie de echipe au luat 
ființă numai din „hobby“-ul unor 
foști jucători, deveniți instructori 
sportivi, fără însă ca pe planul 
substanței, al calității să reprezinte 
ceva. In formarea echipelor s-au 
făcut concesii și valorii în sine 
sau In perspectivă, și posibilității 
de a răspunde cerințelor unei în
treceri în care factorul tinerețe se

interes 
vedem 

anii 
identi- 
a fost

cuvenea să fie prioritar și mai ales 
disciplinei, pe teren și în afara a- 
cestuia. în multe cazuri diviziona
rele B de rugby au fost alcătuite 
din foști jucători (trecuți de 30—35 
de ani), nume cu o sonoritate re
lativă, care au găsit în sport un 
adăpost liniștit, călduț. Ceea ce 
este mai grav în partidele diviziei 
B au reapărut, într-o disciplină 
prin esență a fair-play-ului apucă
turi mai vechi, tendința de duri
tate excesivă, transformînd adesea
wwj mw

OPINII
mm

gust

Penultima zi a campionatelor re
publicane rezervate celor mai tineri 
călăreți a programat manșa a doua 
a întrecerii de obstacole pentru 
niori de 18 ani, decisivă pentru 
semnarea noului campion.

Ce a relevat această probă ? 
întîi că dispunem de o serie 
juniori talentați, capabili să înregis
treze performanțe și mai bune, dar 
care n-au dovedit că sînt suficient 
de bine pregătiți. De altfel, această 
comportare mai puțin mulțumitoare 
are drept cauză și faptul că ei par
ticipă de-a 
de puține 
activitatea 
du-se doar 
campionat, 
este nesatisfăcător, 
ridicăm nivelul acestui frumos sport. 
Un alt aspect — din păcate pus în 
dezbatere de atitea ori, dar căruia 
iui i s-a găsit o rezolvare corespun
zătoare — este cel al valorii cailor. 
Materialul cabalin actual —- utilizat 
și de seniori atît pentru evoluțiile în 
campionat, cît și în concursurile in
ternaționale —• nu se ridică la nivelul 
cerut de dezvoltarea acestei disci
pline. pe plan european, el.. neputînd 
face față decît unor întreceri de va
loare medie.

Desigur, în afara celor menționate, 
ar mal fi și alte chestiuni ce merită 
a fi amintite, dar o vom face după 
încheierea campionatului. Pînă a- 
tunci, să revenim la proba nr. 2 din 
disputa juniorilor de 18 ani.

După prima zi, doar doi concurenți 
reușiseră să încheie parcursul fără 
nici o penalizare : ploieșteanul Gheor
ghe Nicolae cu Aprod și sibianul 
Hans Schneider cu Călin, ei fiind ta- 
lonați de Dania Popescu (Steaua) cu 
Sonor și Piersic. Dintre cei trei avea, 
deci, să se detașeze campionul, evi-

intervene, 
cc, pînă

j ti
de-

Mai 
de

lungul unui an la extrem 
concursuri, pentru unii 
competițională reducîn- 

la una sau două etape de 
Ceea ce, să recunoaștem 

dacă dorim să

de nt, dacă nu 
surpriză. Ceea 
ț-a intîmplat.

Hans Schneider cu Călin, eu curaj 
și siguranță, a reușit să încheie 
parcursul <12 obstacole, 14 sărituri, 
1,20 m înălțime, 560 m lungime) fără 
greșeală. El a așteptat, apoi, cu 
emoție evoluțiile principalilor săi 
adversari; Atit Nicolae Gheorghe, 
cîț și Dania Popescu, în dorința de 
a-1 depăși pe concurentul sibian, 
s-au pripit în unele momente, ceea 
ce a dus la doborirea unor obstacole 
și, implicit, la penalizări. Greșelile 
comise au deschis drumul spre vic
torie tînărului Hans Schneider, care 
a îmbrăcat tricoul de campion fără 
a mai cunoaște emoțiile unui parcurs 
de baraj. Ploieșteanul Gheorghe Ni
colae a trebuit să se mulțumească 
cu poziția secundă, datorită locului 
mai slab ocupat în ziua a doua.

Un semn de întrebare pentru Nico
lae Vlad, Sorin Soveja și chiar și 
pentru ceilalți componenți ai lotului, 
ce peste puțină vreme se prezintă la 
startul campionatelor balcanice de 
la Atena și care. în aceste zile nu 
ne-au satisfăcut deplin.

. CLASAMENT.. FINAL.:. 1. Ha’ns 
Schneider (C.S.M. Sibiu) cu Călin 
3 p — campion național, 2. Gheorghe 
Nicolai; (Petrolul) cu Aprod 3 p, 3. 
Dania Popescu (Steaua) cu Piersic 
7 p, 4. Victor Conțiu (A.S.A. Cluj) 
cu Omăt 11 p, 5. Dania Popescu cu 
Sonor 12 p, 6. Ovidiu Delescu (C.S.M. 
Iași) cu Atom 13 p.

Azi de la ora 16, are loc proba pe 
echipe, care încheie actuala ediție a 
campionatelor de juniori.

m

Emanuel FÂNTANEANU

UN FRUMOS SUCCES

AL „VISĂTORILOR DE VULPI"1 7

Cititorii au luat cunoștință dintr-un 
telex publicat acum citeva zile că echi
pa noastră reprezentativă de „vînătoare 
de vulpi* a obținut un frumos succes, 
clasindu-se (în proba desfășurată cu ra
dioreceptoare luerind pe frecvența de 
3.s megaheitzl). pe locul al treilea la 
campionatele europene care s-au des
fășurat în Republica Populară Ungară.

Revenim cu o serie de amănunte refe
ritoare la comportarea reprezentanților 
noștri.

Echipa a fost formată din următorii 
radioamatori : Kovaci Tiberiu (Radio-
clubul Bihor). Ioan Mierluț (Radioclubul 
Bihor). Ștefan Olah (Radioclubul Sălaj) 
si Nicolae Ciocîrian (Radloclubul Bra
șov).

Probele campionatului au avut loc in 
apropierea orașului miner Kbmlo, pe 
un teren destul de dificil. Proba pe 3.5 
megâhertzi a fost cîștîgatâ. la individual, 
de Ivan Vodlnski (U.R.S.S.). Reprezen
tanții noștri s-au clasat astfel : Mierluț 
pe locul 4 Kovaci pe locul 7 și Olah 
pe locul 8. Pe echipe, medaliile de aur 
au revenit Cehoslovaciei, de argint U- 
niunil Sovietice, ar -le bronz României. 
Au participa*. 42 de concurenți din 11 
țări europene.

La proba desfășurată cu radiorecep
toare luerind pe 144 megahertz), cîști- 
gată de Venczel Mikloș (Ungaria), re
prezentanții noștri s-au clasat astfel : O- 
lah — 8, Kovaci — 10, Mierluț — 13 șl 
Cioi'îrlan — 24. Numărul concurenților a 
fost același. 42 din 11 țări. Pe echipe, 
ne-am clasat pe locul al patrulea.

Trebuie scos in evidență că aceste 
medalii sînt primele obținute de radio
amatorii români într-o competiție ofl- 
cslă europeană.

Este un succes care, sper&m, va £1 
urmat șl de altele.

turi cu precădere juniori sau foști 
juniori, tineri care n-au trecut pra
gul vîrstei de 20—22 de ani. le
gați indisolubil de orașul în care 
aetivează formația respectivă (in- 
țelegînd prin aceasta sportivi înca
drați într-o școală sau cu un loc 
de muncă stabil), încredințați unor 
antrenori sau instructori cu recu
noscute atuuri de tehnicieni și pe
dagogi. O asemenea condiție este 
obligatorie, dacă vrem să facem 
ordine pe firul creșterii valorice 
a jucătorilor și al disciplinei, astfel 
ca să aducem în viitorii ani, cit 
mal multe aiemente în primul eșa
lon. Recunoaștem, nu este o acțiu
ne ușoară; trebuie să infringe™ 
unele inerții, o anumită mentalita
te care s-a creat în jurul acestei 
competiții.

Federația, 
lalte organe 
se cuvin să 
mobilitate, o 
și în rîndul echipelor care activea
ză în divizia B, urmărind modul 
cum sînt transpuse fn viață unele 
recomandări sau hotârlri ce le e- 
mană. Dorim, de asemenea, să e- 
xiste un sprijin mai operativ ți 
mai de substanță din partea orga
nelor sportive locale — consilii ju
dețene, municipale și orășenești 
pentru educație fizică și sport — 
să nu se aștepte doar ucazuri de 
la centru, ci să se intervină direct, 
ori de cîte ori se simte nevoia, în- 
drumîndu-se antrenorii, birourile 
de secții.

în ce ne privește, sîntem hotărîți 
să sondăm de o manieră riguroasă 
felul cum își desfășoară 
echipele din divizia B, 
lecția, creșterea valorii 
disciplina, pe multiplele

întrecerea într-o exhibiție de 
cu tctul îndoielnic.

De ani de zile federația a 
ționat exagerat de blind' în 
unor asemenea stări de fapt (sus
pendări repetate pe diverse ter
mene, fără a analiza la origine 
cauzele unor abateri), în timp ce 
organele sportive locale — direct 
sau prin comisiile de specialitate — 
și-au făcut și ele simțită o prezen
ță mai mult simbolică.

Considerăm că se impun corec
tive grabnice. Divizia B de rugby 
trebuie să devină — pentru a se 
menține In circuitul competițional 
— o rezervă activă de jucători va
loroși, într-un fel, o divizie de ti
neret, care să realizeze trecerea de 
Ia juniorat la prima divizie dar Ia 
un înalt nivel calitativ. Dar, ca să 
îmbrace un asemenea caracter este 
necesar ca de destinele echipelor 
în cauză să ne îngrijim nemijlocit, 
cu toată seriozitatea și răspunde
rea. Să ne preocupăm înainte de 
toate de selecție, promovînd în lo-

ac- 
fața

Biroul federal, eele- 
ale forului de resort 
manifeste mai multă 
prezență mai activă

CAMPIONATLL REPUBLICAN DE TENS AL JUNIORILOR

TALENTELE .,CUTEZĂTORILOR" SI PASIUNEA FOCSĂNENILOR

PLEDOARIE PENTRU
S. BACKSY

Lucia Romanov 
în atnbidextria 
renunțe la o_- a 

(prima 
nu ră-j 

nefructificat: 
participantele

care ne desparte 
actualei ediții 

recublican 
septembrie)

ele probei de simplu, surprinse.
Foto: - --------------

(in planul apropiat) c

PUNCTE DE VEDERE

activitatea 
vizind se
ducătorilor, 
ei planuri.

ADfVARATE PLACAJE
Florența Mihai și Virginia Rusiei 

de data aceasta, „in cuplu“...
Indiscutabil, clubul bucureștean 

„Cutezătorii* este o pepinieră a teni
sului 'nostru și acest fapt nu poate 
trece neobservat. In ultimii doi ani 
nu a fost concurs rezervat juniorilor, 
la care micii tenismeni — de pre
gătirea cărora se ocupă, cu multă 
pasiune și competență, antrenorii 
Tudorel Bădin și Enrico Modiano — 
să nu fi luat parte și să nu fi 
rit titluri Sau locuri fruntașe, 
actualul campionat republican, 
zențele cele mai notabile sînt 
rile Mia șl Lucia Romanov, 
toare deosebit de înzestrate. Joi, în

cuce- 
La 

pre- 
suro- 
jucă-

compania orădenc 
Lucia Romanov a 
cele mai frumoase 
Și chiar dacă plnă 
reșteanca a trebuit s 
rea ei nu este mai 
învingătoarei sale. Nu 
evolua tehnica lovirii m 
cia Romanov, dar, deocamdată 
tul câ ea joacă cu mina dreap 
cu cea stingă, la fel de eficace, 
feră o notă de inedit pe terenurile 
noastre de tenis. Tudorel Bădin, 
care are foarte multă Încredere In 
eleva sa, este singurul in măsură

la Lu- 
iâ fap- 

Și

| ACTIVTIATII SPORTIVE DE MASA
ȘTRANDUL TINERETULUI:

„TENIS PENTRU COPII, EDIȚIA 1973“, ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

La ștrandul Tineretului din Capi
tală continuă acțiunea de inițiere 
a copiilor în tainele tenisului. După 
ce de la începutul acestei veri și 
pînă acum cîteva săptămîni, în serii 
de cite 8 zile s-au perindat peste 
500 de copii, acum alti cîteva sute 
sîni 
de

în curs de a-și lua... brevetele 
inițiați. De dimineață și

TiRGU MUREȘ VA MAI 
UN OVICI ?

pînă

DA

nou
Este

elev la Școala

ÎNTRECERI DE POPICE IN 
CADRUL VOINȚIADEI

seara tîrziu, pe toate terenurile se 
joacă tenis sub îndrumarea unui 
reputat instructor și binecunoscut 
animator al acestui sport de peste 
40 de ani, Gheorghe Florea.

După cum ne spunea Nicușor 
Constantinescu, directorul ștrandu
lui, pînă la terminarea vacanței, 
deși nu a mai rămas prea mult 
timp, vor mai absolvi cursurile de 
inițiere încă aproximativ 200 de 
copii, (i.g.)

In orașul Bistrița s-au desfășurat 
partidele contînd pentru etapa in
ter județeană a Voințiadei. Au par
ticipat asociațiile sportive Voința 
din localitate, Sighet și Zalău. 
După două zile de întreceri, pe 
primele locuri, la individual, s-au 
clasat A. Popolti, Pavel Murcșan 
și Ludovic Bocoș, iar 
Voința Bistrița, Voința 
Voința Zalău.

I. TOMA

VEȘTI DE LA UNIREA TRICOLOR

la echipe, 
Sighet și

coresp.

La Tg. 
tenismen 
vorba de 
sportivă de la Liceul Blyai din lo
calitate, în vîrstă de 17 ani. Prac
tică tenisul de mai bine de 10 ani, 
sub îndrumarea tatălui său — un
chiul lui Totna Ovici. în etapa de 
zonă a campionatului republican 
pe echipe mixte de juniori el a 
cîștigat toate partidele susținute cm 
jucători de la Dinamo Brașov, Pe
trolistul Cimpina și Steaua Bucu
rești,

Mureș se afirmă u.n 
din familia Ovici.
Ivor

Asociația sportivă Unirea Trico
lor din Capitală — cu aproape 
6 000 de membri — își desfășoară o 
bogată activitate sportivă de masă 
la șah, tenis de masă, orientare tu
ristică, fotbal și volei.

La șah, în cadrul campionatului 
pe asociație, au luat parte peste 
200 de tineri din cadrul autobazelor 
I.T.A. București. Remarcați : Gheor- 
ghe Badea de la Autobaza 2 și 
Dezideriu Stelian — Autobaza 3. La 
tenis de masă participă 150 de spor
tivi aparținînd întreprinderii de 
transport București. Pînă în pre
zent o comportare bună o do-

și Elena 
La fotbal

vedesc Gheorghe Bunca
Ciucu de la Autobaza 6. 
sînt înscrise zece echipe aparținînd 
unităților I.T.A. Participă peste 200 
de tineri. Evidențiați — fot
baliștii de Ia Autobaza 3 Călători. 

Tuturor cîștigătorilor li s-au ofe
rit premii în materiale sportive a- 
tribuite de consiliul 
tive și de comitetul _. .

în prezent, prin muncă patrio
tică se lucrează la 
patru terenuri de tenis de cîmp la 
Autobaza 1 și S.I.R.A.

asociației spor- 
U.T.C.

amenajarea a

G. OCTAVIAN

să-și dea seama dacă 
trebuie să continue 
i sau trebuie să 
mină*.
Revenind la jucătorii de tenis din 

Focșani, prezenți in aceste zile pe te
renurile din parcul Progresul, tre
buie să mărturisim că ne-a impresio
nat pasiunea acestora pentru tenis, 
atîta timp cit condițiile de pregătire 
ce le sint oferite sînt de-a dreptul 
precare : un singur teren, nici o 
minge și nici o rachetă primite de 
la federația de specialitate. Totul s-a 
realizat prin înțelegerea de care au 
dat dovadă părinții copiilor, dar mai 
ales prin stăruința și priceperea ins
tructorului secției de tenis fccșănene, 
Ion Petrescu, contabil șef la Comite
tul județean Vrancea pentru cultură 
și educație socialistă. După cum ne 
spunea acest iubitor al tenisului, 
datorită sprijinului organelor locale, 
cu peste multă vreme la Focșani 
vor fi amenajate încă trei terenuri 
pe bitum, precum și două cu supra
față de zgură. Deocamdată, cei 20 
de copii care s-an dedicat tenisului 
— dintre care Gabriel Bulboacâ, Cle
ment Dobrovici, Dan Ioanovici, Lau- 
rențiu Babalîc, sint cei mai talen
tați — au luat parte Ia cîteva con
cursuri locale, vreo șase pînă acum, 
precum și la faza de zonă de ia Ga
lați a campionatului republican pe 
echipe al juniorilor.

Joi au continuat întrecerile cate
goriei 17—18 ani (fete) : pentru semi
finale s-au calificat Virginia Raziei 
(care a dispus cu 6—2, 6—1 de Geor- 
geta Groza), Mariana Hadgiu (a în
trecut-o cu 0—6, 7—5, 6—3 pe Elena 
Popescu, aceasta o altă jucătoare 
talentată, „descoperită* și crescută 
de antrenorul Aurel Segărceanu), 
Mihaela Dimitriu <a cîștigat cu 6—0, 
6—0 la Mălina Migea) și Florența 
Mihai (a dispus cu 6—0, 6—1 de
Maria Romanov). Cîteva rezultate 
din turul I (fete, 15—16 ani): Popescu 
—Ignat 6—0. 6—2, M. Romanov—Da- 
videscu 6—2, 6—3, lonescu—Fekete
6—1, 6—0, L. Romanov—Proca 6—2, 
6—2, Jecu—Panait 6—2, 6—0 ; In tu
rul II : lonescu—Gheorghe 7—5, 6—3, 
Szabo—Popescu 6—1, 6—2, Demeter— 
Pop 6—2, 9—7, L. Romanov—Cocișiu 
6—2, 6—2. Jecu—Chiriac 3—6, 6—4,
6— 3, Orășanu—Nichita 6—4, 6—3, 
Brăștin—Varga 6—0. 6—3 ; băieți 15— 
16 ani (turul II) : Dîrzu—CiocJov
7— 5, 6—3, Zus—Cercel 6—2, 6—0, 
Popovici—Șola 5—7, 10—8, 6—2, Gio- 
sanu—Chivu 2—6, 8—6, 9—7, Oprea 
—Simion 6—0, 6—1, KSvendi—Soare 
3—6, 6—3, 7—5. întrecerile continuă,

Ion GAVRILESCU

Subliniam utilitatea „Cupei Fe
derației române de rugby" pentru 
formațiile noastre din prima di
vizie. Timpul 
ie începerea 
campionatului 
etapă, pe 23 
mine, în acest fel, 
dimpotrivă, participantele la 
„Cupa F.R.R." au posibilitatea să-și 
verifice săptămînal, prin meciuri, 
stadiul pregătirii, să realizeze o 
mai bună omogenitate între com
partimente. Lucru absolut necesar, 
dacă ținem seama de faptul că ma
re» majoritate a echipelor de di
vizia A și-au remaniat loturile, pe 
de o parte promovînd jucători din 
rindul foștilor juniori, 
altă parte primind alții 
fer.

Primele două etape 
F.R.R." atestă această

Iar Pe de 
prin trans-

vreo

ale „Cupei 
preocupare 

a formațiilor participante, pentru 
omogenizarea Ioturilor respective. 
La ora actuală cel mai bine se 
prezintă Steaua, care se anunță și 
în viitorul campionat drept pre
tendentă la primul loc. Tinerii ti
tularizați în ultimii doi anj s-au 
integrat bine în XV-le militar, iar 
cei pe care antrenorul Petre Cos- 
mănescu îi are în vedere acum 
fac și ei eforturi de a fi eît mai 
utili echipei. Un fenomen asemă
nător se face simțit și la Grivița 
Roșie. Antrenorul Viorel Moraru a 
promovat — cu curajul ce II ca
racterizează — multe elemente din 
rîndul cadeților. Practic fosta

noastră campioană are la ora 
tuală un compartiment întreg, 
de linia I alcătuit numai din 
cători sub 20 de ani (Șuitaru 
Bunduc — Scări at), neurmărind 
desigur rezultate imediate, ci cris
talizarea unui nou team, așa cum 
a avut cu cîțiva ani în urmă e- 
ritipa g-lvițeană. capabil să aspire 
la primele locuri în ierarhia na
țională.

Acestor aspecte lăudabile tre
buie să le adăugăm, însă, și altele, 
care ne oferă un motiv de îngrijo
rare. Este vorba de modul cum an
trenorii noștri se ocupă Ia antre
namente, de exersarea anumitor 
procedee tehnice. Unul dintre a- 
cestea, placajul, de pildă, este la 
ora actuală, complet deficitar. N-am 
văzut în cuplajul de duminică de- 
cît simulacre de placaj, simple... 
mîngîierj ale apărătorilor în fața 
unor țjuciVori adverși aflați în 
plină acțiune ofensivă. Placaje 
mult prea blînde care ne fac să 
zîmbim, chiar Ia demonstrații de 
rugby...

S-ar cuveni, de aceea, ca antre
norii echipelor noastre divizionare 
să acorde mai multă atenție aces
tui procedeu tehnic, reamintin- 
du-și cite neajunsuri au fost ne- 
voiți să suporte. Ca să nu mai 
punctăm faptul că această slăbi
ciune se proiectează și mai depar
te, pe plan superior. în lotul re
prezentativ. Prin urmare...

ac- 
cel 
ju-

Tiberiu STAMA

LOCURI PENTRU ODIHNĂ
Șl TRATAMENT PE LITORAL

Pentru 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.

— Pentru o persoană prețul la cazare și masă este intre 40—S0 lei 
pe zi.

— Copiii pînă la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare In ca
zul in care nu solicită pat separat și 5C°/o reducere din costul mesei.

— In timpul sejurului se organizează excursii pe ll’oralul bulgar 
la Varna, in Delta Dunării, la Histria și turul litoralului românesc.

— O bază de agrement bine dotată stă la dispoziția turiștilor.
Biletele se găsesc de vînzare la sediile tuturor oficiilor județene de 

turism și fa filialele lor din țară. (6999)



NĂSTASE M. ST ELIAN TANĂSESCU

șos. Ștefan cel Mare au căutat so
luții pentru cel mai bun „11“ pe care 
să-l alinieze în nocturna bucureșteană 
da duminică. Astăzi, echipa Dinamo 
se întoarce pe calea aerului în Capi
tală. iar mîine ea va susține un ușor 
antrenament de refacere.

La Sportul studențesc PREOCUPARE
PENTRU RECUPERAREA LUI

Duminică, primul cupla; "fe-cucureștean al sezonului ! O 
teptată cu interes de suporte- dar, i același timp, si de cele 
titoare. Indiferent de forma s

duminică aș- 
patru compe- 

ivâ de moment, cuplajele acestea interbucu- 
reștene au trezit mai mereu ci tea c~a :' ți cu ofeit lupte de real spectccol 
și echilibru.

La această oră, in cele patru tabere, ultimele pregătiri, ultimele sprinturi, 
aceleași speranțe... Dar, despre sit-at a ce moment a celor patru echipe 
bucureștene, amănunte în reoorta'u nostru cin pagina a lil-a.

...Eiuminică cuplajul interbucurer.ean se va desfășura pe stadionul „23 Au
gust" după următorul program : ora 16, 
Sportul studențesc.

în Ghencea

Steaua — Rapid ; ora 18, Dinamo —

DE
AMBIȚII RENĂSCUTE
0 TRADIȚIE...

mism. Dumitru acuză o stare 
dar se 
rare.

speră in deplina lui
gripală 
recupe-

programul de lucru al 
de la Steaua nu diferă

Aparent, 
fotbaliștilor 
In aceste zile prea mult de cel din 
săptămînile precedente. Și, totuși, cel 
ce stă mai mult în preajma acestei 
formații șt urmărește cu un ochi 
atent pregătirile nu se poate să nu 
sesizeze că există un plus de exi
gență și de... ambiții.

Ieri, antrenorul Gh. Constantin ne 
spunea, din nou, câ „partida de du
minică este deschisă oricărui rezul
tat", chiar dacă debutul celor două 
formații în actualul campionat nu 
are trăsături comune, ca evoluție și 
rezultate. „Sper să fie un joc bun, 
cu atributele unei partide de atrac
ție, care să placă publicului", ne 
spunea antrenorul militarilor bucu- 
re.șteni.

Desigur, fotbaliștii de la Steaua au 
fost afectați de insuccesul de la Tg. 
Mureș, dar, mai ales, de nivelul slab 
al jocului prestat. S-au tras conclu
ziile de rigoare și pregătirea a fost 
reluată de la capăt, într-o săptămînă 
în care zi liberă au avut (luni) doar 
cei ce au fost folosiți în meciul cu 
A.S.A. Dar de marți și pînă slmbătă, 
în Ghencea, cu două-trei excepții, tot 
lotul lucrează în cadrul unor antre
namente cu caracter tehnic, tactic, 
fizic, dimineața sau după-amiază. Așa 
a fost marți și joi, așa va fi azi și, 
chiar, mîine. Miercuri, pe terenul său, 
Steaua a întîlnit pe Metalul Mija 
(scor 3—1, autorul golurilor Iordă- 
nesu.)

Deocamdată, formația n-a fost de
finitivată. Rămîne încă Indisponibil 
Ion Ion, dar revenirea lui Iordănescu 
aduce un plus de încredere și opti-

în Ciulești AMBIȚII
OPTIMISM

Șl...

Cu glndul la derbyul de duminică 
cu eternul său rival Steaua, Rapidul 
și-a precizat foarte bine sarcinile din 
această săptămînă. Antrenamente in
tense, dominate de ambiții, și mult 
optimism, chiar dacă în ultima etapă 
echipa n-a reușit decît un scor alb 
pe Ciulești.

Ieri feroviarii bucureșteni au sus
ținut prima manșă a semifinalelor 
campionatului european feroviar 
(despre meciul cu Lokomotiv Mos
cova citiți cronica respectivă) și acest

FINALA „CUPEI
Eveniment fotbalistic pe litoral : 

între 31 august și 9 septembrie, la 
Năvodari, sînt programate finalele 
celei de a III-a ediții a „Cupei spe
ranțelor" la fotbal. Un număr de 
22 de echipe, campioane de județe, 
vor fi prezente la marea finală a 
celor mai mici fotbaliști. 22 din cele 
peste 3 000 de echipe care s-au an
gajat în întrecerile actualei ediții 
a competiției.

„Cupa speranțelor" reprezintă un 
campionat inter-străzi, deschis pio
nierilor și școlarilor, elevilor pînă 
la 12 ani. Este a întrecere intrată 
în tradiție, cu o largă popularitate 
la nivelul unor județe. Cîteva cifre

DE LA I.E.A.B.S
Biletele de intrare per.tru cuplajul de fotbal ce se va desfășura duminică 
2.IX.1973 pe stadionul „23 August" s-au pus în vinzare la casele de bi
lete din oraș ce au program de funcționare intre orele 8—20.

D. GEORGESCU 
văzuți de AL CLENCIU

reprezentat marelejoc
iatea uverturii cuplajului 
restean. Sîmbâtă rapidiștil 
tua un ușor antrenament 
nere a formei sportive.

MECIUL CU P.A.O.K.

test îna- 
interbucu- 
vor efec- 

de menți-

SALONIC
(W). VERIFICAREA DE BAZĂ

A CAMPIONILOR.
...Dinamo s-a pregătit la ...Salonic, 

unde, miercuri seară, la lumina re
flectoarelor, in fața a 12 000 de spec
tatori. echipa noastră campioană a 
întîlnit intr-un meci amical frmația 
locală P.A.O.K. După un joc echili
brat și spectaculos, partida s-a ter
minat la egalitate : 1—1. Pentru echi
pa română a înscris Dudu Georgescu 
în min. 39, cu o frumoasă lovitură 
de cap. După pauză, mai exact în 
min 72 gazdele au egalat prin Pari- 
dis. Antrenorul Ion Nunweiller a fo
losit în acest joc amical următoarea 
formație : Constantinescu — Deleanu, 
G. Sandu, Dobrău, Lucuță — Dinu, 
Sătmăreanu, P. Radu — Dumitrache 
(Vrînceanu), Dudu Georgescu, Radu 
Nunweiller (Moldovan).

Acest joc a fost un bun prilej de 
verificare a potențialului formației 
Dinamo in vederea derby-ului de 
duminică, și antrenorii echipei din

M. SANDU Șl I. CONSTANTIN
Studenții

meciul lor de duminică în care vor 
evolua In compania campioanei țării, 
echipa Dinamo. în vederea unei com
portări cît mai frumoase a elevilor 
săi, care să confirme, astfel, succesul 
din etapa trecută în fața echipei 
Sport Club Bacău, antrenorul Gh. Ola 
a programat antrenamente zilnice. 
In aceste ședințe, conducerea tehni
că insistă atît asupra pregătirii fizi
ce. cit și a celei tehnice. In timpul 
antrenamentelor nu sînt neglijate nici 
exercițiile tactice.

De la pregătiri continuă să absen
teze Kraus și I. Constantin (acciden
tați). cărora li s-a adăugat Mircea 
Sandu, care acuză o întindere mus
culară. Conducerea tehnică a forma
ției speră, totuși, că pînă duminică 
tor putea li recuperați Mircea San
du și Ion Constantin, pentru ca, 
astfel, ei să participe la intîlnirea cu 
dinamoviștii bucureșteni.

Deoarece există incertitudine în 
privința folosirii unor piese de bază, 
antrenorul Gh. Ola nu s-a fixat asu
pra formației cu care va începe par
tida de duminică-

așteaptă cu nerăbdare

SPERANȚELOR"
ne vor edifica pe deplin. Județul 
Cluj, de pildă, a consemnat pre
zența în „Cupa speranțelor1* a 157 
de echipe, în județul Bacău au par
ticipat 133, în județul Vilcea 117, în 
județul Timiș 130. Municipul Bucu
rești a avut la actuala ediție 160 
de echipe participante.

La reușita întrecerilor din etapele 
preliminare finalei este de semna
lat efortul Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și Federa
ției Române de Fotbal, direct sau 
prin organele lor în subordine. Co
laborarea dintre C.N.O.P. și F.R.F. 
nădăjduim să se facă 
acum, Ia finale, printr-o 
în măsură să satisfacă 
gențele micilor sportivi, 
că programarea finalei la Năvodari 
apare ca deosebit de inspirată : în 
tribunele celor 4 terenuri care vor. 
găzdui turneul vor fi prezenți și 
cei 6 000 de minispectatori aflați în 
ultima serie a taberei din marea, 
recreație a vacanței...

simțită și 
organizare 
toate exi-
De notat

SOACRELE Șl CAMPIONATELE
Dacă lăsăm de o parte strania problemă a soacrei 

lui Cruyff — problemă cu care fotbblul-asociație 
atinge culmile literaturii Agathei Christie și ce păcat 
că soacra olandezului n-a avut succes pentru a pu
tea aduce, în sfîrșit, un elogiu acestor femei pe ne
drept ironizate în viața publică, deși cine știe ce in
terese morbide, la rindul lor, se ascundeau în mintea 
acelei distinse doamne, căci n-o să putem vreodată 
scăpa de ideea că interesul poartă fesul 
ține de transferuri — dacă lăsăm deci 
subiect seducător, nu-mi mai rămine 
decît să răspund somației pe care 
mi-o adresez in tăcere de trei săptă- , 
mini, de cînd a început povestea ce- | 
lor o mie și 
campionat :

și în tot ce 
rotat o cest

de pe stingă pe dreapta. Acolo, la Ascot, trebuie să 
ai ochiul cîmpului, ca și la Ploiești, ca și la Epsom, 
ca și la Longchamp. Adică, să vezi de departe, di
nainte de a porni cursa, doar cînd caii abia se 
plimbă prin fața ta și Țopescu are grijă de ro
mancier de a-ți releva pălăria fastuoasă a vreunei 
doamne coborite din Forsyte Saga — care e calul 
cu care ții, pe care să mizezi, pentru care șă tre
muri, de care 
ind desigur

una de nopți numită și 
domnule, te rog să-mi

spui cu cine ții ? E o întrebare cu
care simt că nu mă pot juca și ia
care trebuie să răspund serios. De
trei săptămîni n-am mai scris tele-
cronica mea, căzînd în meditație ca B 
filozofii indieni care susțin pe bună I 
dreptate — deși nu fotbalul e spe- j 
cialitatea lor, ci hocheiul pe iarbă, 
asta ne-ar mai lipsi — că decît să 
te exprimi repede mai bine taci în
delung, privind la marea cea mare care

tosSI
.. ................_ ...___ _________ __ conține iod
profund neliniștitor pentru nervi, dar binefăcător la 
minte.

Joacă, glumele și vorbele patetice legate de sta
rea Progresului în lume și în Divizia B îmi dau sea
ma — cu tristețe — că nu mai țin, nu mai conving 
și mă fac de ris, ceea ce nu m-ar durea peste mă
sură dacă aș putea și eu ride de alții. Dar iată că 
nu e cazul. Ni l-au luat pînă și pe Bartales care, 
intr-un an, doi, trei, va fi disputat de Dinamo, Vic
toria Cărei și Jiul, știu eu ce spun... Așa că trebuie 
să mă decid. Nu mă moi pal prezenta în lume fără 
patimi și imparțial. Nu șade frumos. Bancul cu im
parțialitatea cronicarului nu mai e de mult un banc 
care să amuze lumea. Care e croniccrul care să nu 
țină în cutele tainice și perfide ale sufletului său 
competent cu cineva ? Eu am impresia să însuși in
coruptibilul prieten al tuturor cronicarilor — preacoruptibilul prieten al tuturor cronicarilor — 
fericitul G. Mitrei — tot ține cu o echipă_ din 
chiar dacă n-o mărturisește zilnic. Și atunci ?

Alunei voi face ca la Ascot, locul acela de 
nune din Anglia de unde ne vin cursele acelea 
cai nu mai puțin minunați care-l înnebunesc 
spre bucuria noastră — și pe Cristian Jopescu, 
numai pe noi, profani care abia acum aflăm

A,

mi-
cu

nu
llUiirui pc tiv», piviwrii ww«v» <-*w «*■"***** CUffl

devine cazul cînd calul schimbă piciorul la Intrarea

sâ-ți legi speranțele și lacrimile, ști- 
existâ lucruri și idei mai importante 
pe lume dar în clipa aceea necon- 
tînd altceva decît cum bate soarele 
pe coama calului tâu și cum îî stră
lucește crupa.

înzestrat, deci, cu ochiul cimpului, 
după patru transmisii așa și așa, în 
care nu crainicii au fost partea cea 
mai slabă, mă decid — cu toată» 
gravitatea, acum, cînd jocurile încă 
nu-s făcute — să fiu conformist. Nu 
e un cuvint cu care să te lauzi, dar 
adevărul la care trebuie să mă con
formez e că în acest campionat voi 
ține cu „U" Craiova, care mi-a plă
cut foarte mult, cum de mult nu 
mi-a plăcut o echipă românească, 

in jocul cu îngerașii aceia naivi din Timișoara. Manie
ra de joc a acelor olteni m-a sedus și ața mă trage 
la ei cum nu se poate mai tare, ca într-o fascinație, 
cum zic neoltenii. Echipa respiră fotbal și are în cap 
ceva care se transmite picioarelor. Că habar nu are 
să desfacă apărările aglomerate — nu e de natură 
să mă sperie. Nici alții nu știu — și fug după 
Cruyff... E o soluție care nu ne interesează.

...Voi mai ține cu echipa lui Rișniță, nu numai pen
tru numele său minunat, dar și pentru că am auzit 
dintr-o mie de locuri că tipul trăznește de talent, cît 
Lică. Voi ține și cu Lică, adevărul e că voi încerca,, 
să țin cu cît mai mulți jucători și cu cit mai puține 
echipe I Și voi mai ține — și anul acesta — cu âiCe- 
la care duminică, la Brașov, a dat patru pase lungi, 
exacte, dintr-o bucată, fără nici un stop, de s-a făcut 
o lumină c-a amuțit un popor de telespectatori. Am, 
însă, o necunoscută: Reșița. Dacă de aici va sări 
iepurele ? Sqacra mea, deocamdată, nu are nici o 
părere — ea e o sceptică, care nu a auzit de Nes- 
torovici, ci doar de unul Dobay... Dar poți să știi ce 
se ascunde în mintea unei soacre ? In mintea unei 
soacre se pot ascunde tot atîtea minunății cît in
tr-un campionat.

IN OBIECTIV, DIVIZIA C

câ

BELPHEGOR

PROGRAMĂRI DE ARBITRI

Dauf 9 echipe eu 6 puncte, după trei clape • Echipele din Arad din nou in coada clasamentului
ÎN CUPELE EUROPENE

scrici a VIII a • udată ca jocurile au început
Diviziei 

_ ___ __ ____ _ . , data a-
ceasta cu cîte 16 echipe în fiecare din 
cele 12 serii, față de 14 cîte erau în se
zonul trecut — a început sub semnul... 
obișnuitului. în toate cele trei etape 
desfășurate pînă în prezent. în marea 
majoritate a cazurilor, echipele gazde 
au terminat învingătoare. Concludente, 
in acest sens, sînt și cifrele: în etapa 
I — CO jocuri cîștigate de gazde, 22 me
ciuri egale și 13 terminate cu victoria 
oaspeților, în etapa a Il-a : 71—16—8, iar 
în cea de a III-a : 69—14—12.

Formațiile nou promovate (al căror 
număr este acum foarte mare, aproape 
40) s-au comportat satisfăcător, cîștigînd, 
de regulă, pe teren prbpriu, dar pierzînd 
In deplasare. ’Au fiost; este drept, și ex
cepții. ca de pildă. Arrubium Măcin și 
Constructorul Vaslui, învinse în toate 
cele trei jocuri. Aceste formații, ca și 
alte debutante, care au deja un substan
țial golaveraj negativ, nu trebuie, însă, 
să se descurajeze, ne aflăm la început 
de campionat și handicapul poate fi re
făcut pe parcurs, firește, pi^ntr-o intensă 
muncă depusă la antrenamente.

Dintre fruntașele campionatului 
(care din cauza unui punct mai 
în clasament sau unui golaveraj 
slab n-au promovat în ,,B“) un 
bun a luat Unirea Dej

Noua ediție a campionatului 
C — într-o formulă lărgită, de

trecut 
puțin 

mai 
start 

___  _ ___  ______ ____ conduce cu 
6 p în seria a Il-a — și se anunță, de 
pe acum, un serios pretendent la șelie. 
Un început remarcabil îl au în noul 
campionat și echipele Unirea Iași, Pe
trolul Berea. Progresul Corabia. Portul 
Constanța, Marina Mangalia, Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Textila Clsnădie și 
Chimica Tîrnăveni, care, în trei meciuri, 
n-au pierdut nici un punct. Dintre 
proaspetele promovate o impresie fru
moasă au lăsat, pînă acum, Avintul Re
ghin (5 p și S—1 golaveraj), I.O.R. Bucu
rești, Hidroenergia Em. Vilcea, Cimen
tul Turda, Progresul Strchaia ș.a.

Dintre formațiile cu o activitate mat 
mult sau mai puțin îndelungată în Di-

vizia C au debutat foarte slab, în noul 
sezon. Sportul muncitoresc Suceava (fos
ta Străduința), Cimentul Medgidia, Spor
tul Ciorogîrla (cu toate că duminică a 
obținut în București un rezultat onora
bil, 2—3 eu Flacăra roșie, după ce a 
fost condusă cu 0—3), Petrolul Videle, 
Metalul Topleț și Oltul Bm, Vilcea, care 
n-au reușit să obțină nici măcar un 
punct în trei jocuri. Divizionarele C din 
Arad se pare că și în noul campionat 
vor fi ocupantele ultimelor locuri în 
clasament. După etapa a III-a. Construc
torul, Strungul $1 Gloria ocupă pozițiile 
13, 14 și, respectiv, 16 în seria a VUI-a. 
Pentru un oraș ca Arad, cu o frumoasă 
tradiție fotbalistică, este un lucru greu 
de înțeles, perpetuarea slabei compor
tări a formațiilor de Divizia C.

Din punct de vedere al disciplinei, lu
crurile lasă de dorit. In toate cele 3 
etape s-au înregistrat acte de încălcări 
ale sportivității : loviri reciproce, insul
tarea arbitrului și alte ieșiri incompati
bile cu etica sportivă. La o serie de 
jocuri, arbitrii au fost'nevoiți să aplice 
cea mai grea sancțiune, eliminarea din 
joc. De altfel, a intrat în acțiune și co
misia de disciplină a federației, dictînd 
cîteva sancțiuni exemplare. Astfel, pen
tru abaterile din etapa I au fost sus
pendați, printre alții : C. Fătu (Petrolul

$i... actele nesportive
Ticlenî) pe patru etape. P. Drugii (Ci
mentul Fieni). I. Mocanu (Automatica 
Alexandria),. N. Căpușan (Locomotiva 
Adj ud), N. Cojocarii (S.M. suceava) — 
pe cite trei etape. Iată și alte nume de 
jucători care vor fi „judecați” pentru 
abateri săvîrșite în etapa a Il-a : șt. 
Herghelegiu (Foresta Gugești), I. Tudo- 
se (Electronica București), R. Bărbules- 
cu (Portul Constanța), G. Funda (I.M.U, 
Medgidia), V. Buracu (lîova Roșiorii de 
Vede), P. Santa (Laromet București) și 
alții.

Deci, ca și în campionatul trecut, mul
te manifestări de nesportivitate. Se im
pune, ca atit conducerile asociațiilor cît 
și ale secțiilor șă se îngrijească mai se-r 
rios de importanta problemă, aceea a 
disciplinei jucătorilor !

In sfîrșit, o ultimă observație : prin 
mărirea numărului divizionarelor C se 
pare că nivelul tehnic al competiției în
registrează o scădere, atît din cauza 
efectivelor destul de sărace, ale unora 
dintre formații, cît și din pricina insu
ficientei experiențe a conducerilor teh
nice, pregătirea multor echipe fiind în
credințată unor instructori. Ce au de 
spus, în această privință, asociațiile res
pective. Dar Colegiul central al antre
norilor ?

T. RABȘAN

Comisia de arbitri a U.E.F.A., sub 
președinția lui Friedrich Seipelt (Aus
tria) a desemnat săptămînă trecută na
ționalitatea arbitrilor care vor conduc® 
întâlnirile primului tur al edițiilor de 
anul acesta al cupelor europene.

Cu acest prilej au fost delegați și ar
bitrii ce vor conduce meciurile echipelor 
românești. De pildă, partida Crusaders 
Belfast — Dinamo București va fi con
dusă de arbitri din Belgia (în tur) și 
din Turcia (în retur); Chimia Rm, Vil
cea — Glentoran Belfast : Cipru (tur) 
și Olanda (retur) ; A.C. Fiorentina — 
Universitatea Craiova : Bulgaria (tur) și 
Iugoslavia (retur); Fenerbahce
— F.C. Argeș Pitești : Austria 
Grecia (retur).

Totodată, ' " ” 
fi desemnați, 
legați la 
via — P.
— retur), . .. .
lympîakos Nicosia (C. 
Admira ” ”‘
Milano 
sice — 
tur).
• O 

de ieri 
Turcia, 
meciului retur 
Dogan Babacan 
mir și Celal Cerezei.

arbitrii 
ulterior), 

partidele.:
A. O. K. 

V. f. B.

Istanbul
(tur) șl

(ce vor 
fost <ie- ., Varșo- 

(C.C.E. 
' — o-

români 
, au 
Legia 

Salonic 
Ctuttgart
UEFA — retur), 
— InternazionaleWacker Viena

(C. UEFA — tur) și V.S.S. Ko- 
Honved Budapesta (C. UEFA —

telegramă venita 
de la 
anunță

in cursul zilei 
de fotbal din 
trei arbitri ai 
— Crusaders :

Federația 
pe cei 
Dinamo 
(Ia centru), Cumhur Do-

*.

(Urmare din pag I)
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VALENTIN HOTACOSTEL CÎRJE

MIHAI HRISOVENI

postura de ..locotenent'/, 
încerca cu toată vigoarea 
a contribui direct și activ

Rubrică realizată de 
Hristache NAUM CONSTANTIN TANASE

Dar, iată cum s 
reprezentative:

ROMÂNIA : Teodor VASILE,
lin CERNEA, Nicolae ANDRONA- 
CÎIE, Nicolae DAVID și Vasile SE
LEJAN ;

ROMANIA — tineret : Costel 
CÎRJE, Eugen DULGHEF.U. Valen
tin HOȚA, Mihai HRlȘOt ENI, Con
stantin TÂNASE

Antrenorul ambelor foi 
Nicolae VOICU.

Cei 10 alergători provin din 6 
cluburi sportive : DINAMO (Teodor 
Vasile, Costel Cîrje și Vasile Sele
jan), METALUL PLOPENI (Nicolae 
Andronache și Constantin Tănase), 
MUREȘUL TG. MUREȘ (Nicolae 
David și Valentin Hota), OLIMPIA 
BUCUREȘTI (Ion Cernea).
ȚA PLOIEȘTI 
și C.S. BRĂILA 
Jîste evident că 
sînt selecționați 
vincia este cea
Folosim momentul pentru a evi
denția din nou activitatea unor an
trenori de la cluburile și asociații
le sportive provinciale — chiar 
dacă nu au în momentul de față 
cicliști selecționați în echipele na
ționale — pentru că ei sînt cei care 
asigură sportului cu pedale româ
nesc marea majoritate a elementelor 
talentate. Este vorba de Martie STE- 
FANESCU (Brașov), Mihai SIMION 
(Brăila), Ion DOLETE (Plopeni), 
Ioan DORGO (Tg. Mureș). Vasile 
CHIȘ (Cluj) și de alții care, real
mente. trudesc pentru ca ciclismul 
românesc să supraviețuiască.

Antrenorul emerit Nicolae Voicu 
a împărțit lotul în două categorii 
(corespunzînd celor două echipe pe 
care avea să le formeze) : oameni 
cu experiență (pentru România) și 
tineri, veritabile speranțe ale spor
tului nostru cu pedale (România-

VOIN-
(Eugen Dulgheru) 
(Mihai Hrisoveni). 
deși din Capitală 

4 rutieri, tot pro- 
care dă ponderea.

• In caravana „Turului 
României" se va afla și 
operatorul Tiberiu Vătă- 
șescu. El va realiza un 
film pentru televiziune, ce 
va fi proiectat la puțină 
vreme după 
competiției, în 
televiziunii se 
noscutul (și 
regizor Mihai Pana’.t. Îm
preună cu c./-'-- ---.

încheierea 
„echipa'1 

află și cu- 
apreciatul)

. ~ ' t colaboratorii
săi, el va asigura cele do
uă transmisii în direct, 
precum și înregistrările

tineret). De fapt, ceea ce caracteri
zează ambele formații este tinere
țea și. după opinia noastră, ea for
mează unul dintre aru-uriie puter
nice ale celor două echipe repre
zentative. Pentru câ. îndeobște, ti
nerețe înseamnă curaj. combativ', 
fate, inițiativă. Nutrim speranța câ 
aceste calități vor C evidențiate de 
cei 10 „tricolori". Desigur, prana 
garnitură are avantajul de a-1 avea 
în componență pe ambițiosul șt ta
lentatul Teodor Vasile. Ea dispune, 
în același timp, de experiența in
ternațională a unora dintre compo- 
nenți, de dorința lor de a nu ră
mîne în 
ci de a-și 
sansa, de 
la ascensiunea echipei României.

Echipelor României, ca și celor
lalte selecționate ce se vor alinia 
la startul celui de al XIX-lea „Tur 
al României" le dorim succes de
plin.

zilnice. Le urăm succes!

• Clubul sportiv Olim
pia își reconsideră atitu
dinea. Iert ne-a anunțat 
că dorește să-și reia sub 
aripa sa ocrotitoare echi
pa. Astăzi ne va vizita la 
redacție președintele clu
bului, prof. Victor Varde- 
la, pentru a argumenta 
rațiunea revenirii și pen
tru a solicita ca echipa 
lui Vasile Burlacu să 
concureze sub numele de

Olimpia București și 
Gloria.

• In cursul zilei 
astăzi sint așteptate

nu

de 
să

miază, cu avionul, echipa 
Italiei, iar in cursul după 
amiezii, cu autobuzul, re
prezentativa Bulgariei,

NOUTĂȚI
sosească trei din echipele 
oaspete ale „Turului Ro 
mâniei". Dimineața, cu 
trenul de Belgrad, este 
posibil să sosească selecți
onata Iugoslaviei, la a-

• Iată și numerele de 
concurs pe care le 
purta cicliștii din cele 
uă reprezentative ale 
rii noastre: 21. Teodor
sile; 22. Vasile Selejan: 
23. Nicolae David; 24. Ion 
Cernea; 25. Nicolae An- 
dronache (România); 26.

Costel Cîrje; 27. Eugen 
Dulgheru; 28. Valentin 
Hoța; 29. Mihai Hrisoveni; 
30, Constantin Tănase 
(România — tineret).

vor 
do- 
ță- 

Va-

• Sosirile 
avea loc, în 
jurul orei 
fac etapa 
individual), 
(circuit in 
Cluj) și
'contratimp individual, di
mineața la Vatra Dornei).

în etape vor 
fiecare zi, în 
17. Excepție 

I (contratimp 
etapa a V-a 
nocturnă, la 

etapa a Vil-a

ACȚIUNEA DE AMENAJARE A BAZELOR SPORTIVE 
PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ IN PLINĂ DESFĂȘURARE 

ne-a arătat partea în care va fi 
amplasat „dreptunghiul" de antre
nament, ne-a vorbit despre căile 
de acces, „prefațate" 
trandafiri și pomi 
spunîndu-ne că pînă la inaugura-, 
rea campionatului numeroșii susți
nători ai echipei s-au angajat să 
lucreze — în orele lor de răgaz — 
pentru terminarea la timp a ame
najărilor strict necesare.

Corespondentul nostru din Fe
tești, Virgil Ionescu, care este și 
antrenorul secției de box a asocia
ției Rapid, ne-a informat după eta
pa inaugurală, că dușurile și ves
tiarele au fost date la... cheie,. 
gardul de sîrmă a fost terminat, 
iar pista la atletism este aptă' pen
tru concursuri. S-au plantat fiois 
soiuri de trandafiri pe aleile de la 
intrarea în baza sportivă.

Auzind de toate acestea, ne-am 
adus aminte de ceea ce. ne-a 
la plecare primarul orașului 
tești, Ștefan Iacob: „Cînd 
vorba de fotbal, concetățenii 
mută șt., munții din loc. Vom 
tot ce este necesar pentru a începe 
campionatul pe acest teren, dar în 
final vom avea un stadion, asemă
nător cu cele din marile orașe, de 
care vor beneficia tinerii și vîrst- 
nicii din urbea noastră, practicînd 
sporturile preferate".

Deci, adesea, de la fotbal poate 
începe totul...

Continuînd itinerarul nostru prin micile orașe, pe care anii socialis
mului le-au propulsat în rindul centrelor urbane angajate cu toate forțele 
în marea operă de dezvoltare multilaterală a țării, ne-am oprit în două 
localități situate în județe diferite, dar care au puncte comune în viața 
lor citadină. Este vorba de Vălenii de Munte și Fetești, orașe care au ob
ținut rezultate remarcabile și în domeniul sportului, mai ales în acțiunea 
de amenajare a noilor suprafețe destinate practicării exercițiului fizic.

Pornind de la un teren simplu
Călătorul care se oprește la Vă

lenii de Munte, poate lua contact 
imediat cu peisajul sportiv, deoa
rece Stadionul orașului, cum îl nu
mesc localnicii, se află chiar lîngă 
șoseaua principală ce străbate a- 
ceastă așezare prahoveana.

Aveam să aflăm, mai tîrziu, de 
la tovarășul Gheorghe Sioian. 
prim vicepreședinte al Consiliului 
orășenesc pehtru educație fizică și 
sport, că aci era. cu numai cîțiva 
ani în urmă, doar un teren de 
fotbal. îngrădit pe o singură la
tură. Rînd pe rînd au apărut, gra
ție sprijinului acordat animatorilor 
sportului din Vălenii de Munte de 
către organele locale, pista cu 
cinci culoare și sectoarele de arun
cări și sărituri, s-a împrejmuit 
baza sportivă, iar acum două luni, 
s-au dat în folosință grupul social 
și o sală pentru jocuri de tenis de 
masă și șah.

— Nn atn pus Ia punct baza 
sportivă de lingă șosea pentru că 
am avea vreo echipă divizionară. 
Ea este fructul dorinței tinerilor și 
vîrstnicilor amatori de mișcare în 
aer liber, fiind destinată în exclu
sivitate
economice 
a adăugat 
C.O.KF^i- 
râ de cea 
sint handbalul și voleiul.

Unde sînt terenurile de handbal 
și volei ? Răspunsul: la Liceu, la 
Școala ger.erală nr. 2. la Fabrica 
de conserve, la Casa de cultură. Ia 
întreprinderea de transporturi. Ia 
asociațiile sportive Energia și Mo
bila. in comunele Drajna, Gura Vi- 
țioarei, * ‘
situate 
ză în 
»Cepa 
mintirea eminentului om de cul
tură, care Și-a legat ceît mai mare 
parte din viață de această așezare), 
ajunsă la a treia ediție, a angre
nat în actualul sezon 12 echipe fe
minine și tot atîtea masculine de 
handbal. Competiția se va ampli
fica, deoarece 
va fi inclusă 
sportive.

care nu' avea teren corespunzător 
pentru susținerea meciurilor ofi
ciale. Soluția s-a găsit rapid, fac
torii responsabili amintindu-și de 
terenul acordat acum trei ani de 
către Consiliul popular în schimbul 
bazei sportive din fața gării, pe

în vizită prin micile
orașe ale țării

care s-a construit c stație de cali
brat porumb.

Am vizitat viitoarea bază spor
tivă, situată în zona de agrement 
a orașului. Se plantau ultimele 
brazde pe suprafața terenului de 
joc, sg spărgeau de către elevii 
aflați în vacanță bolovanii funda
țiilor de beton aduși de la casele 
demolate, material necesar drenării 
pistei de atletism, se începuse mon
tarea bordurilor în turnante, se lu
cra la gardul împrejmuitor. Și cam 
atît—

însoțitorul nostru, Vasile Albuț, 
intendentul noului teren de sport,

de alei cu 
ornamentali,

spus
Fe- 

este 
mei 
face

Traian IOANIȚESCU
salariaților din unitățile 
ale orașului. La noi insă, 

prim vicepreședintele 
sporturile cate se bacu- 
m/J mare popularitate

Măgurele și Teișan care, 
în împrejurimi, se integrea- 
viața sportivă a orașului. 
Nicolae Iorga" (cinstind a-

în regulamentul ei 
etapa pe asociații

De la fotbal
S-a întîmplat să fim oaspeții o- 

rașului Fetești, cunoscut nod de 
cale ferată, în zilele „calde" ale 
promovării echipei de fotbal Viti
cola din localitate 
Toată lumea, de la mic la 
era bucuroasă, dar în același -timp 
îngrijorată (sau mai bine zis preo
cupată) de perspectiva formației,

poate începe totul

în divizia C
mare.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PROROEXPRES
2 SEPTEMBRIE

REZU1.TATELE 
TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO 
DIN 21 AUGUST 

1973

Categoria I : 1.30
autoturisme Dacia 
1300 ; cat. a Il-a : 
2.30 autoturisme 
Skoda S. 100 ; ' cat. 
a lll-a: 3,45 varian
te a 25 OQO lei: cat. a 
IV-a : 24 variante a 
10 030 lej..„din..,.gare. 
o excursie la Buda
pesta cu petrecerea 
Revelionului 1974 de 
cîte două locuri, 
plus diferența în 
numerar; cat. a V- 
a: 57,50 variante a 
4 401 lei ; cat. a VI- 
a: 61,10 variante a 
2 500 tel, din care o 
excursie de un loc 
la Budapesta eu 
petrecerea Revelio
nului 1974; cat. a 
Vil-a : 64,45 varian
te a 1 000 lei ; cat. 
a VHi-a : 36.65 va
riante a 500 lei: cat. 
a ix-a : 346,25 va
riante a 200 ier.

Rubrică redactată 
de LOTO- 

pronosport 
MÎINE ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR I

BANI Șl AUTOTURISME



LA MOSCOVA!

In competițiile pe echipe ale turneului 
intercontinental de tenis de masă de la 
Pekin, pentru primele locuri candidează, 
la masculin, selecționatele R.P. Chineze, 
Japoniei, R.P.D. Coreene și R.D. Viet
nam, iar la feminin, R.P. Chineză, Ja
ponia, R.P.D. Coreeană șl India.

telefon). în- 
prezența a 
noua pistă 

în capitala

Concursul automobilistic desfășurat pe 
circuitul de la Hockenheim, a fost cîști- 
gat de pilotul elvețian Clay Regazzoni, 
care a concurat pe o mașină „Tomaso 
Pantera*'. Pe locurile următoare s-au 
clasat Clemens Schicketanz (R.F. Ger
mania) și Claude Hal di (Elveția) — am
bii pe „Porsche-Carrera".

Echipa suedezi de hochei pe gheață 
B.K. Karlstad, aflată în turneu în Ceho
slovacia. a jucat la Praga cu formația 
locală Sparta. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—2 (1—1, 1—1, 1—0).TREI VICTORII ROMANEȘTI

' 7

Toma Ovici învinge

ILIE NĂSTASE

Tom Edlefsen (S.U.A.)

NEW YORK, 30 (Agerpres). — Te- 
nismaniî. roniâiii au. debutat cu vic
torii în . noua ediție a „Campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A., 
care se desfășoară pe terenurile de 
la Forest Hills, cu participarea a

peste 200 de jucători și 
primul tur, Toma Ovici 
elimine în 5 seturi : 6—-7, 6—3, 6—3, 
2—6 ,7—6 pe Tom Edlefsen (S.U.A.), 
Ion Tiriac a cîștigat cu 4—6, 6—4, 
4—6, 6—1, 6—0 la Neely Armistead 
(S.U.A.). iar Ilie Năstase, după cum 
s-a anunțat, l-a învins cu 6—4, 6—4, 
6—3 pe Humphrey Hose (Venezuela).

Alte rezultate din proba de simplu 
bărbați ; Smith (S.U.A.) — Proisy 
(Franța) 6—4 5—0„ abandon, Laver 
(Australia) — Solomon (S.U.A.) 6—0, 
6—2, 6—2; Borg (Suedia) — Barth
(Australia) 3—6, 6—7, 6—4, 6—1, 6—2; 
V. Amritraj (India) — Scott (S.U.A.) 
6—4, 7—6, 6-^-2; Ramirez (Mexic) — 
Murioz (Spania) 7—6, 6—2, 7—6; Ri
chey (S.U.A.) — Battrick (Anglia)
6—0, 2—6, 6—4, 3—6, 6—4; Delaney 
(S.U.A.) — Molina (Columbia) 6—7, 
6—2, 6—4, 7—6; Riessen (S.U.A.) — 
Koch (Brazilia) 5—7, 6—2, 6—3, 6—2; 
Newcombe (Australia) — Lara (Me
xic) 6—7, 6—3, 6—3, 6—7, 6—3; Ashe 
(S.U.A.) — Dibley (Australia) 7—6, 
6—7, 7—5, 6—2; Okker (Olanda) — 
Pancho Gonzales (S.U.A-) 6—7, 6—3. 
6—I, 6—4; Pilici (Iugoslavia) — Aus
tin (S.U.A.) 7—6, 6—4, - * - 
(Australia) — Stilwell 
6—2, 6—2; Ismail el 
blica Arabă Egipt) 
(R.S.A.) 6—4, 6—2,
(Cehoslovacia) — T. 
marca) 6—,4 6—4, 6—2; 
(Franța) — Meiler ( 
6—3, 6—0. Mai multe partide au fost 
îhtrtrupte din cauza întunericului. 
IntrecOrHs din. prima zi s-au disputat 
pe o temperatură de 33 de grade 
la umbră.

jucătoare. In 
a reușit să-l

6—2; Rose wall 
(Anglia) 6—3, 

Shafei (Repu- 
— McMillan 
6—4; Zednik 
Ulrich (Dane- 
: Domingue?
(R.F.G.) 7—6,

COMPORTARE BUNA A ATLERLOR
NOȘTRI JUNIORI IN INTILNIREA
CU SELECȚIONATELE UNGARIEI
NYIREGYHAZA, 30 (prin tele

fon). — Tradiționala întîlnire din
tre selecționatele de juniori și ju
nioare ale României și Ungariei a 
început azi (n.r. ieri). în localitate, 
în mijlocul unui interes general. 
Disputele tinerilor atleți și atlete 
sînt extrem de îndîrjite, lupta pen
tru fiecare punct dînd naștere u- 
nor interesante dueluri sportive. 
Tinerii noștri reprezentanți au dat 
dovadă de o combativitate deose
bită. cîștigînd, de pildă, trei probe 
în care șansele lor nu erau deloc 
certe (400 m și greutate — băieți, 
1 500 m — fete). După prima zi, 
rezultatele generale sînt următoa
rele: Ungaria — România (juniori) 
54—49: Ungaria 
pare) 28—34.

I Iată și cîteva 
primei zile de
1 Florența Ionescu (R) 50,04 m; 
2. Mariana Nan (R) 47,38 m; 1.500

România (juni-

dintre rezultatele 
concurs: disc <f):

Ghipu (R) 3:50,5; 2. N.
3:50,8; greutate (m):

(m): 1. Gh. 
Onescu (K) _
P. Neaga (R) 16.32 m; 2. L. Feher 
(R) 16,19 m; 1500 (f): I. Viorica 
Jitaru (R) 4:28.5; 2. Viorica Neaga 
(R) 4:34,2; 3 000 (m): I. D. Sito (R) 
8:23.4 ... 3. C. Bebereche (B) 825.6; 
greutate (f): 1. Sofia Mitricâ 13 44 
m; 400 m (m): 1. W. Kraas ;R) 
48,9 sec.; 2. V. Miloiu (R) 48.9 sec. 
3. Tibor Nagy (U) 49.0 sec.: I 
me (m):
m; 2. V. Tudorel (R) 7.06 m; IM 
m (f): 1. Ildiko Szabo (U) 11.9 sec.; 
2. Szusza Karoly (U) 12.9 sec.; 3. 
Maria Mustețea (R) 12.0 sec.; 110 
m.g.: 1. Z. Kobasz (U) 14,3 sec.; 2 
D. Stăniloiu (R) 14.9 sec.: 3. A. 
Calimente (R) 15.0 sec.; prăjină: 
1. S Sîdo CU) 4,60 m. (la această 
probă selecționata noastră nu a 
prezentat concurent).

întrecerile, programînd probele 
din ziua a doua de concurs, au 
loc miine (n.r. azi).

gj-
1. B. Betrosian (R) 7.19

ROMA, 30 (Agerpres). — Pe sta
dionul municipal din Cagliari, în 
prezența a 30 000 de spectatori, sa 
desfășurat cea de-a 10-a ediție a 
concursului atletic „Memorialul 
Bruno Zauli“. în competiția femini
nă au fost aplaudate două victorii 
ale culorilor sportive românești : 
Virginia Bonci-Ioan s-a clasat 
pe primul loc la săritura in înăl
țime cu rezultatul de 1,80 m, iar 
Viorica Viscopoleanu a ciștigat pro-

ba de săritură în lungime 
6,37 tn.

Iată cîțiva din ciștigătorii celor
lalte probe: 110 m garduri : Rod 
Milburn (S.U.A.) 13,4 ; 100 m plat: 
Homzmick (Polonia) 10,4 ; arunca
rea discului : Grzybon (Polonia) 
61,02 m ; 5 000 m : Quax (Noua Ze1 
elandă) 13:52,2 ; 1 500 m : Dixon
(Noua Zeelandă) 3:44,2 ; săritura cu 
prăjina : Iwinski (Polonia) 5,20 m ;

CU

MOSCOVA, 30 (prin 
tr-un cadru festiv, în 
mii de spectatori, pe 
nautică amenajată 
U.R.S.S.. au debutat joi dimineață 
întrecerile ediției 1973 a Campio
natelor europene de canotaj aca
demic, rezervate băieților.

Această primă zi a competiției, 
care a programat seriile eliminato
rii, a adus cîteva surprize de pro
porții — dovezi elocvente ale in
teresului cu care s-au pregătit u- 
nele dintre echipajele care nu e- 
rau cotațg cu șanse.

Printre surprize s-a aflat și una 
plăcută pentru noi. Este vorba de 
calificarea direct în semifinale a 
echipajului nostru de 2 f.c.. com
pus din Ilie Oanță și 
Grumezescu. care și-a 
adversarii într-un mod 
gînd seria a Il-a cu 
(7:06,43) care ne face să 
cucerirea unei medalii, 
reprezentanților noștri s-au clasat

Dumitru 
dominat 

clar, cîști- 
un timp 
întrezărim 
în urma

ORA NATATIEI MONDIALE SE AFLĂ LA
BELGRAD, 30 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Capitala Iugoslaviei trăiește din 

plin unul din marile evenimente 
sportive ale anului : primul cam
pionat al lumii rezervat înotători
lor, poloiștilor, săritorilor și celor 
care îndrăgesc înotul artistic. în
treg orașul este împînzit de afișe 
multicolore cu delfinul mascotă al 
întrecerilor, iar aproape toate vi
trinele prezintă trecătorilor figuri 
ale marilor campioni ai piscinelor 
și ale celebrilor jucători de polo.

Marile hoteluri au fost luate cu 
asalt. Peste 1200 de participant) 
din 48 de țâri, sportivi cu șanse 
mai mari sau mai mici (dar feri
ciți de a fi participant) 'la prima 
confruntare de acest gen) creazâ 
atmosfera unei mici olimpiade a 
natației. Deocamdată este 
timpul antrenamentelor. De 
bâtă, însă, ei vor intra în 
întrecerii. Mai întîi poloiștii 
ritorii de la trambulină, iar apoi 
înotăterii.

Din delegația țârii noastre, pri
mii sosiți la fața locului sînt jucă
torii de polo. Ei se află de joi 
dimineață, instalați în elegantul 
hotel Srbija (împreună cu 
15 participante la turneul 
primul lor drum în cursul 
miezii a fost la bazinul 
dan. renovat într-un stil 
dern. Ei au intrat repede 
blitzurilor și al microinterviurilor. 
Aveam să constatăm, și au cu pu
țină surprindere, că mulți dintre 
ziariștii prezenți Ia Belgrad consi
deră pe tricolorii noștri printre 
formațiile de șoc ale acestui cam
pionat. Se pare că cele două vic
torii obținute asupra Iugoslaviei, 

la Utrecht, ca și suc- 
în fața Ungariei 

> singura echipă din 
i învins pe poloiștii 

in uit unii doi

tă Ia
cum
ir* ii'

te^s 
in z

încă 
sîm- 

focul 
și să-

celelalte 
C.M ) și 
după a- 
Tașmaj- 
ultramo- 
in focul

an:), 
impresie.

v

SPCGTIVI DE VALOARE MONDIALA
(Urmare din pag. 1)

turneu in Iugoslavia. Iată rezulta
tele lor i T-S.K.A, cu i Dobojineks 
lftrtl®, Trvenka 15—ÎS, Partizan Bel
grad 30—20, Bornt Banja Luka 30—33 
(in finala turneului). Echipa sovie
tică a folosit lotul I Skripnik — 
Solonko, Kliunov, Rozenals, Cernîșov, 
Kolotov, Vsatii, Gașîi, Gulbis, Hro- 
min, Tomin și Kuznețov.

DUKLA PRAGA a suferit numai 
Infringed i 12—14 cu Steaua roșie 
Belgrad, 15—16 cu Spartakus Buda
pesta, 12—13 cu Boraț Banja *Luka 
și 15—22 cu Dobojineks (pentru locul

7—8). Formația praghezâ a folosit 
următorul lot i Sksrvin-Sobotka. Sa
livar, Maler, Tartar, Havlik, Bata, 
Dodes, Satrapi, Benej, Tomek, Duda, 
Sltapa.

Dlntr» sportivii militari din R.D. 
Germană nu vor lipsi, atletul Hart- 
mut Loseh, campionul Europei Ia 
aruncarea discului In 1969, aruncăto
rul de ciocan Manfred Seidel (70.27 
m), gimnastul Wolfgang Thiine, cam
pionul european la box Ulrich Beyer, 
trăgătorii * 
Sommer.

Dintre 
prezențl i 
mai bun

Dieter Munzart, Hartmut

sportivii maghiari vor fi 
discobolul Geza Feler (cel 
rezultat 65,28 m), săritorul

CAMPIONII NATIONALE OE CAIAC-CANOE

In !=ăiți=e lat» an Major <X23 m), 
boxerul LaszJo Orba®. :t—euro
pean la ediția dtp 1M9.

Din echipa Bu^ariel vor face par
te printre alțU i Mihail JeJev parti
cipant la proba de 3060 tn obsta
cole, campionul european din anul 
’9®. Atașai Șopov. ririiștii Stoian 
Bobekov șl Diac Angtielov, r.mr.aș- 
di Ivan Koadev șl Gbeorghi Todorov.

Din echipa Poloniei, remarcăm 
printre alții pe Jatef Zapedski la tir, 
campionul olimpic Ia box Janusz 
Szczepasski, haltercfdil Zigmuad 
Smalcerz, carapitm mondial si euro- 

a muscă șl Mieczis- 
gimnastul Andrzej 

ii Szordikosrski. Ba
ți pe cam-

BELGRAD
• DINU POPESCU Șl COECHIPIERII 

SĂI IN FOCUL BLITZURILOR Șl AL RE
PORTERILOR • ECHIPELE DE POLO SE 
ANTRENEAZĂ ȘI... SE GINDESC LA AR
BITRI • KORNELIA ENDER: „VOI ÎNOTA 
MAI REPEDE 
IN 53,1)

CA

atît 
pe

LA UTRECHT" (100 m

R.D. Germană știu că

echipajele din R.F. Germania 
(7:07,58), Brazilia (7:07,61) și alte 
șase echipe. Câștigătoarele celor
lalte două serii sînt R. D. Germană 
(7:01,08) și Noua Zeelandă (7:11,51).

O altă surpriză a constituit-o 
înfrîngerea echipajului român de 
2-f-l (Ștefan Tudor, Petre Ceapu- 
ra -|- Gheorghe Gheorghiu) de că
tre ambarcațiunea țării gazdă. Bă
ieții noștri au luptat cu dîrzenie, 
dar forma excelentă a echipajului 
sovietic a făcut ca dreptul de a 
merge direct în semifinale să nu 
ne aparțină. Tudor și Ceapura 
au realizat timpul de 7:24,16 (for
mația U.R.S.S. — 7:21.87). în timD 
ce cîștigătoarele celorlalte două 
serii — R.D. Germană și Ceho
slovacia (primele două clasate la 
J.O. de la Miinchen) — au fost 
cronometrate cu timDi mai slabi: 
7:26,45 și respectiv 7:27.21. Rămî- 
ne, deci, ca echipajul țării noas
tre să concureze din nou, vineri 
dimineață, in recalificări. pentru 
a outea evolua sîmbătă în semifi
nale.

în aceeași situație se află echi
pajul român de 4+1 rame (Nau- 
mencu. Agh, Zagoni. Matei + Gh. 
Ovidiu), clasat ne locul III în se
rie. „simplistul” Emil Budurisan 
(locul V) si dubloul format din 
G. Mereuță și N. Popa. Un rezul- 

schimb, 
format 

Mitarcă 
și Fr, Papp. Acest echipaj s-a cla
sat pe locul secund în prima se
rie, cu timoul de 6:33.08, fiind în
trecut de formația R.F. Germania 
(6:28,40), dar depășind alte șapte 
echioaje, printre care și cel al 
Austriei (6:33,81).

In cadrul concursului atletic desfășurat 
Ia Stockholm, sportivul american Dwight 
Stones, deținătorul recordului mondial 
în proba de săritură în înălțime, a ter
minat învingător cu rezultatul de 2,16 
m. Compatriotul său Chuck Smith a 
cîștigat cursa de 200 m plat în 21.1. 
fiind urmat de vest-germanul Walter 
Ommer — 21.3. Proba de săritură cu pră
jina a revenit lui Reinhard Kuretzky 
(R.F. Germania) cu performanța de 
5,31 m,

Federația franceză de specialitate a al
cătuit lotul care va participa la finala 
„Cupei Europei- la atletism, programa
tă în zilele de 7 și 8 septembrie la Edin
burgh. Din lot fac parte, printre alții, 
următorii atleț.i : Guy Drut <110 m gar
duri). Noel Tijou (5 000 m), Jackie Box- 
berger (1 500 m), Ciiles Echevin (100 m), 
Roqui Sanchez (830 m). Jean-Pierre
Corval (400 m garduri) și Jacques Rous
seau (săritura în lungime).
09
Cursa ciclistă desfășurată Ia Biella, în 
apropierea orașului Torino, s-a încheiat 
cu victoria rutierului danez Ole Ritter. 
Fostul recordman mondial al orei a par
curs 101,800 km în 2h : 56, fiind urmat de 
belgianul Roger de Vlaeminck și ita
lienii Panizza. Bitossi și Gimondi — toți 
la 1:15 de învingător.

tat bun a reușit. în 
team-ul nostru de 4 f.c. 
din E. Tușa, E. Gali. Ă.

as»'.'- (Urmare din pag. I)
11;-:- —————————

Marcov (Dinamo 47:39,2, 4. A. Nichi- 
forov—I. Buhaev (Pescarul Tulcea) 
48:48,2, 5. N. Cirlig—A. Simion 
(Steaua) 49:35,7, 6. S. Ivanov—N. Sava 
(C. S. Brăila) 50:13,9; C 1—10.000 m : 
1. Lipat Varabiov (Dinamo) — cam
pion național — 50:57,5, 2. Gr. Deni-

■ • Butelchin
Corneenco 

Nichitov

săi și a cucerit tricoul de cam- 
Disputa caiacelor de dublu a 

în Ion Dragulschi — Pavel Erast

A.
S.
N.

Moroșceag (An-

*sov (Steaua) 51:06,1, 3. 
(Dinamo) 51:12,2, 4.
(Steaua) 52:22,4, 5.
(Steaua) 52:23,1, 6. 1. 
cora Galați) 53:32,0.

Echipajele caiacelor de patru au 
oferit o cursă de toată frumusețea 
în care ambarcațiunea dinamovistă a 
cucerit titlul: după o întrecere epui
zanta cu formațiile steliste. REZUL
TATE. I< 4—10.000 m : 1. Dinamo
(A. Varabiev, A. Sciotnic, I. Ciortea, 
N. Simioncncft) — campioni naționali 
—’87:51,0, 2.' Steaua 38:56,0, 3. Dinamo 
39:W. 4. Aniibra 39:34,5 5. Politehnica 
Timișoara 40:08,4, 6. Steaua 41:21,0*

După amiază, la orele 16. au avut 
Toc ultimele două întreceri de fond, 
rezervate caiaciștilor. Finala caiace
lor de dublu a dat următoarele re
zultate : K 2—10.000 m : 1. Costel
Coșniță — Ion Terente (Steaua) — 
campioni naționali 
C. Crimschi — M. 
namo) 42 :41.8, 3. I.
E. Zabara (Dinamo)
și primii clasați la caiac simplu: 
K l-io.ooo mi ’ ---- 1— «»»—
renco (Dinamo)
- 46 :52.0, 2.

Buc.) 46:58,2, 3.
carul Tulcea) 47:17,2.

Probele de viteză au debutat cu 
întrecerea caiaciștilor. Mihai Zafiu
F. U a lăsat nici o speranță adversa-

— 42:39,3, 2. 
Patrichi (Di- 
Sidorenco — 
43:40,5. Iată

1. Cuprian Maca- 
- campion național 
V. Roșea (Voința 

H. Buhaev (Pes-

rilor 
pion, 
avut 
(Steaua) un cuplu sudat, de bună va
loare, care a ocupat primul Ioc. 
Afectat de insuccesul din proba de 
1 000 m, campionul olimpic și mon
dial, Ivan Patzaichin. a făcut, do
vada ridicatei sale clase Și a sosit 
primul în cursa- de 
avans apreciabil față de urmăritorii 
săi. Excelentul dublu 
de la Steaua format
Danilov și Gheorghe Simionov a tre
cut primul linia de sosire și în proba 
de viteză, cucerind al doilea titlu. 
Cursa 
fetelor 
movist 
barcă.
tei de 
un deznodămînt neașteptat prin des
calificarea ștafetei de la Steaua, ast
fel că titlui a revenit sportivilor de 
la Dinamo.

REZULTATE, K 1 — 500 m : 1. Mihai 
Zaliu (Dinamo) — campion național — 
1:30.3. 2. V. Diba (Delta) 1:51,8, 3. P.
Malihin (Pescarul) 1:52,9. K2 — 500 ni:
1. Ion Dragulschi — Pavel Erast (Steaua)
— campioni naționali — 1:38.9, 2. D. 
Pâuneseu — M. Ursu (Dinamo) 1:42.9. 
3. C. Pantea — I. Negraia (Dinamo) 
1:43,6 ; C 1 — 500 m : 1. Ivan Patzaichin 
(Dinamo) — campion național — 2:01,9,
2. I. Sevastian (Steaua) 2:04,5. 3. Gr. 
Nichiforov (Dinamo) 2:04,7; C2 — 500 
m : 1. Gheorghe Danilov — Gheorghe 
Simionov (Steaua) — campioni naționali
— 1:48.8, 2. S. Covaliov — V. Calabiciov 
(Dinamo) 1:49,9. 3. șt. Nemeș — S. Ne
meș (Dlnamo) 1:50,2 ; K4 — 500 m (f) : 
1. Dinamo (Victoria Dumitru, Maria Ni- 
clilforov. Ioana Simionov, Paula Humă)
— campioane naționale — 1:42,1. 2.
Steaua 1:45,4. 3. Delta Tulcea 1:46,4 ; 
Ștafeta 4x300 m : 1. Dinamo (I. Bivol. 
C. Simion, Fr. Foldi. Șt. Foldi) — cam
pioni naționali — 7:35.0. 2. Dinamo II 
8:09,6, 3. Olimpia București 8:14,5.

viteză cu un
al canoiștilor 
din Gheorghe

caiacelor de patru rezervată 
a revenit echipajului dina- 
la mai bine de o lungime de 
Spectaculoasa probă a ștafe- 
K 1 — 4 x 50° m a avut

pean la eategori 
law Nowak, pe 
Szajna, pe atleți 
denski. Nowosz, 
pionii mondiali 
ward Ligocki 
Sidor (1970.

la parașutism Fd- 
(1966) țl Stanislaw

„CUPA MONDIALĂ
LA HOCHEI PE IARBA

AMSTERDAM. (Agerpres)-— 
ziua a 4-a a „Cupei Mondiale" 
hochei pe iarbă s-au înregistrat 

Următoarele rezultate: grupa A: 
Noua Zeeiandă — India 1—1; Spa
nia — Japonia 3—0; R.F. Germa
nia — Kenya 2—1; grupa B: O- 
landa —Malayesia 4—0; Pakistan— 
Belgia 2—0. In clasamentele celor 
două grupe conduc echipele R.F. 
Germania și respectiv Pakistanului 
cu cîte 7 puncte fiecare.

In turneul feminin. Australia a 
întrecut cu scorul de 2—0 forma
ția S.U.A.. iar Olanda a învins 
Franța cu 5—0. Pe primul loc în 
clasament se află selecționata Aus
traliei cu 6 puncte.

In 
la

care vor oficia 
Urni nare, cît și 
neului final.

In cursul după-amiezii am făcut 
și un scurt tur de recunoaștere a 
piscinelor. Cinci bazine, a căror 
construcție a fost încheiată Ia în
ceputul lui august, sînt la dispozi
ția participanțilcr. La Tașmajdan, 
apa era plină de spuma făcută de 
înotătorii ce parcurgeau neîncetat, 
pe cele 8 culcare, lungimi d,e Ia un 
perete la celălalt. Cu o oră înainte 

antrenat sportivii din R.D. 
și An- 
îndrep- 

3, unde 
păsări.

partidele pre- 
cele ale tur-

s-au
Germană. R.F. Germania 
glia. Atenția tuturor era 
tata spre culoarele 1, 2 și 
aluneca, asemenea unei 
Kornelia Ender, iar alături înotau 
Ulrike Richter și Roland Mathes.

Sportivii din
se află printre marii favoriți și 
sînt rezervați în declarații.- Totuși, 
un ziarist olandez ;
smulgă cîteva cuvinte 
Ender: 
cit la Utrecht" (n.r.
pei)“ 
vom 
mei 
care 
la 
lași timp, am aflat că americanii 
și australienii preferă să se antre
neze într-un bazin (Kozutnajak) a- 
flat la marginea orașului. Și de a- 
colo veștile parvin mai greu. Noi 
amănunte; în numărul viitor.

a reușit să- 
' Korneliei 

„Voi înota mai repede de- 
Cupa Euro- 

‘ Să înțelegem prin aceasta că 
fi martori, la Belgrad, ai pri- 
curse din istoria înotului în 
o femeie va coborî sub 58,0 

,sută“? Foarte posibil. în ace-

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SAO PAULO
RIO

— în
de la . __ ___ _ ....
fruntea clasamentului se .află maes
trul maghiar Istvan Csom, cu 5*/2 P, 
urmat de Panno (Argentina) — 5 p. 
și o partidă întreruptă, Benko 
(S.U.A.) — 4*/2 p, (1), Ostojici și 
Ivkov (ambii' din Iugoslavia). — 4 
p. (2). Rezultate din runda a 8-a; 
Csom — Kagan 1—0; Panno — 
Benko remiză ; Byasas — Carvalho 
1—0 ; Claudius — Newald 1

DE JANEIRO, 30 (Agerpres). 
turneul international de șah 
Sao Paulo, după 8 runde în

Federația de specialitate din Iugoslavia 
a definitivat lotul de sportivi cr-.re vor 
participa la prima ediție a Campionate
lor mondiale de natație, programate în
tre 1 și 9 septembrie la Belgrad. Din lot 
fac parte cinci înotători : Predrag Mi
los, Nenad Milos (100 și 200 m spate), 
Zdravko Divjak (100 și 209 m bras), 
Aleksandar Pavlicevici (100 m fluture), 
Rene Lustig (100 m liber) și două îno
tătoare : Eva Majnarici (100 și 200 m 
fluture) și Visnja Petkovici (100 și 200 
m bras). Ștafeta masculină de 4x100 m 
va fi alcătuită din Nenad Milos, Divjak, 
Pavlicevici și Lustig.n
La Amsterdam a continuat „Cupa Mon
dială" la hochei pe iarbă, In turneul 
masculin, selecționata R.F. Germania, 
deținătoarea titlului olimpic, a întîlnit 
formația Spaniei, pe care a învins-o cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin punctul în
scris de Stroedter. Alte rezultate : An
glia — Franța 7—1; india — Kenya 4—0; 
Malayesia — Argentina 1—1. în compe
tiția feminină s-au disputat două jocuri: 
Olanda — Noua Zeelandă 1—1; Belgia 
— SUA 2—1.

Tradiționalul turneu de ralf de ta Chi
cago, cars reunește în fiecare an pe cei 
mal buni jucători din SUA. a fost cîști
gat la a-tuala ediție de BiUy Casper, 
care a totalizat 272 p șl a fost urmat 
de Hale Irwin, și Larry Ninson — cu 
cîte 273 p. fiecare. Arnold Palmer, ma
rele favorit al concursului, s-a situat pe 
locul 8 cu 276 p.

In competiția de „karate" desfășurata 
la Tokio, echipa Japoniei a învins în 
finală cu 5—0 echipa Italiei. în semifi
nale, sportivii japonezi Învinseseră cu 
5—0 selecționata SUA.Adrian VASILIU

CM IN ACTUALITATE
o nouă formulă

de disputare • Cit de importantă este calificarea
final.in turul il al turneului

în care intră cîte două

despre noua

multe și spec-

dispută

acestei 
în pri- 
— prin

\oua ediție a campionatului mondial prevede,

incepind din stadiul „sferturilor14,

Destul de mult se vorbește — 
este normal., sînteijt la Tuai puțin 
de un an de țfeșcbidșrea ifedală a/ 
turneului linal — <’ .
ediție a fazei finale a Campionatu
lui mondial, cea din 1974, din R. E. 
Germania. Tot foarte 
taculoase, sînt măsurile luate de 
organizatori, din vreme, pentru ca 
in vara anului viiter fiecare lucru, 
cît de mic. să fie la locul lui. 
Toamna lui 1973 va însemna ulti
mul asalt pentru calificare, meciu
rile din cadrul preliminariilor pa- 
sionind mai mult ca niciodată. 
Pentru astăzi, însă, am ales cu to
tul alt subiect. Este vorba de noua 
formulă de disputare a turneului 
final al C.M., care intră tn vi
goare odată cu a X-a ediție a com
petiției fotbalistice supreme.

Deși au existat păreri pro și 
contra, numărul d'e echipe parti
cipante se menține, după cum se știe, 
doar 16 selecționata naționale avî.nd 
cinstea de a lupta pentru „Cupa 
Lumii”, noul trofeu pus în joc 
de F.I.F„A. (după cucerirea defi
nitivă de către Brazilia a „Cupei 
Jules Rimet”). La 5 ianuarie 1974, 
la Zurich va avea loc tragerea la 
serți a grupelor primului tur al 
turneului final. Echipele vor fi îm
părțite în patru grupe valorice, a- 
poi se vor forma — prin tragere 
ia sorți — 4 grupe inițiale. Dună 
disputarea celor 3 meciuri din a- 
ceste grupe (între 13 iunie — des
chiderea oficială a C.M.. partidă 
în care s-a stabilit să evolueze se- 
lecționata Braziliei, campioană
mondială — și 231 iunie) se alcătu

ite și primele două 
f ecare grapă se califi- 

aicl, 
de ce am ac
rele 16 echipe 
la 5 ianuarie 
gripe pentru

esc ciasamer 
tlasate din 
?ă în faza superioară. Pînâ 

K>u_ Dar. iată 
pe faptul că 
tră în urne 

sînt tnoărțite pe 4 
primul tur al turneului final: după 
disputarea meciurilor din grupele 
inițiale — și aici este noutatea e- 
sențială — se trece la disputarea 
celui de al doilea tur al turneului. 
(In edițiile trecute ale C.M„ după 
stabilirea celor 4 câștigători ai gru
pelor și a echipelor clasate pe locu
rile secunde, se trecea, prin împe
rechere încrucișată, la disputarea 
directă a sferturilor de finală, apoi 
a semifinalelor și în sfîrșit a fi
nalei, după sistemul eliminatoriu 
cunoscut).

Incepind din 1974, cele 8 echipe 
calificate după primul tur (4 cîs- 
tigători, pluș 4 echipe clasate pe 
locurile secunde) vor alcătui alte

en

— două grupe,
i echipe clasate pe primele locuri 
a^+și două „secunde11! Acesta este al 

doilea tur al turneului final, în 
care se joacă, la fel ca în primul 
tur, după sistemul „fiecare cu fie
care”. în urma altor trei jocuri 
pentru fiecare participant al turu
lui doi. se alcătuiesc alte clasa
mente, în ambele grupe, echipele 
clasate pe primul loc urmînd să se 
califice în finala Campionatului 
mondial, iar cele de pe locurile 
secunde să-șl dispute locurile 3—4. 
Meciurile turului doi se 
între 26 iunie și 3 iulie.

Care au fost rațiunile 
modificări spectaculoase 7 
mul rînd, s-a considerat că 
eliminarea sferturilor de finală si 
a semifinalelor. »i deei a creării 
celui de-al doilea tur — desem
narea echipelor calificate în finală, 
«1, Implicit a campioanei mondiale, 
s* va face după criterii mult mai 
obiective. elimin!ndu-se pe eît po
sibil accidentalul discernămînt al 
Jocurilor eliminatorii. Numărul 
meciurilor nu a crescut decît cu 
unul (de la 6, cîte trebuia să dis
pute o campioană mondială, 
dar numărul total de jocuri 
chipeior participante s-a 
considerabil.

Ceea ce imnresionează în 
deosebit, după părerea 
este importanța pe care o capătă 
acum calificarea din primul tur al 
turneului. Această calificare, care 
— în cazul unei echine fără pre
tenții majore, nu dădea dreptul 
decît. foarte probabil, la un singur 
joc, cel al „sferturilor”, în care se 
producea și eliminarea — acum a- 
sigură disoutarea a încă, cel pu
țin. 3 meciuri, celp ale turului doi. 
Mai precizăm, în încheiere, cg, da
tele meciului Pentru locurile 3—4 
(era 16. la Miinchen) și a finalei 
(aceeași oră. tot pe stadionul o- 
limpic) sînt 6 și respectiv 7 iulie. 
Deci. întregul turneu final al Cam
pionatului mondial, ediția 1974, va 
dura 25 de zile.

la 7), 
al e- 
măr:t

mod 
noastră.

Dumitru GRAUR

CAMPIONATELE MONDIALE DE CICLISM
începute la San Sebastian, cam

pionatele mondiale de ciclism pen
tru amatori au continuat la Barce
lona, cu proba de ln0 km contra- 
cronometru pe echipe. La startul 
cursei s-au aliniat 23 de echipe na
ționale. Pe locul I s-a clasat selec
ționata POLONIEI (Lis, Szurkow-

ski, Szozda, Mytnik), care a încheiat 
parcursul în 2 h 03:29 (medie ora
ră 48,589 km), urmată Ia 1:42
U.R.S.S., la 3:12 de Suedia, 
4:29 de Cehoslovacia, la 4:38 de 
landa, la 5:02 de Norvegia etc. . 
terminat pafcursul 22 de echipe

de 
la

O-
Au

La i septembrie se va da startul tn ultima grupa nedisputata din 
zona Americii de Sud a preliminariilor C.M., cea care reunește selecțio
natele Argentinei, Boliviei fi Paraguayului, tn fotografie, patru dintre in
ternaționalii argentini reuniți — după cum se vede, de peste mări fi țări! 
— pentru ultimele pregătiri (de la stingă la dreapta): Brindisi (River 
Plata), Viberti (F.C. Malaga — Spania). Bargas (Nantes — Franța) și Ya- 
salde (Sporting Lisabona — Portugalia).

Teiefoto i ASSOCIATED PRESS

ȘTIRI•REZULTATE
• După cum se știe, anul trecut, din 

inițiativa F.I.F.A., s-a organizat un meci 
amical între reprezentativele Europei șl 
Americii de Sud. Beneficiile financiare 
rezultate au fost alocate unor scopuri 
de binefacere. Atunci s-a luat hotărîrea 
ca asemenea întîlniri să se dispute 
anual.

Zilele trecute, forul" internațional a 
confirmat data meciului din acest an — 
31 octombrie —, locul de disputare fiind 
Barcelona. Componența echipei europe
ne va fi stabilită abia în preajma eve
nimentului. Deocamdată, a fost anunțat 
doar lotul celor 16 jucători : Viktor 
(Cehoslovacia), Jennings (Irlanda de 
Nord), Stepanoviei (Iugoslavia), Facchetti 
(Italia), Moore (Anglia). Kroll (Olanda), 
Netzer (R.F.G.), Keita (Franța), Eusebio 
(Portugalia). Cruyff (Olanda). I.ubanski 
(Polonia). Riva (Italia). Pirri (Spania). 
Gallego (Spania). Beckenbauer (R.F.G.), 
Edstrom (Suedia).

Componența echipei sud-americane nu

a fost încă transmisă la sediul F.I.F.A.; 
la ZUrlch. Ea va fi comunicată pină la 
data de 15 septembrie.

® în campionatul unional s-au dis
putat alte două partide. Spartak Mosco
va a învins cu scorul de 2—1 formația 
Dinamo Kiev, iar Zaria Voroșilovgrad a 
întrecut cu 3—0 echipa Dinamo Tbilisi. 
In clasament conduce Dinamo Kiev, cu 
25 p din 22 de meciuri, urmată de Ara
rat Erevan — 24 din 21 de jocuri.

S Rezultate înregistrate în etapa a 2-a 
a Campionatului polonez : r.KS Lodz — 
Leh Poznan o—o: Row Rybnik — Zagle- 
bie Walbrzych 2—0; Gwardia Varșovia 
— Szombierki Bvtom 2—2; Ruh Chor- 
zow — Zaglebie Sosnowiec 6—0; Polonia 
Bytom — Odra Opole 1—1: Gornik Zab- 
rze — Slask Wroclaw 1—0: wisla Cra
covia — Legia Varșovia 1—0.

La I.yon s-au întîlnit intr-un meci 
amical Ol.vmpique Lyon — Paniontos 
Atena. Fotbaliștii francezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (2—1).

„CUPA VOINȚA" LA HANDBAL FEMININ A REVENIT 
JUCĂTOARELOR DE LA CONFECȚIA

IN CC.E. I.A HOCHEi PE 
GHEAJÂ

Joi după-amiază pe terenul din par
cul Voința au luat _șfîrșit întrecerile tur
neului dotat cu .... -
nala competiției, intr-un meci 
disputat, divizionara A Confecția 
trecut pe Voința București cu 
(11—6). învingătoarele au avut în

.Cupa Voința". în fi- 
foarte
a în-
18—10
Elena

Adochiței (6) șl Maria Serediuc (4) cele 
mai eficace jucătoare ; de la învinse 
Maria Popa și Elisabeta Diaconu au 
înscris cîte 3 puncte. A condus bine. 
Dinu Racoveanu — București. Pe locul 
trei s-a clasat Constructorul București, 
învingătoare cu 6—0 (neprezentare) în 
dauna Voinței Iași

In cadrul C.C.E. la hochei oe gheață, 
formația vest-germană E.V. Ftissen ’ a 
învins, pe teren propriu, cu 9—5 (3—0, 
4—1, 2—4) echipa franceză H. C. Cha
monix.

MONALISA PURSIAINEN (FINLANDA) 11,0 PE

MORAVEC CONDUCE IN 
TURUL CICLIST AL SLOVACIEI

100 M.
Cu prilejul unui concurs atletic, care 

s-a desfășurat la Helsinki, sprintera 
finlandeză Monalisa Pursiainen, dublă 
învingătoare la Universiada de la Mos-

cova, în probele de 100 
lizat, în proba de 100 
de 11,0.

și 200 m, a rea-
m, performanța

BRATISLAVA, 28 (Agerpres). — După 
5 etape, in Turul ciclist al Slovaciei 
conduce Moravec (Cehoslovacia). Etapa 
a 5-a. circuit la Banska Bistrica (150 
km), a revenit lui Moravec, cu timpul 
de 3h 48:31.
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