
• Inalții soli ai poporului român, oaspeți ai orașului Santiago de Cuba • Vizitarea mu
zeului de Ia fosta cazarmă Moncada și a fermei Siboney • Dejun oficial in cinstea 
oaspeților români • Mitingul prieteniei româno-cubaneze la fabrica de ciment „Jose 
Merceron“, s-a desfășurat intr-o atmosferă de entuziasm.

Vineri dimineața, in cea de-a treia 
zi a vizitei în Cuba frățească, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și celelalte persoane oficiale româ
ne, au fost oaspeții orașului Santiago 
de Cuba, capitala provinciei Oriente, 
cea mai mare ca suprafață și popu
lație, situată în extremitatea răsări
teană a țării și considerată leagănul 
revoluției cubaneze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt înso
țiți de tovarășul Fidel Castro, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revoluționar, 
și de tovarășa Vilma Espin, preșe
dinta Federației femeilor cubaneze.

De la Varadero la Santiago de 
Cuba se zboară cu un avion special. 
Pe aeroportul „Antonio Maceo" con
ducătorii României și Cubei slnt sa
lutați de comandantul Juan Almeida, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, delegat al condu
cerii superioare de partid cu însăr
cinări speciale în această provincie, 
Armando Hart, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-secretar al Comitetului provin
cial de partid, precum și de Haidee 
Santamaria, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Fidel Castro, celelalte persoane ofi
ciale române și cubaneze iau loc în 
mașini deschise, indreptîndu-se spre 
centrul orașului, al doilea ca mărime 
din Cuba, puternic centru economic.

Santiago de Cuba este, totodată, 
orașul celor mai vechi mărturii re
voluționare cubaneze. Aici se află 

. mormîntui lui Jose Marți, „apostolul 
‘^revoluției", căzut eroic pe cimpul de 

luptă în 1895 în tîmpul războiului de 
eliberare de sub jugul colonial. Mai

presus de toate, Santiago de Cuba 
esre orașul unde; într-o’dimineață de 
iulie, cu- două decenii în urmă, ră
păitul sec al mitralierelor anunța 
lumii începutul insurecției naționale 
cubaneze, încununată cu instaurarea 
puterii populare In ianuarie 1959.

In continuare, se vizitează muzeul 
care a fost amenajat într-o aripă a 
fostei cazarme Moncada și care evo
că toate marile momente ale luptei 
revoluționare a poporului cubanez-

Solii poporului român primesc ex
plicații amănunțite asupra diferite
lor etape ale acestei lupte, începînd 
cu războiul împotriva colonialiștilor 
spanioli și terminînd cu luptele din 
Sierra Maestra, care au transformat, 
pentru prima dată, Cuba într-un 
stat cu adevărat liber

Intr-o sală sînt expuse fotografii 
înfățișînd momente reprezentative 
ale solidarității popoarelor din țările 
socialiste, din celelalte țări ale lumii 
cu poporul cubanez. La loc de cinste, 
un mare panou înfățișînd o scenă 
din timpul vizitei făcută anul trecut 
în țara noastră de Fidel Castro, vi
zită care, ca și cea actuală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în Cuba 
a înscris pagini de mare însemnă
tate în cronica legăturilor de strînsă 
prietenie și solidaritate militantă 
româno-cubaneze.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să semneze 
în cartea de onoare a muzeului.

Apoi, coloana oficială de mașini s« 
îndreaptă spre ferma Siboney, o altă 
mărturie nepieritoare a luptei revo
luționare a celor mai buni fii ai 
poporului Cubei. în acest loc, aflat 
la 20 de km de Santiago de Cuba, 
Fidel Castro și tovarășii săi de 
luptă au pregătit asaltul Moncadel. 
Drumul de la Santiago de Cuba pînă 
la ferma Siboney este străjuit de 
26 de monumente ridicate în cinstea

celor 48 de martiri care și-au jertfit 
viața pentru libertatea patriei lor în 
timpul asaltului Moncadei.

La Siboney a fost, de asemenea, 
amenajat un muzeu in care sint ex
puse mărturii emoționante ale epo
pee! Moncadei-

La reședința rezervată oaspeților, 
în Santiago de Cuba, conducerea co
mitetului provincial al P.C. din Cuba 
a oferit un prînz în cinstea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Âu participat Fidel Castro, Juan 
Almeida, Armando Hart, Carlos Ra
fael Rodriguez, Pedro Miret, Vilma 
Espin, Haidee Santamaria, alte ofi
cialități cubaneze.

Au luat parte tovarășii Ion Pățan, 
Ștefan Andrei, Bujor Almâșan, alte 
persoane oficiale române.

Tovarășii Fidel Castro și Nicolae 
Ceaușescu au toastat pentru dezvol
tarea relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre, In sănătatea celor 
prezenți.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o at
mosferă cordială.

In continuare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu au 
vizitat fabrica de ciment „Jose Mer- 
ceron" unde funcționează și o linie 
de producție de fabricație româ
nească.

★
Vineri după-amiază la fabrica de 

ciment „Jose Merceron" din Santiago 
de Cuba a avut loc un miting al 
prieteniei româno-cubaneze, la care 
au participat aproximativ 50 000 de 
oameni ai muncii de la această 
întreprindere și de la alte unități 
industriale și instituții din localitate.

Tovarășii Fidel Castro și Nicolae 
. Ceaușescu au rostit cuvînțări.

Mitingul s-a desfășurat într-o at
mosferă de entuziasm, în spiritul 
prieteniei frățești ce unește cele 
două țări și popoare.

*

activități L
1 sportive 
i ae masă
PRIMELE ÎNTRECERI LA 

„VOINICELUL-
Privit de la înălțimea zborului 

păsărilor, de pe platformele blocu
rilor turn care străjuiesc Bulevar
dul Muncii, sau strada caporal 
Ruică, de la „porțile*1 cartierului 
Balta Albă, complexul sportiv pen
tru copii „Voinicelul11 îți incintă 
privirile prin policromia terenuri
lor sale, priii curățenia desăvîrșiîă, 
prin forfota juvenilă care nu con
tenește de dimineață pînă seara. 
Sectorul 4 s-a îmbogățit de o săp- 
tămînă cu o bază sportivă unică 
nu numai în Capitală, dar — pro
babil — în întreaga țară. Ea s-a 
născut din entuziasmul și hărnicia 
cetățenilor acestei foarte populate 
zone bucureștene, care au căpătat 
din partea Comitetului de partid, a 
Consiliului pentru educație fizică și 
sport și a altor organizații cu a- 
tribuții în acest domeniu, a con
ducerilor marilor unități econo
mice din sector un puternic spri
jin moral și material, reușind să 

■s» aducă la bun sfîrșît o acțiune ce 
merită toate elogiile.

PE VALEA RÂCĂDĂULUI

UN INTERESANT
CONCURS

INTERNAȚIONAL
DE MOTOCROS

Motoerosiștl din cinci țâri (U.B.S.S.. Cehoslovacia, Bulgaria, iugoslavia și Ro
mânia) se vor alinia, mîtne. la startul primului concurs Internațional al sezonului, care va avea ca loc de desfășu
rare traseul amenajat în Valea Răci* 
dâulul, de lingă Brașov.

Cum este șl firesc, alături de alergă
torii străini, vor evolua și o serie oe sportivi români, printre care P. Fulpes- 
cu (I.T.A. Tg Jiu), proaspăt campion 
național, Tr. Moașa (Steagul roșu Brașov), c. Goran (Poiana CImpina). D. Motișan (Victoria Morenl) șl P. Luneci 
(Steagul roșu Brașov), tinerii Gh. Barou (I.oeomotiva ploiești), Gh. Oprolu (Po
iana CImpina), E. Lucaci (Torpedo Zăr- 
nești) șl alte elemente talentate remarcate In campionatul republican. Vor ab
senta (motivat) doi dintre membru lo
tului național, St. Chițu și M. Banu, .plecați la un concurs in ungaria.

în program figurează întreceri la clasa 250 cmc (conttnd pentru concursul 
Internațional» și la clasa națională pînă 
Ia 5on cmc. Primul start se va da la 
ora 10.

Peste o săptămînă. concursul brașo
vean se vp repeta la Moreni, de data aceasta anunțîndu-și prezența și o serie 
Ce motocicliști maghiari.
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MlINE, IN CAPITALA, START
ÎN CEA DE A XIX a EDIȚIE 

A „TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI

Traseul primei etape
Doar 24 de ore ne mai despart 

de startul celei de a XlX-a ediții 
a „Turului României". Se reia ast
fel cea mai importantă competiție 
internă a sportului nostru cu pe
dale, cea care poate și trebuie să 
contribuie activ la trezirea intere
sului pentru ciclism, acest sport 
atît de frumos. Avînd o veche tra
diție în țara noastră, sportul cura

jului se va relansa cu siguranță, 
va atrage spre el noi ’contin
gente de tineri talentați care sâ 
ducă pe culmi și mai înalte șta
feta performanțelor realizate de 
Marin Niculescu, ion Cosma. Aurel 
Selaru. Ludovic Zanoni, Nicolae 
Ciumeti. Gabriel Moiceanu.

Organizatorii întrecerii — ziarul 
„Sportul- în colaborare cu A.S,

• Au sosit primele dele
gații de peste hotare
• Astăzi, ședința tehnică
• Cicliștii vor face recu-

ORGANIZAT OE:
ZIARUL Sportul.

ÎN COLABORARE CU

LOJOPRONOSPORTș/ 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM

noașterea traseului primei etape • Echipa clubului
sportiv Olimpia va participa la întreceri

Loto-Pronosport și F.R. Ciclism 
— au făcut tot ce le stătea în pu
tință pentru a asigura rutierilor 
condiții optime de întrecere. Cu 
sprijinul unui mare număr de in
stituții, al comisiilor de organizare 
din localitățile in care caravana va 
face popas au fost puse la punct 
sutele și sutele de amănunte care 
alcătuiesc — într-un tot unitar — 
organizarea unei competiții cicliste.

Traseul primei ‘ fetape — contra
timp individual, start duminică di
mineața începînd de la ora 9 —- 
situat în noul și elegantul cartier 
al Capitalei, Balta Albă-Titan, ci
cliștii se vor prezenta bucureșteni- 
lor. într-o scurtă dar — sîntem si
guri — aprigă dispută va fi de
semnat primul purtător al „tricou
lui galben". Ca la un spectacol, 
cicliștii vor defila prin fața spec
tatorilor încercînd să-și asigure 
simpatia și aprecierea lor. Nutrim 
speranța că aplauzele vor fi pen
tru ei un puternic stimulent.

De ieri au început să sosească la 
București echipele participante. 
Rutieri de peste hotare și alergă
tori din orașele de provincie s-au 
prezentat la comisia de organizare 
pentru a spune tradiționalul pre
zent. Din Bulgaria a sosit echipa 
alcătuită din Radii Radilov, Dimi-

tăr OpaJcenov, Gheorghi Gheor- 
ghiev. Gheorghi Dimitrov și Ko- 
liu Vasiliev. Delegația este însoțită 
și de arbitrul Slavi Ivanov Petrov 
care va face parte din juriul in
ternațional al competiției.

Tot. ieri seară au sosit și cicliștii 
italieni. Squadra azzurra va fi al
cătuită din Rinaldo Camilletti. Re
nato Cangini, Diego Cedroni, Fran
co Mascelli și Mario Faustino. Ar
bitrul internațional Domenico Men- 
nilio — delegat al Uniunii Ci liste 
Internaționale — se află și el în 
Capitală.

Sînt așteptate în cursul zilei de 
astăzi să sosească celelalte dele
gații de cicliști de peste hotare. 
De asemenea vor sosi și ceilalți 
cicliști români care au preferat ca 
și ultimele ore dinaintea startului 
să le petreacă la antrenamente, p« 
trasee de munte.

După amiază, la complexul spor
tiv de la „23 August" are loc șe
dința tehnică. Vor fi prezenți con
ducătorii de delegații, antrenorii șl 
arbitrii. Cicliștii vor prefera, fără 
îndoială, o scurtă plimbare prin 
Capitală sau pe șoselele din împre
jurimi, firește tot pe biciclete.

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri după-amiază, pe terenurile bazei sportive „Voinicelul", animația 
caracteristică.

In aceste zile au continuat fe
bril înscrierile membrilor „clubu
lui". Copiii se prezintă cu carnetul 
de note și contra unei cotizații 
simbolice (1 leu pe lună) capătă 
legitimația care le dă dreptul sâ 
folosească instalațiile complexului. 
Cei care au note sub 7 nu sînt 
admiși. Cei cu numai 9 și 10 în 
came* primesc. în mod gratuit, 
materiale sportive și echipament.

La ora vizitei noastre (marți) nu
mărul „voiniceilor" se apropiase 
de 1000...

Activitatea bazei este consistent 
(și în mod voluntar) ajutată 
numeroși profesori de educație 
zică din școlile sectorului care 
prin rotație — vin dimineața

(Continuare in pag. a 3-a)

de 
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Și

Printre numeroasele vehicule care 
străbateau Ieri după amiază în vi
teză autostrada Ploiești—București 
se strecura cu mișcări de felină și 
un pluton de rutieri. Am trecut în 
spatele lor și ne-am simțit, pentru 
cîteva clipe, în cursă urmărind 
plutonul evadaților. într-atît 
îndrăcită era trena, ardoarea 
care alergătorii încercau să se 
tașeze de colegii de pluton, 
insă vorba de membrii echipelor 
României care efectuau ultimul an
trenament înaintea startului în 
„Turul României". Cînd .fotorepor
terul ’ntfclrti m «îneeput> Să» apese# pe- 
declanșator, băieții au zîmbit 
niște vedete de cinema ..

Plecați din Predeal, locul unde 
s-au pregătit în ultimele zile, so
seau în Capitală odată cu sfîrșitul 
zilei. Deși erau după un antrena
ment tare, oboseala nu-și scotea în

de 
cu 

de- 
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ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
3 ■>

AL CN.E.F.S
avut Ioc șeâir.ța lunară a 

Executiv al Consiliului 
pentru Educație Fizică și

Ieri a 
Biroului 
Național 
Sport.

în cadrul ședinței s-a analizat 
pregătirea, precum si participarea 
loturilor naționale de caiac-canoe 
și scrimă la competițiile internațio
nale oficiale din acest an. stabilin- 
du-se totodată măsuri pentru con
tinua îmbunătățire a muncii în cele 
două loturi menționate, în confor
mitate du prevederile programului 
de pregătire olimpică.

Biroul Executiv a ascultat, în 
continuare, o informare a Federa
ției române de fotbal privind sta
diul de pregătire a echipei repre
zentative în vederea meciului cu

selecționata Republicii Democrate 
Germane, care va avea loc la 25 
septembrie a.c. în preliminariile 
Campionatului Mondial. în scopul 
asigurării celor mai bune condiții 
de pregătire, au fost stabilite o 
serie de măsuri cu privire la creș
terea calitativă a procesului de ins
truire. precum și la coordonarea ac
tivității lotului cu aceea a clubu
rilor care furnizează jucători echi
pei naționale.

Biroul Executiv a aprobat 
darul competițiilor sportive 
blicane pe anul 1974, care 
în curind publicat în ziarul 
tul". De asemenea, au fost apro
bate propunerile prezentate de clu-

a.c.

calen- 
repu- 
va . fi 

„Spor-

bul sportiv Rapid București pri
vind acțiunile ce urmează a fi or
ganizate cu prilejul apropiatei săr
bătoriri a celei de a 50-a aniversări 
a înființării sale.

în încheierea ședinței, tovarășul 
general locotenent Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al Consi
liului . Național pentru Educație Fi
zică și Sport, a făcut o informare 
asupra rezultatelor obținute de 
sportivii români în competițiile in
ternaționale care au avut loc în 
luna august și a subliniat, totoda
tă, principalele sarcini care revin 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S., fe
derațiilor, cluburilor și celorlalte 
organe și organizații sportive 
perioada imediat următoare.

evidență semnele. Ba mai mult, 
cînd Vasile Teodor a văzut revista 
„Sport", cu fotografia sa pe coper
tă, fața i s-a luminat de bucurie.

— Mă bucur nespus de creditul 
ce mi se acordă — ne-a spus Va
sile Teodor. El mă obligă Ia efor
turi suplimentare. Trebuie să răs
pund acestei simpatii cu perfor
manțe pe măsură. Voi lupta din 
toate puterile pentru a reveni la 
București cu „tricoul galben11. Sînt 
în formă bună, am înmagazinată o 
puternică ambiție, sînt stimulat de 
frumusețea și importanța competi
ției. Firește, o cursă ciclist^ scoa
te în cale nenumărate obstacole, 
are — cum se spune — un mare 
număr de „imponderabile11. Hazar
dul este însă de partea celor cura
joși.

Antrenorii Nicolae Voicu și Ște
fan Lemîndroiu (împreună cu cele 
două echipe ale României revenea 
în Capitală și echipa Dinamo) erau 
și ei optimiști.

— Sînt îneîntat de popularitatea 
dc care se bucură „Turul României" 
— spunea antrenorul emerit Nico
lae Voicu. Competiția aceasta 
stîrneste din nou interes în jurul 
sportului cu pedale Și. fără discu
ție. cicliștii și noi antrenorii avem 
numai de cîștigat. Aceasta incum
bă responsabilități sporite. Ne vom 
mobiliza toate forțele, toate cunoș
tințele, pentru a demonstra că spor
tivii români au valoare și în aceas
tă disciplină, că ciclismul este un 
sport spectaculos.

Plutonul rutierilor din echipele României surprins la Băneasa, la finele 
ultimului antrenament. Foto : I. MIHAlCA

La Fabrica de piele și incălțăminte Rm. Vilcea

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ
DESCHIDE GUSTUL PENTRU

în

MECIUL DE LUPTE 
BUCUREȘTI-VOJVODINA
în sala Giulești din Capitală, s-a 

desfășurat aseară întîlnirea interna
țională de lupte greco-romane din
tre Selecționata municipiului Bucu
rești și Vojvodina Novi Sad. La ca
pătul unor partide viu disputate 
formația juniorilor bucureșteni a 
ieșit învingătoare cu 6V2—3V2 p. 
Meciul revanșă va avea loc mîine 
de la ora 10. în sala de la Com
plexul sportiv „23 August".

MULTIPLE ACTIVITĂȚI
Există în orașul Rîmnicu Vilcea 

o unitate de producție — Fabrica 
de piele și încălțăminte — în care 
gimnastica Ia locul de muncă a 
intrat organic în preocupările sa- 
lariaților. Dimineața — între 9— 
9,05 — și după-amiaza — de la 
19—19,05 •— toți salariații din
schimburile respective practică — 
timp de 5 minute — exerciții de 
relaxare, de destindere. Faptul este 
cu atît mai semnificativ cu cit co
lectivul acestei fabrici este alcătuit 
în proporție de peste 60 la sută

SPORTIVE DE MASĂ

MÎINE, ÎN DIVIZIA A, LA FOTBAL,

0 INTERESANTĂ ETAPĂ, DOMINATĂ
DE CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN

...începutul acesta de sep
tembrie, lună cu atîtea obli
gații și speranțe, pentru fot
balul nostru oferă o etapă 
de campionat cu foarte multe 
meciuri de echilibru și real 
interes. Mîine, a V-a etapă 
a primei competiții interna 
captează, în primul rînd, a- 
tenția prin cuplajul inter- 
bucureștean de pe stadionul 
„23 August".

Și disputele acestea în
tre reprezentantele Capitalei

(Steaua — Rapid, ora 10 ; 
Dinamo — Sportul studen
țesc, ora 18) se anunță vii 
și echilibrate, deschise, spre 
farmecul spectacolului, ori
cărui rezultat.

Sigur, etapa nu trăiește 
doar prin „jocurile Bucu- 
reștiului". Această a cincea 
manșă a campionatului mai 
are și alte partide de atrac
ție. La Cluj, de exemplu, 
duelul studențesc, în care li
derul, Universitatea Craiova,

are o misiune foarte dificilă 
în fața gazdelor, aflate Intr-o 
frumoasă revenire în această 
stagiune. Cum echilibrate a 
par și partidele de la Iași 
și Constanța, dar nu lipsite 
de interes sînt și jocurile 
la Pitești, Reșița, Arad 
Bacău.

Dar despre pregătirile 
asupra ceior 

nouă partide ale etapei de 
mîine, citiți amănunte în pa
gina a IH-a.

alte elemente

de 
Și

Și

tnțilnirile Steaua — Rapid au fost mereu atractive, ața cum sperăm să fie Și partida de 
mîine de pe stadionul „23 August". tn instantaneul realizat de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu, o fază de la unul din meciurile din campionatul trecut, încheiat cu 

scorul de 1—1,

din femei, tinere muncitoare, care 
s-au arătat foarte receptive — de 
la prima chemare a Comitetului 
sindical — la desfășurarea. acestei 
utile activități.

Am avut prilejul să asistăm, în
tr-o dimineață, la repriza de gim
nastică la locul de tniincă desfă
șurată în atelierul de cusut fețe. 
Instructoare coordonatoare, Elene 
Idu-Titescu și Elena Pantilici. Au 
explicat, mai întii, conținutul exer- 
cițiilor, le-au executat ele, apoi cu 
toată iumea, aproape 150 de mun
citoare din atelier. Exerciții de 
brațe, de respirație, pentru corec
tarea poziției coloanei vertebrale. 
Cele 5 minute de gimnastică au 
trecut ușor, creînd în mijlocul ti
nerelor muncitoare o atmosferă an
trenantă, destinsă.

După „repriză" Elena Idu-Tițesca 
ne-a subliniat interesul cu care fe
țele ei, colege mai tinere sau mai 
in vîrstă, practică de la începu
tul introducerii gimnasticii la lo
cul de muncă exercițiile.

Alegerea Elenei Idu-Tițescu ca 
instructoare n-a fost întîmplătoare. 
Ea este una din sportivele de nă
dejde de la „Vîlceana11 (acesta este 
numele asociației sportive a fabri- 
cii), bună handbalistă, una din 
muncitoarele care au pus bazele e- 
chipei, împreună cu mai multe alte 
tinere dornice să-și petreacă o oră, 
două pe zi pe un teren de sport. 
De fapt, ca să respectăm adevărul, 
pasiunea tinerelor muncitoare de 
la „Vîlceana" pentru handbal își 
are originea în munca desfășurată 
de Filofteia Earbu, fosta căpitan 
de echipă, acum * un fel de con
silier al ei. Filofteia Barbu, munci
toare fruntașă, acum în Comitetul

Tiberiu STAMA

(Coiitinuare în pag. a 3-a)
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SĂ CIȘTIGE ÎNTRECEREA

BUNĂ GĂZDUIRE

BUZAUL DODESIE

„TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
Pentru că și In zilele de odihnă, 
rutierii simt nevoia unui rulaj. Nu 
va fi ocolit nici traseul primei eta
pe, O atentă recunoaștere a lui 
asigură cicliștilor posibilitatea de a 
găsi cele mai bune soluții pentru 
ca viteza să nu scadă pe nici una 
dintre porțiuni.

în sfîrșit, un ultim amănunt: co
misia de organizare a acceptat ce
rerea clubului sportiv Olimpia de 
a primi în întrecere reprezentati
va sa (trecută, din motive inde
pendente de voința organizatorilor, 
sub egida asociației sportive a lu
crătorilor din presă), astfel că echi
pa Gloria București își... încetea
ză existența.

De pe traseul cursei ne-au sosit 
noi vești. Ele ne confirmă intere
sul cu care este așteptată carava
na celei de a XlX-a ediții a „Tu
rului României". Pregătirile se 
află pretutindeni în ultima fază. 
Afișele competiției Impînzesc ora
șele și comunele, competițiile pre
mergătoare sînt în plină desfășura
re. iar comisiile de organizare pun 
ia punct ultimele amănunte pentru 
ca totul să fie „ca la carte". Nu
trim speranța că și vremea va fi 
îngăduitoare cu rutierii, că nu va 
arunca asupra plutonului ploile 
toamnei și nici arșița verii. Dacă, 
totuși, se va întîmpla, cicliștii sînt 
oămeni căliți, gata să înfrunte cu 
bărbăție intemperiile.

Orașul Buzău dorește să cîștigc 
în acest an întrecerea între comisiile 
de organizare. Este nu numai dorin
ța prim-vicepreședintelui C.J.E.F.S., 
Adrian Ionescu, ci a tuturor iubi 
tocilor de sport din acest oraș. Pe 
stadionul din erîng, unde va avea 
loc sprintul final al celei de a 
X-a etape, se vor desfășura compe
tiții (la care vor lua parte sporti
vii de frunte din Buzău), precum 
Si un frumos program artistic. Mai 
înainte însă de a ajunge Pici, plu
tonul va parcurge străzile orașu
lui gătit sărbătorește, va face cu
noștință cu entuziasmul cetățenilor. 
Șefii delegațiilor vor fi primiți de

primarul orașului, în limp ce echi
pele vor fi luate sub patronajul 
unor întreprinderi și instituții. Ce 
lor . mai buni, rutieri, celor ce vor 

Jfl&i..primii în oraș, gazdele le vor 
oferi,, frumoase ■ amintiri, substanți
ale premii. Le dorim buzoienilor să 
organizeze atît de bine, ineît ju
riul să nu aibă nici o ezitare în 
a le conferi premiul I !

Focșanii, altădată cap de etapă 
în „Turul României" (ți, desigur, 
în viitor) se preocupă ca trecerea 
caravanei să fie întîmpinată săr
bătorește. La sprintul de pe bd 
București vor fi oferite premii pri
milor trei clasați. Prim-vicepreșe- 
dintele C.J.E.F.S. Prahova, Teodor 
Constantineseu ne asigură că în 
„capitala aurului negru" se fac 
pregătiri intense pentru dubla tre
cere a caravanei (după cum se 
știe, „Turul României" trece prin 
Ploiești în etapa a II-a — spre

Brașov — și în etapa a Xl-a — 
spre București). La ambele sprin
turi vor fi oferite premii primilor 
clasați.

Toate orașele de pe cuprinsul 
județului Suceava aflate pe itine
rarul caravanei, vor oferi premii 
rutierilor. Sprinturile de la Cîmpu- 
lung, Gura Humorului, Fălticeni și, 
firește, cele de la Vatra Domei și 
Suceava vor fi onorate de organi
zatori. O primire deosebit de fru
moasă îi așteaptă pe rutieri la Su
ceava. în cinstea lor, pe stadionul 
din localitate va avea loc un fru
mos program artistic. Fete în fru
moase costume naționale le vor 
face onorurile de gazde. Pretutin
deni. deci, aceleași pregătiri sărbă
torești.

Materiaîe realizate de
Hristcche NAUM

Campionatele republicane de călărie ale juniorilor

Sportul

CURIERUL
COMPETIȚIEI
• în noul său număr, revista 

Sport" prezintă in extenso cea de
a XlX-a ediție a „Turului Româ
niei". Pe copertă, alături de traseul 
competiției »e află fotografia celui 
mai bun rutier al țării noastre — 
și principal pretendent la cîștigarea 
întrecerii — Vaslle Teodor. Alte 
trei pagini găzduiesc fotografiile 
tuturor celor 45 de rutieri din Ro
mânia care vor lua startul în cursă, 
amănunte privind traseul, regula
mentul etc. Pentru iubitorii spor
tului — în general — și pentru cei 
ai ciclismului — în special — acest 
număr va fi deosebit de interesant.

• în afara clasamentelor tradi
ționale (individual și pe echipe) se 
vot alcătui și alte două clasamente 
— ce tind să devină și ele tradițio
nale : al sprinterilor și al cățără
torilor. Clasamentul sprinterilor se 
realizează pe baza punctajului ob
ținut de rutieri la sprinturile inter
mediare și la cele finale ale etape
lor. Se acordă pentru locul I — 5 
punctă, locul II — 3 puncte, locul 
III — 1 punct, la sprinturile inter
mediare și locul I 10 puncte, locul 
II — 5 puncte, locul III — 3 puncte, 
locul IV •— 2 puncte, locul V — 1 
punct, la sprinturile finale. Iată lo
calitățile în care vor avea loc sprin
turi intermediare : Ploiești, Sinaia., 
Rupea, Sighișoara. Cîmpia Turzii, 
Turda, Bistrița. Cîmptilung, Gura 
Humorului, Fălticeni, Roman, 
Ad.Jud, Focșani. Văleni și Ploiești. 
Clasamentul cățărătorilor va fi 
lizat prin adiționarea punctelor 
ținute de rutieri la sprinturile 
cățărare (locul I — 15 puncte, 
cui II — 10 puncte, locul III — 7 
puncte, 
V — 3 
turi de 
Brașov, 
Hetiur, 
Feleac, 
Ciuta.

răa- 
ob- 
de 
lo-

5 puncte, locul 
avea loc sprin- 
Posada, Poiana 
Fîr.tîna Albă,

locul IV — 
puncte). Vor 
cățărare la :
Măerv.ș —
Bălăușeri, Acățari. Luduș, 

Măgura, Mestecăniș și
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JOCUL-INSTRUMENT DE FORMARE
A VIITORILOR CETĂȚENI

Președintele C.N.O.P. a prezentat coordonatele activității pionierești din țara noastră
integrarea într-o societate 

în continuu progres și per-

prezentat 
Radulfan.

Lucrările simpozionului interna
țional de sociologie a sportului au 
fost reluate vineri dimineața, în 
aula Universității București, cu cea 
de a III-a ședință plenară al cărei 
președinte a fost prof. univ. dr. 
A. Wohl (Polonia).

Primul referat a fost 
de conf. univ. Virgilht
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, avînd ca 
temă „Jocurile copiilor între 7 ș! 
14 ani". Autorul a înfățișat contribu
ția organizației pionierilor din țara 
noastră la educarea multilaterală a 
noilor generații, subliniind faptul 
că jocul are o mare pondere în 
activitatea pionierească dar nu nu
mai ca divertisment ci, mai ales, 
în scopuri formative. După ce a 
schițat cadrul organizatoric în care 
se desfășoară această activitate a 
copiilor din țara noastră, vorbito
rul a arătat ce tipuri de jocuri 
sînt folosite, menționînd jocurile- 
exercițiu, jocurile sportive și turis
mul, jocurile cu roluri sau subiect 
și jacurile combinate. Cu privire la 
sport și turism, președintele 
C.N.O.P. a scos în evidență faptul 
că acestea sînt larg răspîndite în 
rîndul copiilor și că turismul prac
ticat de ei are în foarte multe ca
zuri scopuri practice ca în cazul 
„Ștafetei iscusinței și îndemînării", 
al acțiunii „Căutătorii de comori", 
al expedițiilor „Cutezătorii", al ac
țiunii „Firul Ăriadnei". 
solicită, într-un registru 
larg, resursele psihofizice ale co
piilor pregătindu-i pentru viață,

Acestea 
foarte

pentru 
aflată 
fecționare cum este cazul în țara 
noastră, angrenată într-un amplu 
proces de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltată. Au
torul referatului a precizat, de alt
fel, că C.N.O.P. nu este o orga
nizație pentru a-i ajuta pe copii 
să-și petreacă — pur și simplu 
— timpul liber ci are un caracter 
politic, bucurîndu-se de sprijinul 
și îndrumarea partidului, în scopul 
precis de a 
multilaterală 
ai țării.

Cel de al 
prof. univ. 
(U.R.S.S.) care a abordat tema 
lațille și stările 
jocurile copiilor". Oaspetele a ana
lizat 
tâtea 
apoi, 
zenta 
tuale.
stabilit patru condiții esențiale ce 
trebuie îndeplinite de jocurile 
copiilor : să corespundă etapei res
pective de Vîrstă, să fie instructiv- 
edueative, să corespundă particu
larităților anatomo-fiz.iologice ale 
copiilor, să fie judicios orientate 
din punct de vedere pedagogic. în 
continuare, prof. Korotkov a subli
niat importanța studierii mai a- 
dincite a multiplelor probleme pe 
care le ridică jocurile copiilor.

în cel de al 3-lea referat, dr. 
R. R. Elfermann (Israel) a pre
zentat experiența sa într-un am-

piu studiu sociologic asupra jocu" 
rilor copiilor realizat în școlile din 
țara sa.

Ședința a continuat cu comuni
cările grupate în jurul problernei 
„Timpul liber, spațiul, comunica
țiile de masă și jocul". In cursul 
după amiezei, participanții ia con
gres au prezentat comunicări re
feritoare la „Aspectele psiho-sociale 
ale jocului". (S. B.).

contribui la formai'ea 
a viitorilor cetățeni

doilea referent a fost 
dr. I. Korotkov 

,Re- 
conflictuale iu

sub diferite unghiuri activi- 
ludică a copiilor ocupîndu-se, 
de jocurile care pot repre- 
un model de stări conflic- 
Cu acest prilej, autorul a

CAMPIONATUL DIVIZIEI B LA HANDBAL
ÎNCEPE SUB NOI AUSPICII

araiazâ, 
Pâevnei. 
13 sîitrl 
Fioiești,

Spectacuioasă și foarte disputată a 
fost proba pe echipe, u?:ma din ca
drul actualei ediții a 
republicane de călărie «ie ji 
care a avut Ioc. ieri d^pâ 
la baza hipică din Calea 
Cele opt formații prezente

Steaua. Dinamo, Petrolul
C.S-M. Iași, A.S.A. Cluj, Rovine Cra
iova, Filmul, C.S.M. Sibiu — s-au 
angajat într-o confruntare echili
brată, campioana fiind desemnată 
abia după evoluția ultimului călăreț.

Conform regulamentului, s-eu dis
putat două manșe, clasamentul ur- 
mîr.d să fie alcătuit pe baza punc
tajului realizat de cei mai buni d i 
eomponer.ți ai fiecărei echipe. După 
executarea primului parcurs (11 ob
stacole, 13 sărituri, 1,30 m înălțime 
maximă), Dir.amo și Steaua s-au 
aflat la egalitate cu cite patru punc
te (Monica Ringheanu cu Vals 4 p. 
Nicolae Vlad cu Prejmer Op, — 
pentru Dir.amo, respectiv Dania 
Popescu cu Graur 0 p si Răzvan Stroes- 
cu cu Piersic 4 p). In imediata lor 
apropiere. Petrolul Ploiești, A.S.A. 
Cluj și C.S.M. Iași cu cite 8 p.

Cunoscut fiind faptul că in con
cursurile de călărie o singură bară 
doborîtă poate produce schimbări 
importante în clasament, spectatorii 
au așteptat cu Interes evoluțiile din

sa revenim 
Dmamovistu 
ranțâ, termi 
urmați de 
sportivii de 
litate, fiind 
rea echipei 
nul parcurs ___ ______
C.S.M. Sibiu, deși fără rjc: o pe.:. 
■zare, nu au mai avut cm să re
pereze handicapul din marsa 
buind să se mulțunr-arrâ. 1 
cu pozițiile a III-a și a IV- 
raj, din nou egalitate. Tcț 
nenții celor două formații a 
calm, ternii nind cu O c. A fie 
voie să se apeleze Ia ercoome 
Reprezentanții clubului STEAL'.’. 
care au beneficiat de cai ev 
teză mai mare, și-au întrecut 
nerii de întrecere eu numai 
suficiente insă pentru a intra 
sesia tricourilor de campio

Tn același timp, însă, mc 
felicitați pentru evoluțiile 1 
lăreții echipei Dinamo (Moaica R. 
gheanu, N'îcolae Vlad. Victor Rus 
precum și Nicolae Gbeorghc, Io 
Stanchi (Petrolul Ploieștii Constan
tin Marinescu (Rnvi 
Hans Schneider (C.SA! 
tor Conțiu (A-S.A.

Agenda competițiilor de handbal 
devine, din acest sfîrșit de săptă- 
mînă, ceva mai bogată, la întrecerile 
„Cupei de toamnă" adăugîndu-se, în- 
cepîr.d de mîine, și cele ale campio
natului diviziei B. Primul campionat 
din acest sezon al handbalului (divi
zia A începe anul viitor) va crea, 
prin noua sa formulă de dis
putare ca și prin recenta primenire 
de.;, -forțe (prin mărirea numărului 
de echipe la divizia A, cîteva din 
favoritele acestei competiții au pro
movat), o ambianță competlțională 
nouă, un echilibru valoric mai sensi
bil. In acest fel există toate premi
sele ca, începînd din acest sezon, 
lupta din cadrul campionatului divi
ziei B să fie generatoare de elemente 

pe plan valoric general și, 
în ceea ce privește promo- 

sfirmarea unor jucători sau 
ra perspectivă.
problemă, a productivității 

să ne exprimăm mai 
t discutată și In ca- 
:ua!e a comitetului 
cu care biroul fede- 
rcina

■Ui In

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TENIS
DE MASA „CUPA PROGRESII"

Tn sala de sport din str. dr. Staicovici a avut loc competiția internațională de 
tenis dotată cu „Cupa Progresul44. La ediția din anul acesta, pe lingă cei mai 
buni jucători bucureșteni. au luat parte 
și reprezentanți ai cluburilor Vojvodina din Novî Sad (Iugoslavia) și DJurgaarden Stockholm (Suedia).

La fete, concursul a fost dominat net de iugoslava Darîna Dardic, o sportivă 
cu o ofensivă foarte viguroasă. Câștigă
torul întrecerii masculine, iugoslavul 
Bazar Kurtes a avut de susținut asalturi grele, atît în fața Analistului Ion 
Panait (Voința) cît și împotriva junio
rului Alexandru 'Duzdscu (Progresul)
care l-a și condus cu 2—1 la seturi.

Dintre jucătorii noștri, în afară de

finalist, s-au mai rema-rat Alexandru Buzescu și Virgil Siadeana, ambii de la 
Progresul Bucureș::

Rezultate tehnicel simplu fete fiurneul final de 4) : 1. Darina Dardie (Vojvodi- 
na Novi Sad) 3 victorii. 2. Viorica Moldovan (Progresul București) 2 v, 3. Ana 
Lunțeanu (Progresai București) 1 v, 4. 
Liana Stoia (Spartac București) 0 v, simplu băieți, semifinale : Par.ait (Vo
ința) — Ha’varsson (Djurgaarden) 3—2, 
Sir.deanu (Progresul) — Kukin (Vojvo- 
dina) 3—1, Lucliian (Progresul) — Amid- zla (Vojvodlna) 3—0. Kurtes (Vojvodma) 

. ț- Buzescu (Progresul) 3—2, semifinale : Panaît — Sindeanu 3—2. Kurtes 
— Luchian 3—l, finala : Kurtes — Pa- 
nalt 3—2.

RUGBY La Brașov, s-â disputat
partida revanșă dintre formațiâ C.F.B. 
din localitate și echipa cehoslovacă Lo~ 
komotiv Ostrax^a. La căpătui unui 
in care ambele teamuri au evoluat cu 
multă ambiție, victoria a rfevenit spor
tivilor oaspeți cu 11—4 (ă—4).

VOLEI. La Sibiu a avut loc un 
turneu feminin la care au participat echipele Universitatea Timișoara, C.S.M. 
Sibiu (divizia A), Drapelul roșu Sibiu (B), Șc. sp. 1 și Șc. sp. 2 din SibiU. 
precum și formați<a poloneză M.K.S.
Varșovia. Componentele echipei sp. după o comportare foarte bună, au 
reușit să se claseze pe primul loc, ca 
urmare a victoriei realizată în partida decisivă cu „U” Timișoara. • IERI A PĂRĂSIT CAPITALA reprezehtătivă 
masculină de volei a țătii noastre, cârft va întreprinde, între 1 și 22 septembrie, 
un turneu în R.P. Chinetă și Japonia. 
Au făcut deplasarea, printre alții. Gabriel Udișteanu, Mihai TîfUc!. Gyul» Bartha, Laurențiu Dumânoiu, Cornel O- 
ros, Petrică Dudiiciue, precum șl antre
norii Aurel Drăgan și Gabriel Chetebe- 
țiu.

SCRIMĂ. La Brașovz se află în
plină desfășurare cursurile de calificară a antrenorilor de scrimă. Participă â- proape 30 de ioști și actuali setimeri.. 
Printre ei. Alexandru Nilcă, Constanți^ 
Nicolae, Glieorghe Cristoff etc. Cursurile sînt conduse de Vâsile Clielaru, antre
nor federal, și âU loc zilnic, în ș.ăla ..Tractorul" — dimineața lecții practice, 
după-amiază cursuri teoretice. Antreno
rii care vor absolvi âcegt curs vor_ Ob
ține categoria a IV-a de calificare, 
menu] de absolvire va avea loc în 
de 8 septembrie,

LUPTE întrecerile din
an ale luptătorilor din Balcani vor ti gâzduite de țara noastră. Balcaniada se 
va disputa in zilele de J18. 29 șl 30 sep
tembrie, la Timișoara. Deși ne găsim 
cU o lună înaintea începerii competiției, 
federațiile dS specialitate dW Bulgaria. 
Grecia. Iugoslavia și Turcia și-au și 
anunțat participarea la acest concurs.

Exa- ziua
în același timp cu jocurile inau

gurale ale campionatului diviziei B 
(TURUL : 2, 9, 16, 23, 30 — septem
brie, 7, 14, 21, 28 — octombrie, sint 
datele celor 9 etape) au loc și par
tidele etapei a II-a a „Cupei de 
toamnă" dintre care se detașează 
meciul Dinamo București — Univer
sitatea București, derbyul seriei I 
masculine. Jocul are loc pe terenul 
Dinamo, în cuplaj cu întilnirea femi
nină Confecția — Universitatea Iași, 
duminică începind de la ora 10.

echipele participante să aibă înscriși 
pe foaia de arbitraj cite 7 jucători (sau 
jucătoare) născuți în 1947 și mai tineri, 
din totalul de 12 jucători cîți se trec pe 
raportul oficial de arbitraj al me
ciului. Atragem atenția, în acest sens, 
că totodată s-a stabilit ca toate con
testațiile ce vor fi găsite întemeiate, 
cu privire la nerespectarea acestei 
noi prevederi regulamentare să de
termine pierderea jocului cu 6—0. 
Pentru o cit mai bună desfășurare 
a intîlnirilor, în instrucțiunile fede
rației, se precizează că arbitrii jocu
rilor oficiale din divizia B au da
tori» de a înscrie în dreptul fiecărui 
jucător pe raportul de arbitraj și 
anul nașterii.

Desigur că adoptarea unei aseme
nea măsuri nu va putea rezolva in
tegral problema. Este nevoie ca an
trenorii și conducerile secțiilor cu 
echipe participante la campionatul 
diviziei B să înțeleagă justețea unei 
asemenea hotărîri, acționînd în direc
ția promovării și rodiri! elementelor 
tinere, cu convingere ți nu doar pen
tru a 
arest fel
și tinere 
ptOMtul 
școlarilor 
să-ți continue 
ționaK.

se

in așteptarea campionatului

Paul Mazilu

PISTELffa
St ea tu 
Eirvsa 
rrja c j

1 areas 
general 
au t' 

u «șire. Gncr. 1
Sov 
csmpioară

divizionar de popice
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două dintre cele patru jucătoare 
care a venit la București sint

altfel mărturia interlocutorului

de a st 
vederea 

iții in această 
*t adoptată măsură ca 
«ce 3sî3 t" e înnâ. 13
ale diviziei B. toate

îndeplini o sarcină. Numai în 
din marele număr de tineri 
instruiți și rodați în cam- 

republican al juniorilor și 
o bună parte vor putea 

activitatea competi-

acest

AERONAUTICA Intre 3 și 5 septem
brie, la Dublin (Republica Irlanda), va 
avea loc cea de-a 66-â conferință generală a Federației Aeronautice Interna
ționale. Pe ordinea de zi figurează : 
raportul de activitate, cereri de afiliere, rapoartele comisiilor de specialitate, ca
lendarul internațional al anului 1974. 
Țara noastră va fl reprezentată de către secretarul general al Federației Aero
nautice Române, colonel Nicolae Făgă- 
daru. Tot cu acest prilej se vor conferi 
diplome „Paul Tissandier" sportivilor ro
mâni Paul Mânu și Ion Roșu.

La Baia Mare se zboară din nou

AEROCLUBUL „MARAMUREȘUL" LA ÎNCEPUT DE DRUM..
Pentru cei ce au îndrăgit sporturile 

aeronautice vestea reînființării, in acest 
an, a aeroclubului din Baia Mare a fost 
un prilej de bucurie și totodată certitu
dine a împlinirii aspirațiilor lor. Um- 
plînd un gol, resimțit multă vreme. „Maramureșul" reintegrează în circuitul 
normal o mare zonă geografică pe nedrept neglijata pînă acum. Edificatoare, 
în privința entuziasmului cu care a fost 
primită această măsură, sînt cele 150 de 
înscrieri pentru prima secție ființă, zbor fără motor, cît 
că printre cei ce și-au dat 

' o parte provin din localități părtate. distanțele și timpul 
du-le desigur multe renunțări.

„Noul născut" a pornit la drum cu o zestre modestă, dar cu oameni de su
flet ce-și cunosc și iubesc profesiunea. 
Primii au venit, cum era si firesc, comandantul și instructorul de planorism. 
Mai bine spus au revenit. întîia funcție dn comandant de aeroclub Vasiliu Bochiș aici a deținut-o, iar Șerban Nicu 
pe aceste meleaguri a deprins tainele zborului. Multi ani au lucrat împreună 
la Craiova, iar acum, echină bine înche
gată. iși valorifică din plin priceperea și experiențaMecanicul „mosorlst" Tudor Pădurea- 
nit a fost ..recuperat" înnpoindu-se la vechea sa meserie, iar Lazio Volcsz me
canic de avion lucrează din nov in sne- 
9'alitș.tea sa. Aceștia patru constituie nu- c’eul. Cu timpul li se vor adăuga si 
alții, căci oamenilor le place să pri
vească în perspectivă. Comandantul. într-un moment de răgaz, enumera cu 
jatlsfacție numele cilorva instructori pa-

ce a luat 
și faptul 
adeziunea 
mai înde- impunîn-

rașutiști ce și-au exprimat dorința de a activa în cadrul acestui aeroclub, atunci 
cind se va înființa și cea de a doua secție. Cit despre Șerban Nicu. cind vor
bește despre noile dotări îl simți că le și vede aevea. De astfel de oameni avea nevoie „Maramureșul" și i-a găsit.

Dacă din cei 150 de aderenți inițiali 
o parte ș-au pierdut „pe drum" (examenul medical triază fără să facă concesii 
sentimentale) numărul celor rămași ar 
pune probleme și unui aeroclub cu tradiție.

Greutăți au fost și bineînțeles că vor 
ni ai apare. Noul organism mai are pină ce se va roda și va funcționa asemeni 
unui mecanism de precizie. Principalul, acum la început de drum. îl constituie 
activitatea neîntreruptă din zori 
în- seară, iar aceasta înseamnă i Zboară și „antrenamentiștii". care după o lungă întrerupere : 
tors cu primul prilej la vechea Zboară și cei de la „formare", c „ _ 
prind acum secretele planorismului. 
Deocamdată toți la „dublă", pilot remorcher Vasiliu Bochiș și instructor 
Șerban Nicu, sau cînd folosesc „moso
rul? amîndoi ca ir.siructori, „echipa" s-a angajat cu nădejde la treabă.

Entuziasmul, pasiunea, seriozitatea cu care se muncește la Baia Mare, căn ra li se adaugă și sprijinul eficient acordat 
de către organele locale de par’.id și de stat ne dau certitudinea, pe viitor, a 
unor rezultate pe măsura eforturilor de
puse.

L și pînă 
a zbura.oameni 
s-au în- 
pasiune. care de-

Dinu COSicSCU

Campionatul republican de tenis al juniorilor

iui nostru, 
aere bucuria 
eleve în se;
nfe bucurăm și 
tr-o discuție 
eforturile ce se fac la Oradea pet 
ca tenisul să-și capele din acu stră
lucirea ce începuse s-o piardă.

Chiar și simpla consemnare a ci
frei : 230 de copii sub 14 ani care 
activează în secția de tenis a aso
ciației „Sănătatea", este mai mult de- 
cit edificatoare. „Oricind — ne spu
nea Mihai Petrovici — dintre acești 
jucători se pot face cîteva echipe 
care să ne reprezinte in întreceri". 
De .......................................
nu este fără acoperire, din moment 
ce 
cu „ ., ,
semifinaliste : Doina Szabo și Elena 
Jecu, aceasta din urmă d?osebit de 
înzestrată si capabilă, după părerea 
antrenorului ei, să devină campioană 
a țării la categoria 15—16 ani. La 
Oradea sînt acum 9 terenuri cu 
zgură, urmind ca în scurt timp, cu 
sprijinul Consiliului județean Bihor 
pentru educație fizică și sport să se 
amenajeze și un teren central 
tribune...

Constănțeanul Laurențiu Țiței

Dinamovista bucureșteană Elena 
cu orădeanca Doina. Szabo.

cu

Constănțeanul Laurențiu Țiței îșl 
disputa semifinala întîi (grupa 15— 
16 ani) cu bucureșteanul M, Mîrza. 
Profesorul Mircea Patrichi, directo
rul Școlii sportive constănțene, iși 
supraveghează elevul și nu are îndo
ieli asupra victoriei acestuia, mai 
ales că în întîlnirile directe cu 
Mîrza. Țiței are... 5—0. Dar iată că 
un joc deosebit de curajos la fileu 
al elevului lui Arnulf Schmidt, răs
toarnă socotelile profesorului Patri
chi. Dar acesta nu este afectat: 
după meci iși felicită atît elevul, cît

Popescu. cîftigiioa~e in meciul semifinal 
Foto: L MIHÂICA

și pe antrenorul Schmidt- Fair-play- 
ul se manifestă în tenis nu numii 
intre jucători, ci și intre antrenori! 

Rezultate din meciurile disputate 
în turul III (băieți, 17—18 ani); Ma
nea (Dinamo București) 
(Progresul) 7—5, 3—6, 6—1; A. 
râban (Dinamo Brașov) — S. Oră- 
șanu (Constructorul Hunedoara) 6—3. 
7—9, 6—2; Mihai Tăbăraș (Progresul) 
— D. Mîrza (Progresul) 6—4, 6—1 ; 
C. Curcă (Progresul) — 1. Liviu
(Steaua) 6—1, 6—0. Cele două semi
finale vor avea loc între Manea — 
Dărăban și Tăbăraș — Curcă. Pentru 
semifinalele categoriei 15—16 ani, 
băieți, s-au calificat ; M. Mîrza (care 
l-a întrecut cu 6—3, 6—3 pe Zus, 
Electrica Timișoara); L. Țiței (a dis-

L Russen
Dâ-

■ us cu 6—X 6—1 de D. Oprea II 
Dinamo Bv.) ; R. Opreanu (Electrica 
Timișoara a ciștlgat cu 6—2, 6—1 la 
V. Spiță, Iași) si S. Orășanu (Cons
tructorul Hunedcara care a dispus 
cu 6—2. 5—7, 6—3 de V. Dumbravă 
de ia Steaua). O partidă atractivă 
a făcut Elena Popescu (Dinamo 
București), care a Întrecut-o in pri
ma semifinală (15—16 ani) cu 6—4, 
6—i pe Doina Szabo, In proba de 
'simplu fete (17—18 ani) vor avea loc 
semifinalele între Virginia Ruzici — 
Mariana Hadgiu și Mihaeia Dimitriu 
— Florența Mihai.

Competiția continuă simbătâ, de la 
ora 8 și ora 14, pe .terenurile Pro
gresul.

ion GAVRILESCU

IUDITH KANTOR Șl IULIUS ARMAȘ,
CAMPIONI NAȚIONALI DE ȘAH LA JUNIORI

Cluj s-au desfășu-La Tg. Mureș și la 
rat finalele campionatelor naționale pentru junioare și juniori.

La întrecerea fetelor victoria a reve
nit reprezentantei " J '
KANTOR (C.S.M.). în vîrstâ de 16 ani, 
care a acumulat 8 puncte din 11 posibile, realizînd un . __ '
peste 72 la sută. Urmează în clasament: 
2—3. Daniela Nicola (Petrolul Ploiești) și Marica Țurdeanu (Mureșul Tg. Mu
reș) 7l/2 P» 4. Luminița Cîrmaciu (C.S.U. Brașov), 7 p, 5—7. Mariana Duminică 
(I.P.G.G.), M.gia Jicman (Medicina Ti
mișoara) și Mariana Băloianu (Politen-

Clujului, IUDITH

procentaj ridicat :

6V2 P», 8—9. Viorica Iiienlca București) .... __(Petrolul Ploiești) și Dana Nuțu (Me
dicina Timișoara) 5 p, 10. Marina Pogo- 
revici (Petrolul Ploiești) 3 p, 11. Carmen 
Butt (Fulgerul București) 2') p, 12. Ilea
na Toth (Crlțul Orrdea) l‘,2 p.

Turneul băieților a fost cîștigat detașat de IUI.IUS ARMAȘ (Constructorul 
București), care a totalizat 10-2 p. d’.n 
13 posibile, devansînd cu l'/2 p pe prin
cipalii săi urmăritori. P. Artemia (C.S.U. 
Brașov) și C. Socaciu (Mureșul Tg. Mu
reș) 9 p. Pe locurile 4—5 s-au clasat H. 
Astman (r.P.G.G) și Gh. Ciolac (A.S.E. 
București) cu cite 8 puncte fiecare- . „

• Noul campionat divizionar de 
popice va începe la 22 septembrie, 
cînd 40 de echipe feminine și mas
culine, împărțite în patru serii al
cătuite după criterii geografice și 
valorice, vor lua startul în cursa 
pentru cucerirea invidiatelor titluri 
ale sezonului 
1974.

Se știe că 
time: ediții 
a necorespunzătoare 

rene, care favorizau 
nur rezultate exagerat 
iul echipelor gazdă.

a asemenea _ps

ccmpetijlonal 1973—

<1

BOX. în cadrul turneului . pe
care-1 efectuează în țara noastră, 
zentativa Ghânel a întîlnit la Cîmpia Turzii o selecționată d județului ClUj. 
Aliniind formații compuse numai din 
cite șase reprezentanți, cele două com
batante au terminat la egalitate : 
• PUTERNICA SELECȚIONATA A O- RASULUI CONSTANȚA va susține noi 
întîlniri internaționale amicale, sîmbătă, 
de la ora 19.30. pugiliștii cohstănțenî vor 
primi replica selecționatei similare a 
orașului Berlin (R.D.G.). Meciul va avea 
loc in Sala sporturilor din Constanța. Duminică, de la ora 16, în grădina Nfep- 
tun din Mangalia Nord, se va disputa 
partida revanșă.

ORIENTARE TURISTICA în .organi
zarea Consiliului județeân al Sindicatelor Prahova și in colaborare cu CJEFS și Co
mitetul județean UTC. s-a disputat, ia 
Bușteni, a IV-a ediție a concursului dotat cu ..Cupa 23 August". Au luat startul 
ne-te C0 concurertți din asociațiile spor
tive ploieștene Prahova — Uzina „t Mai“, Tehnolemn. Sănătatea — Spitalul de <■.•: Dacia. Rafinorul 1, I.R.C.R., Cen-f
trul de caleui. Î.P.J.P.. AUrul negru-y 
: T.T.C.. Carpad. U.Z.U.C., precum și 
Bucesi — Sinaia și Petrolistul — Cîmpi- . Rezultate tehnice, seniori : 1. P.
sp-ta-j ruzt’C) 2. M. Pascu (Sânăt-a- 
:?a). T. Zaharia (Aurul negru). BA- 

Tehnolemn, 1. tz'.zz1 Certru! de calcul. 2. Sânfitateâ. 3. Da- 
cla. Cupa pusă în joc a r6v6r.it A.S. 
Sănătatea — Spitalul de copii din PLo-

2. Sănătatea; fete:

mele aparți-
Bticureșli, 

Bod. 
îtrolui 
Rapid

Bucart rmați că bi
tumul pistelor menționate are a- 

compoziție ți structură, lu- 
flind conduse de o singură 
lă, ihg. Ion David din Bucu

rești. Să sperăm că după omolo
garea arenelor, echipele respective 
nu le vor tnai aduce... modificări, 
de natură să provoace nemulțu
miri adversarilor.

• Intre 7—9 septembrie se va 
desfășura la Dublin cel de-al 
XI-iea congres al F.I.P., la care vor 
participa reprezentanții a 51 de fe
derații, din patru continente. Din 
țara noastră va lua parte prof. 
Ladislau Szocs, secretarul general 
al F.R.P.

• In ultima sa ședință de lucru, 
Biroul federal a stabilit ca muni
cipiul București să fie gazdă a du
ble; întîlniri dintre echipele de 
seniori și senioare, ale României și 
Ungariei, programată între 26—2H 
octombrie.

• Pentru ziua de 15 septembrie 
sînt convocați în Capitală mem
brii loturilor lărgite pentru C.M. 
din 1974 (19—25 mai, Epelhein — 
R.F.G ). Remarcăm printre selec
ționați pe Vasilica Pințea. Elisabe- 
ta Silaghi. Băîașa Mirică. Valeriu 
Piscoi. Aurel Chirilâ. Icsif Fodor 
și alți popicari cu perspective de 
afirmare internațională.

SÎM3ÂTĂ

BOX . Sala uzinelor Semănă
toarea. de la ora 18 ; prima gală 
contind pentru campionatul republican (fază pe municipiul 
București).TENIS DE CÎMP : Parcul spor- 
tiv Progresul, de ia orele 8 și 14: 
partide în cadrul campionatului 
republican individual al juniorilor.

TIR : Poligonul Dinamo, de la 
ora 8.30 : campionatul municipiului București la juniori (probe de 
armă standard 60 f culcat, pistol 
sport și pistol liber).

DUMINICA

Concursul de admitere la Școala de specializare postliceală de antre
nori se va desfășura intre 19— 1» septembrie, la Institutul de Educație Fi
zică șl Sport, strada Maior Ene nr. 12. Se primesc înscrieri pentru urmă
toarele specialități : atletism, baschet, box. ciclism, fotbal, gimnastică, hal
tere. handbal, judo, lupte, r.atație, patinaj, rugby, schi, sporturi nautice, scrimă, tir și volei.

înscrierea candidaților pentru concursul de admitere se face pină în 
preziua acestuia, pe baza prezentării următoarelor acte :— certificat, de naștere în original și copie— diploma de bacalaureat

— buletin de analiza sîngelul
— rezultatul examenului radiologie și pulmonar
— adeverința de clasificare sportivă, minimum categoria a n-a— două fotografii, mărimea 6.4.
Concursul de admitere constă dip 3 probe (eliminatorii) :— vizita medicală
— anatomia și fiziologia omului — scris
— probe practice cin ramura de sport aleasă.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, strada 

Maior Ene nr. 12 (telefon 31.44.40), București. J

CICLISM ; Strada Liviu Rebrea- 
nu (cartierul Balta Albă), ora 9! 
start in prima etapă a „Turului 
României" (contratimp individual 
pe circuit) ; Piața Setnteii, ora 12.20 : start în etapa a II-a Bucu
rești — Poiana Brașov.

HALTERE : Sala Giulești, de la 
ora 10.30: întîlnirea Internaționa
lă intre echipele cluburilor Rapid 
București și Gormk (Polonia).FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust”. ora 14.30 : Minerva — U- 
nirea Tricolor (meci amical feminin); ora 16: steaua — Rapid 
(Divizia A): ora 18 : Dlnamo — 
Sportul studențesc (Divizia A): stadionul Ghencea, ora 10: Steaua
— Rapid (tineret-rezetye); stadion Dinamo, ora 11 : Dlnamo — Sportul studențesc (tineret-rezerve) ; 
stadionul Republicii, ora 11 : Pro
gresul - s.N. Oltenița (div. B): stadionul Metalul, ora 11 • Me
talul Buc. — Metalul Drobeta Tr. 
Severin (div. B); stadionul „23 August" (teren II). ora 11 : U.K.A. 
Obor — Flacăra roșie („Cupa Ro
mâniei") ; stadionul Automatica, ora 11 : Automatica — Laromet 
(„Cupa României"); stadionul 
Chimistul, ora 11 : Chimistul — Sirena („Cupa României"); sta
dionul vîscoza, ora 11 : Vîscoza
— Tehnometat („Cupa României"); stadionul I.C.I.M., ora 11 : 
I.C.I.M. — Unirea Tricolor („Cupa României").

RUGBY : Terenul Parcul Co
pilului, ora 9 : Grivlța Roșie — Politehnica Iași ; ora 11 : Spor
tul studențesc — Steaua (meciuri 
în cadrul „Cupei F.R. Rugby").

TENIS DE CÎMP : Parcul spor
tiv Progresul, de la ora 8 : par
tide in cadrul campionatului republican individual al juniorilor.TIR : Poligonul Dinamo, de la 
ora 8.30 : campionatul municipiu
lui București la juniori. Se dispută probele de armă standard 
3x20 f și pistol viteză.'

r6v6r.it
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TABĂRA DE ALPINISM DE LA PADINA
i

0 ȘCOALĂ A CURAJULUI
Șl ÎNDEMiNĂRII

I
I
I

încadrat de un frumos decor al- 
Din, micul complex cabanier Pa
dina (nu departe de Babele), a fost, 
vreme de 10 zile, gazda primitoare 
a taberei școlare naționale de al
pinism Avînd drept obiectiv ini
țierea tinerelor elemente în difi
cila tehnică a escaladării piscurilor 
ffichtatie, tabăra-școală de la Pa
dina a reunit 27 de participahți, 
reprezentând 11 asociații sportive 
din întreaga tară.

Suspendați de corzi la sute de 
metri înălțime, tinerii alpiniști par
curg Zilnic itinerariile stabilite, pe 
pereții verticali de la Cheile Tă
tarului sau cele de pe Turnul Secii, 
sJb supravegherea atentă, a celor 
8 monitori — toți maeștri ai spor
tului și antrenori cu înaltă cali
ficare, Avei Ritișan, Iosif Nagy, E- 
merich Ioos sînt numai cîțiva din
tre acești adevărați virtuozi ai pi
tonului și coardei de cățărat, care, 
cu pasiune și curaj. își conduc e- 
levii acolo unde numai păsările se 
'consideră stăpînitoare de drept. 
Dacă ne-am gîndi doar că tabăra- 
șccalâ de la Padina a funcționat 
sub conducerea a doi dintre cei 
mai valoroși alpiniști din țara 
noastră, și tot am avea suficiente 
motive să considerăm că această 
acțiune și-a atins scopul. în fapt, 
este vorba de maeștrii emerlți ai 
fepdrtulUi Alexandru Floriciolu Și 
Paul Fazekaș — profesări de 
educație fizică — care. în 1972, au 
realizat cea mai bună performantă 
românească în materie : escalada
rea Piscului Comunismului (Pa
mir, 749;» m). De altfel, convingerea 
despre reușita cursului de alpi
nism nu ne a parține numai nouă : 
„Practic alpinismul de două luni* 
— ni sd confesează unul dintre 
cursanți, elevul Adrian Pușkaș din 
Sibiu — dar îmi dau seama căcOea 
ce am deprins aici în 10 zile nu 
aș putea învăță rTicî îhtr-ua ăn 
întreg petrecut pe munte de unul 
singur".

Cu toate acestea, ne vedem obli
gați să semnalăm două neajunsuri 
și, totodată, să încredințăm tiparu
lui niște mai vechi doleanțe ale 
multor alpmiști : în această tabără 
s-a constatat din nou insuficiența 
cantitativă și cal.tativă a materia- 
Itilui de cățărat (bocanci, corzi, ca- 
rablniere etc) și faptul că se simte 
iot; mai mult nevoia înființării unui 
eenlitu de alpinism, in care să se 
pregătească. atât sportivii de per
formanță cît și începătorii.

Prirtitil punct naște, desigur, 
semne de întrebare. Deficiențele 
materialelor de cățărat ne fac să 
ne amintim eă, mai mult ca în 
oricare alt sport, în alpinism, nu o- 
dată, evitarea unor accidente ne
dorite depinde tocmai de acest e- 
lement esențial- echipamentul a- 
drevat Deci, un prim semnal de 
alarmă!

Cea de a doua constatare repre

zintă, de fapt. Un ideal ce ar putea 
fi materializat. Actualmente, cursu
rile de inițiere în alpinism. se rea
lizează în două etape, a cite 10 
zile fiecare (iarna și vara), în func
ție de parcurgerea unor trasee sta
bilite, c:t grade diferite de urcare. 
Fiecare cursant poate obține cate-

Jtiiăfind fă cuceret x înd'.țimile 
Pe verticala peretelui ăe stîncă, 
tinerii Se ‘deprind să-ți învingă 
slăbiciunile, fac o admirabilă țeoa- 

lă a curajului.
goriile a IlI-a sau a II-a de clasi
ficare sportivă. Totuși, se pa.-e că 
aceste 20 de zile însumate pe .-.a 
nu sînt suficiente. în alpinism, per
formanța se realizează numi- pe 
munte, Cu prețul a infinit mai 
multe ceasuri de trudă, petrecute 
pe pereții stîncoși, atît în condiții 
de vară cît și de iarnă. De aceea, 
ideea înființării unei șeeli perma
nente de alpinism — flesch^â. să 
zicem, prin rotație, performerilor 
și începătorilor — ni se pare justi
ficată.

Ca atare, prin cele relatate mai 
sus. am sugera federației de spe
cialitate să adopte măsurile cuve
nite. Numai așa vora avea Ocazia 
să auzim că și România se înscrie 
— mai des și ml izolat — pe lista 
recordurilor alpine de răsunet 
mondial.

Gheorghc BURLEA

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ
(Urmare din pag. 1)

de fentei pe fabrică, era un nume 
îh handbal, încă de pe vremea cînd 
Se juca în „11".

Maria Pîrcăiăboiu. care conduce 
repriza de gimnastică la locul de 
muncă în schimbul II este și ea 
o sportivă cunoscută in fabrică și 
în afara ei. Atletă, evidențiată de
seori în competițiile pe oraș și ju
deț. Maria Pîrcăiăboiu a luat parte 
șl la finalele -»e țară ale Crosului 
tineretului, desfășurate în primă
vară la Arad. în fabrică este o 
muncitoare prețuită de tovarășele 
ei dd întregul colectiv, nu numai 
pentru contribuția adusă în proce
sul d* producție, dar și pentru ac
tivitatea sa obștească. Cea de in
structoare de gimnastică la locul de 
muncă constituie doar o parte.

Lărgind puțin sfera problemei, 
trebuie să menționăm faptul că 
sportul are la Fabrica de piele și 
încălțăminte din Rîmnicu Vilcea un 
vad bun, asigurat in primul rînd 
de o temeinică îndrumare dată de 
comuniști (Mircea Drăgușinoiu. se
cretarul Comitetului de partid este 
unul dintre aceștia) și apoi de cola
borarea care s-a statornicit între sin
dicat (secretar, Pavel Giornoiu). or
ganizația de tineret și asociația 
sportivă (secretar, Antonio Ver
doni). Nu este lipsit de interes să

| activități l 
ț sportive
i ae masă

(Urmare din pag 1)

după-amiază, îi supraveghează pe 
copii, îi inițiază în diferite ramuri 
sportive.

Ținîndu-se seama de numărul 
mare al vizitatorilor, s-a luat ini
țiativa desfășurării primelor între
ceri organizate. Și astfel, luni 3 
septembrie, se va da startul în 
competiția inaugurală. „Cupa Voi
nicelul" la tenis și tenis de masă, în
chinată deschiderii noului an șep- 
lar. Se va juca pe categorii de 
vîrstă, urmînd ca miercuri să se 
desfășoare finalele.

Și o ultimă informație — la 
complex se poate ajunge cu urmă
toarele mijloace de locomoție : 
tramvaiele 23, 24, 26, 27, autobu
zele 34, 40, 79 și 107 ; intrarea prin 
strada caporal Ruică.

ÎNTRECERILE RAFINORILOR
Colectivul Rafinăriei 1 din Plo

iești adaugă importantelor succese 
obținute în producție frumoase rea
lizări și pe tărîmul răspîndirii ac
tivităților sportive în rîndurile sa- 
lariaților săi.

I
I
i
i
i
I
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i
i
i
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I
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I
I
I
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arătăm de asemenea că Glieorghc I 
Mocanu, care răspunde in Corni- I 
tetul de partid de problemele de 
tineret este și antrenorul echipei I 
feminine de fotbal (care concurează I 
ca popularitate pe cea de hand- 
lîal !), că Zamfir Stoica, vicepre- I 
ședințe al asociației sportive și-a I 
rezervat toate după-a miezile pen
tru organizarea activității compe- I 
liționale, că maiștri sau brigadieri I 
de frunte, printre care Alexandru 
Firescu. Ioana Antonescu și Maria I 
Galinschi sînt totdeauna gata să | 
răspundă chemărilor asociației 
sportive atunci cind se organizează I 
campionate de easă. dar și cînd | 
echipele de la „Vilceana" participă 
la alte întreceri sportive pe oraș I 
sau județ. De pildă, o spartachiadâ I 
de șah. tenis de masă și lupte, a- 
poi „Cupa stațiunilor" și în fine I 
„Cupa Lotrului". I

Am ținut să remarcăm toate a- 
cestea pentru a ilustra interesul I 
care există la Fabrica de piele și S 
încălțăminte din Rîmnicu Vilcea 
pentru sport, practicat din convin- ■ 
gere. începînd cu gimnastica la lo- I 
cu! de muncă și încheind — ca în 
cazul Măriei Pîrcăiăboiu — cu pre- | 
zențe în competiții cu fihală repu- I 
blicană. „Vîlceana" apare în evi
dența organelor sindicale ale jude- s 
țului drept o asociație sportivă j 
fruntașă. Activitatea de aici justi
fică întru totul acest calificativ. (

------------------------ 4............... ........... —
Un calendar competițional bogat | 

și variat, judicios întocmit și des
fășurat cu o deosebită punctuali- I 
fate organizatorică, contribuie din | 
plin la atragerea unui număr spo
rit de muncitori, tehnicieni, ingi- I 
neri, a membrilor lor de familie, | 
pe terenurile de sport ale Rafină
riei. I

Recent, o duminică sportivă s-a | 
bucurat de o participare record la 
întrecerile de atletism, înot, tenis I 
de masă, fotbal, popice și orientare | 
turistică. Simultan. în bazinul de 
înot al asociației, a avut loc un | 
concurs de natație pentru copii, | 
promoția 1973 a „delfinilor" Ploieș- 
tiului. Ș

Fl. ALBU, coresp.

UN NOU TEREN DE TENIS
DE CIMP

De curînd. la baza sportivă a I 
asociației sportive T.M.B. din Capi- • 
tală, aparținînd Uzinei de repara- • 
ții București, a fost terminată a- I 
menajarea unui teren de tenis de * 
cîmp cu zgură. »

Astfel complexul sportiv al a- I 
cestei asociații cuprinde acum un ’ 
teren de fotbal, unul de baschet, . 
unul de volei și unul de tenis de I 
cîmp. •

Inaugurat recent, terenul a și . 
găzduit o întrecere la care au par- I 
ticipat peste 30 de concurenți, iu- • 
bitori ai „sportului alb", mulți . 
participanți fiind începători.

După cum ne relata președin- » 
tele asociației sportive, Vasile Măr- . 
cuș, la amenajarea bazei sportive I 
și-au adus aportul mulți tineri și ‘ 
vîrstnicl din uzină, prestând nu- _ 
meroase ore de muncă patriotică. I

Nlcolae TOKACEK

MECIURI DE ATRACȚIE, MÎINE IN DIVIZIA A!
CLASAMENTUL U.T.A. (16J-JIUL (18)

LOTUL NAȚIONAL 
VA JUCA CU 

VOJVODINA NOVI SAD
După cum s-a mal anunțat, în cadrul 

pregătirilor pentru meciul cu echipa R. D. Germane, lotul național de fotbal 
va susține In cursul săptămînii viitoare 
un nou joc de verificare. In urma tratativelor purtate, s-a stabilit ca acest 
meci să aibă loc miercuri 5 septembrie, 
la Novl Sad, în compania echipei locale 
Vojvodina.

In vederea acestei noi acțiuni au fost convocațl următorii 17 jucători : Ridu- canu, Iordache (portari), Sătmăreanu, 
Antonescu, Sameș, Dinu, Velea. N. lo- nescu (fundași), Dumitru, . Beldeanu, 
Radu Nunweiller (mijlocași). Troi, Do- 
brin, Dumitrache. Dudu Georgescu, Ior- dânescU și Țarălungă (înaintași).

Cei 17 jucători menționați se vor 
reuni duminică seara la București, uimind ca a doua zi, luni, să facă de
plasarea în Iugoslavia.

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 4 3 1 0 6— 1 7
2. DINAMO 4 2 1 1 9— 5 5
3. C.S.M. REȘIȚA 4 1 3 0 9— 6 5

4— 5. RAPID 4 2 1 1 5— 3 5
„U" CLUJ 4 2 1 1 5— 3 5

6— 7. F. C. CONSTANTA 4 2 1 1 4— 3 5
STEAGUL ROȘU 4 2 1 1 4— 3 5

8. SPORTUL STUDENȚESC 4 2 0 2 7— 3 4
9. PETROLUL 4 2 0 2 5— 5 4

10. F. C. ARGEȘ 4 1 2 1 4— 4 4
11—12. POLITEHNICĂ IAȘI 4 2 0 2 3— 4 4

POLITEHNICA TIMIȘOARA 4 2 0 2 4— 5 4
13. A. S. ARMATA 4 2 0 2 7—10 4
14. STEAUA 4 1 1 2 6— 5 3
15. GF.R. CLUJ 4 1 1 2 6— 8 3
16. U.T.A. 4 1 0 3 2— 7 2
17. SPORT CLUB BACĂU 4 1 0 3 2— 8 2
18. JIUL 4 0 1 3 3— 8 1

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970 : 2—0 
5.1—1 și 4—1 ; 1972—73 : 2—4 și 1— 

© TEXTILI ȘTII au participat, lă 
antrenamente zilnice, iar în zilele 
de miercuri și joi au susținut me
ciuri de verificare cu echipa de ti
neret-rezerve și, respectiv, Gloria 
Arad (2—2). în ședințele de pre
gătire, antrenorul T. Jurcă a pus 
accentul pe îmbunătățirea jocului 
în ansamblul echipei și, în special, 
al înaintașilor.

JIUL a evoluat miercuri după- 
amiază la Deva. în compania divi
zionarei B Mureșul, pe care a în
trecut-o cu scorul de 1—0. Echipa 
Jiul își va continua azi dimineață

și 2—1 ; 1971—72 : 

călătoria, cu autocarul, spre Arad. 
La pregătirile din această săptămî
nă a luat parte și Tonca, complet 
refăcut.

• FORMAȚII PROBABILE : 
U T.A. : Iorgulescu — Birău, 
Schepp. Pojoni, Popovici — Axen- 
te, Broșovschi, Ghlță — Munteanu, 
Domide, Kun. JIUL : I. Gabriel — 
Nițu, Georgescu, Stocker, Dodii — 
Naghi, Libardi, G. Stan — Mnlțes- 
eu. Roznai, Stolan.

ARBITRUL PARTIDEI : S. Dra
gii 1 iei (Drobeta Tr. Severin).

IMPERATIVUL ETAPEI

MAI MULT
RESPECT

STEAUA (14)- RAPID (4-5)
I.

—72; i—1 s 1— X, 1372—73; 0—0 și
• în ambele tane-e se speră în- 

tr-irrl joc bun, âtrnrtiv. S i EAU A 
3 susținut. în scesstA s*kpiAminâf 
antrenamente intense la tonte ca
pitolele : tehnic, tactic, fizic. Am- 
KiHraM» a. Q vor avea jn

i si dornici de a 
o curbă ascen- 

Oh. Constantin

ațâ o e1 
îs eroii

TUL

POLI. IAȘI (11-12J-P0LI. TIMIȘOARA (11-12)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE. Echipele nu. s-au mai întîlhit 

între ele din campionatul 1936—67 : 1—1 (la Timișoara) și 4—1 (Ia Iași).

DISCIPLINEI!
S-a mai scris, nu o dată, în co

loanele ziarului nostru despre 
importantul rol al disciplinei in
tr-o întrecere fotbalistică, despre 
necesitatea respectării 
tre toate formațiile 
un imperativ izvorînd 
de frumosul îndemn 
BUN SĂ ÎNVINGĂ ! 
mentele, pledoarie la 
fost ignorate — între 
al strînsei dependențe între 
velul tehnic, spectacular, șl eti
ca de pe gazon figura la ioc de 
cinste — deși, trebuie spus, ar fi 
fost, in primul rind, de datoria 
conducerilor de cluburi și de a- 
sociații, de competența antreno
rilor divizionarelor A, apropiați și 
permanenți sfătuitori intru toate, 
să vegheze mai îndeaproape la 
educația fotbaliștilor lor, la mo
dul în care se desfășoară (și cu 
ce rezultate I) munca la acest 
important factor al procesului de 
instruire-antrenament.

...S-a mai scris, spuneam, și 
iată-ne revenind, astăzi, la ace
lași subiect, obligați fiind de a- 
baterile săvîrșite în acest început 
de campionat de către o serie 
ds componenți 

nereguli ce

ei de câ- 
combatante, 
și din atît 
CEL ■" 
Nici argu- 
temă,
care

MAI

n-au 
acela 

nh
® Ambele formații au dat mare 

importanță jocului de mîine dispu
tând interesante partide amicale la 
mijloc de săptămînă. Astfel, după 
cum ne-a comunicat, coresponden
tul nostru Dumitru Soare, TIMIȘO
RENII au evoluat, joi, la Buzău, în 
compania Gloriei : 2—2. Mehedinții 
a înscris ambele goluri ale oaspe
ților, în timp ce pentru Gloria aii 
marcat Bădin și Oprișan. A lipsit 
Bungău, reținut la Timișoara pen
tru examene. IEȘENII au întâlnit 
pe Viitorul Vaslui. Scor : 3—1, prin 
punctele realizate de Simionaș.

LupuleScu și Dănilă, respectiv An
dri oaie.

• FORMAȚII PROBABILE : 
Cestaș — Anton, lanul, Stoicescu. 
Hanceriuc — Romilă I, Simionaș, 
Roinilă II — Incze. LnpnlMcu, Ma- 
rica (Dănilă), la Politehnica Iași ; 
Jivan (Catona) — Mioc. Păltinișan, 
Arnăut, Maier — Mehedinții, Chi- 
miuc (Fiilop) — Șchiopu, Lața (Sur- 
dan), Dascu, Bojin, la Politehnica 
Timișoara.

ARBITRUL PARTIDEI : Ion
Cîmpeanu (Cluj).

1MELE r.EZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 1—1 și 0—0 ; 1971 
1—1.
ciul international de joi, în care 
RAPID a avut un finiș impresio
nant, reușind să întoarcă în favoa
rea sa rezultatul, cîștlgînd cu 3—2 
în fața echipei Lokomotiv Moscova, 
după ce fusese condusă cu 2—0.

e FORMAȚIILE PROBABILE: La 
Steaua continuă să fie indisponibil 
Ion Ion. Va juca, mai mult ca si
gur, Iordănescu. în rest, aceeași 
formație din meciul cu A.S.A. Tg. 
Mures. Rapid va începe partida cu 
„ll“-le din repriza a doua a me
ciului cu Lokomotiv Moscova.

ARBITRUL PARTIDEI : Aurel 
Bentu (București).

m _tr
Ho 1<

\r s
* F. d U

cerințele antreno- 
■ —-e în meciul a- 
:j.oeul săptămînii, 
1.vizionara B. Me-

S.C. BACĂU (17)-C.F.R. CLUJ (15)
DINAMO (2)-SPORTUL STUDENȚESC (8)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1972-73 : 0—3 și 3—3.
tin și-a reluat joi antrenamentele, 
fiind posibilă reintrarea lui în der- 
byul cu Dinamo.

• FORMAȚII PROBABILE : DI
NAMO: Constantînescu — Deleanu, 
G. Sandu, Dobrău, Lucuță — Dinu, 
Sătmăreanu, P. Radu — Dumitra
che, D. Georgescu, Radu Nunweil- 
ler. SPORTUL STUDENȚESC : Su- 
ciu — Tănăsescu, Grigore, (Măndo- 
fcs), Cazan. Manea — Oct. Ionescu,. 
Ciceirlan, Rădulescu — Leșeanu, 
Ion Constantin (Chihaia), Tclea.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. Li- 
mona (București). t

• DIKAMOVISTII s-au înapoiat 
ieri la amiază în Capit>Jâ (venind 
de la Salonic), urmind ca azi 
efectueze un ușor antrenament 
menținere. Mîine. în partida 
campionat va evolua — se pare 
și Dumitrache (care și-a făcut 
intrarea miercuri, la Salonic, unde 
a jucat timp de o repriză, refăcin- 
du-se astfel redutabilul cuplu cu 
Dudu Georgescu.

Formația STUDENȚEASCĂ nu a 
susținut nici un joc de pregătire în 
această săptămînă, limitîndu-sc la 
antrenamente zilnice. Ion Con stan-

sâ 
de 
de

l
II" CLUJ (4-5)—UNIV. CRAIOVA (1)

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1979—71 : 1—1 și 5—1 ; 1971— 
72 : 2—0 și 1—0 ț 1972—73! 0—3 și 1—2.

• STUDENȚII CLUJENI s-au 
antrenat în fiecare zi, iar miercuri 
au susținut un meci de verificare 
cu divizionara C Tehnofrig, pe ca
re au întrecut-o cu categoricul scor 
de 8—1 ! în schimb, din programul 
craiovenilor, meciul de la... mijlo
cul săptămînii a lipsit, toată pregă
tirea făcîndu-se în cadrul antrena
mentelor z'lnice.

• FORMAȚII PROBABILE: în 
privința echipei pe care clujenii o 
vor alinia, reaccidentarea atacantu
lui V. Mureșan a creat destule pro

bleme. în locul lui va fi de ales între 
Furnea, Naghi sau Anca, al cărui 
loc in linia de mijlocași ai' urma 
să fie preluat de tînărul Hurloi. 
UNIVERSITATEA, CRAIOVA va 
apare cu formula din... deplasare, 
mai puțin Nilă. suspendat. Deci : 
Oprea — Niculescu, Bădin, Deselni- 
cu, Velea — Strîmbeanu, Boc, Ște- 
fănescu (Bălăci) — Țarălungă, O- 
blemenco. Mărcii.

ARBITRUL PARTIDEI : N. Cursa- 
ru (Ploiești).

F.C. ARGEȘ (10)-A.S.A. Tg. MUREȘ (13)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : A.S.A. a activat în 

Divizia B ; 1971—72 : 1—0 și 0—3 ; 1972—73 : 3—0 și 3—1
• Ambele echipe s-au antrenat 

zilnic. Iar joi, fiecare a susținut 
cîte un joc de verificare. PITEȘTE- 
NII au întâlnit divizionara C Laro- 
met București, pe care au învins-o 
cu 4—1. după ce oaspeții deschise
seră scorul în primul minut. Do- 
brin. Troi și Roșu au dovedit o 
foarte bună dispoziție de joc. 
A.S.A. pleacă, astăzi, cu autobuzul 
spre Pitești. Joi, ea a susținut un 
meci de antrenament cu diviziona
ra C Unirea Cristurul Secuiesc.

• FORMAȚII PROBABILE : în 
privința argeșenilor, antrenorul 
Ștefan Coidum va menține se pa
re „11"-le care a reușit duminică 
un rezultat de egalitate la Brașov, 
fiind posibilă numai reapariția lui 
Roșu în dispozitivul ofensiv. A.S.A.: 
Nagel — Grigore, Kiss, Ispir, Czako

— Varodi, Pislaru (Boloni), Hajnal 
—Caniaro, Naghi, Mureșan.

ARBITRUL PARTIDEI : Al. Pîr- 
vu (București).

ȘTEFAN COIDUM VA URMĂRI 
MECIUL FENERBAHCE- 

ADANA SPOR
Antrenorul lui F.C. Argeș, Ștefan 

Coidum, va urmări la lucru pe vii
toarea adversară a echipei sale în 
primul tur al Cupei UEFA, în ziua 
de 18 septembrie, cînd campionatul 
turc programează meciul Fenerbahce 
— Adana Spor.

LOTO-PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES-

2 SEPTEMBRIE 1973

1ANI SI AUTOTURISM

Tragerea excepțională Prono- 
expres din 2 septembrie 1973, va 
avea loc în sala Clubului Finanțe- 
Bănci. str. Doamnei nr. 2 la ora 
17,30. După tragere urmează un 
film artistic.

NUMERELE EXTRASE

Plata premiilor va începe in Ca
pitală de la 8 septembrie pînă la 
31 octombrie, în țară de la 11 sep
tembrie pînă la 31 octombrie 1973 
inclusiv.

LA TRAGEREA LOTO
DIN 31 AUGUST 1973
Fond general de premii:

1.040.995 lei din care 129.133 lei 
:eport.

Extragerea 1: 47, 10, 31, 9, 48,
34, 57, 68. 37

Extragerea a II-a : 69, 87, 64,
44, 85, 81, 30, 80, 86.

ULTIMEI,E REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 0—0 și 1—2 ; 1971 
—72 : 4—1 și 0—1 ; 1972—73 : 1—1 și 0—1.
• S.C. BACĂU a susținut un 

meci amical, joi, în compania di
vizionarei C Petrolul Moinești, pe 
care a învins-o cu scorul de 6—1 
(4—1). Au marcat : DembrovSchi 
(3), Băluță (3) și respectiv Cîrliga. Cu 
acest prilej a reintrat și Pană, după o 
lungă absență. Echipa clujeană 
C.F.R. a avut un studiat ciclu de 
pregătire : luni — antrenament de 
revenire, marți — două antrena
mente (unul dimineață și unul du- 
pă-masa), miercuri — liber, joi — 
două antrenamente (dimineață fizic 
și după masa joc-școală cu echipa

de -tineret), vineri — ultimul an
trenament. C.F.R. nu va pleca la 
Bacău decît duminică dimineață, cu 
avionul.

• FORMAȚIILE PROBABILE : 
S.C. BACÂU : Ghlță — Sinăuceanu 
(Volriier), Catargiu, Velicu, Comă- 
nescti (Lunca) — Vătafu, Duțan — 
Pană, Dembrovschi, Munteanu. Bă
luță ; C.F.R. CLUJ : Gadja — Lu- 
pu. Dragomir, Penzcș, Catona — 
Vișan, Cojocaru — Bucur, Adam 
(Moga), Țegean, Petrescu.

ARBITRUL PARTIDEI: Nicolae 
Raineg (Bîrlad).

F.C. CONSTANȚA (6-7)-STEAGUL ROȘU BRAȘOV (6-7;
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 1—0 0—2 ’ 1971—72: 

2—0, 0—3 ; 1972—73 : 1—1, 0—5.
• După insuccesul din etapa 

precedentă și, oarecum, timorați de 
ultimul rezultat direct în confrun
tarea cu Steagul roșu, CONSTĂN- 
ȚEN1I au pregătit cu toată seriozi
tatea această partidă. Ei și-au re
luat pregătirile, chiar de luni dimi
neața, cînd coborîți din trenul de 
Timișoara s-au îndreptat direct 
spre stadion. Antrenamentele zilni
ce au fost punctate, miercuri, de 
un meci de verificare în compania 
Marinei Mangalia. Scorul vorbește 
de la sine : 6—0. Pentru pregătirea 
acestui meci. STEAGUL ROȘU a

plecat mai devreme de acasă, stabl- 
lindu-și cartierul general la Călă
rași, unde la mijlocul săptămînii 
a întâlnit divizionara B din locali
tate, Celuloza. Rezultatul: 2—1 pen
tru brașoveni.

• FORMAȚII PROBABILE : Din 
formula obișnuită a gazdelor, vor 
lipsi de data aceasta, Bălosu (sus
pendat) și Jurcă (accidentat). Stea
gul roșu nu anunță modificări în 
formație.

• ARBITRUL PARTIDEI : Iile 
Drăghici (București).

C.S.M. REȘIȚA (3)-PETROLUL PLOIEȘTI (9)
ULTIMELE REZULTATE DINTRE ELE : 1972—73 :

0 După două deplasări consecu
tive, în care n-au cunoscut înfrân
gerea, REȘIȚENII joacă din ndu 
acasă. în săptămînă premergătoare 
acestui meci, cu Petrolul, C.S.M.-ul 
a efectuat șapte antrenamente și 
un joc-școală, joi. cu echipa de ti
neret. Voinea se resimte după o în
tindere făcută marți și apariția lui 
în formație este incertă. In tabăra 
cealaltă, la Petrolul, există și mai 
mult- semne de întrebare. Dobre, 
Eparu și Pirvu sînt accidentați, iar 
Pisau și Țaporea au de susținut 
examene. Marți și miercuri, Petro
lul a efectuat cîte două antrena-

1—1 și 0—1. 
mente; iar joi a jucat cu I.R.A. 
Cîmpina, pe care a învins-o cu 
8—0, prin golurile marcate de Din- 
cuță (3), Zamfir (2), Culda. Crînga- 
șu și Istrătescu.

• FORMAȚII PROBABILE : 
C.S.M. : Ilieș — Rednic, Ologeanu, 
Kiss, Kafka — Pușcaș, Beldeanu — 
Atodiresei, Doru Popescu (Voineal, 
Nestorovici, Florea (Căprioru). An
trenorul Gh. Dumitrescu va alcătui 
echipa, în funcție de jucătorii dis
ponibili, la Reșița, cu puțin timp 
înaintea meciului.

ARBITRUL PARTIDEI : Constan
tin Dinuiescu (București).

ai 
au

divizionarelor 
mers progre-A,

siv. culminînd cu nedoritul record 
oi precedentei etape : doi jucă
tori eliminați. Bălosu (F.C. Con
stanța) și Nițâ (Universitatea Cra
iova) și nu mai puțin d® 17 fot
baliști cărora li s-a fluturat car
tonașul galben, semnul avertis
mentului public pentru ieșiri ne
sportive.

întrunită miercuri în ședința o- 
bișnuită de lucru, comisia centrală 
de competiții și disciplină și-a 
făcut datoria, pedepsind cu eta
pe de suspendare pe Bălosu (2) 
și Nițâ (1). Alți trei jucători, An
tonescu, Caraman și Nistor (toți 
de la F.C. Constanța I) au fost 
sancționați cu mustrare...

Ca de fiecare dată în aseme
nea împrejurări, respectivul organ 
de specialitate ai F.R. Fotbal a 
constatat și acționat. Ce se în
treprinde, însă, din partea echi
pelor in culpă în privința mun
cii educative cu fotbaliștii, de 
prevenire a actelor nesportive ? 
Prea puțin sau nimic, după cum 
se vede...

Mîine, cea de a V-a etapă 
reunește, din nou, divizionarele 
A, angrenate în nouă partide, 
care de care mai atractivă, aș
teptate cu viu interes de publi
cul spectator. Pe opt stadioane, 
din Capitală și din provincie, 
cele 18 echipe vor fi, iarăși, che
mate să-și apere șansa, să-și dis
pute punctele clasamentului. Să 
sperăm, însă, că, de astă dotă 
— învățînd din recente greșeli — 
o vor face cu toată sportivitatea, 
intr-un adevărat spirit de corecti
tudine. în acest scop, un senti
ment anume va trebui să-l anime 
pe fiecare jucător : DE DEPLIN 
RESPECT FAȚĂ DE ADVERSARUL 
SAU, cu care 
Ionul numai prin i 
te, ceie permise 
ment. Mîipg, și 
te și de cealaltă 
oponente, se vor 
componenții lotului 
zentativ.
tă în lupta sportivă, vom asigura 
și acestora integritatea corpora
lă, deplinătatea forțelor, atît de 
necesare în decisiva partidă, de 
la 26 septembrie, aceea în preli
minariile campionatului mondial.

să-și dispute ba- 
mijloace 

de 
de.
o 

afla, 
nostru repre- 

Printr-o angajare

cinsti- 
regula- 

_^_o par- 
taberelor 

firește.

corec-

G. NICOLAESCU
....................... ...........

SMI ÎN Al 29-lea CAMPIONAT fif PIJBI IC,V< BE JffllICRI
<® Dinamo II $i liceul nr. 2 lași înlocuiesc eciiipclc Dinamo onor $i, rcsprcih, Nicolina lași.

AZI, ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR!

Mîine este programată — pa
ralel cu meciurile echipelor divi
zionare — și prima etapă (am pu
blicat, nu demult, partidele care 
se vor juca) a campionatului re
publican al juniorilor și școlarilor. 
Acum, cu puțin timp înaintea 
startului întrecerii celor 112 echipe, 
împărțite în opt serii, reamintim — 
cum am făcut-o și în anii trecuți 
— că unul din scopurile acestui 
campionat este acela de pregătire, 
la cel mai înalt nivel, conform ce
rințelor actuale ale fotbalului, a u- 
nor jucători foarte tineri pe care 
să se poată conta, peste cîțiva ani, 
în eșaloanele superioare. Accentu
ăm asupra acestui deziderat ma
jor deoarece, nu o dată, în viitoa
rea disputelor, dominați de idecn 
obținerii cit mai multor puncte in 
clasament, antrenorii unor formații 
uită adevărata rațiune a întrecerii 
juniorilor.

Conducerile de asociații, cluburi 
și școli vor trebui să acorde tot 
sprijinul lor campionatului junio
rilor, știut fiind că, începînd din a- 
cest sezon, conform recentelor ho- 
tărîri ale F.R.F., divizionarele B 
și C, echipele de tineret-rezerve 
sînt obligate să aibe în formațiile 
cu care abordează meciurile oficia
le jucători care n-au împlinit. încă, 
vîrsta de 18 ani. Iată un motiv în 
plus să credem, cu mai multă con
vingere decît pînă acum, că noul 
campionat va debuta sub bune

auspicii, că pe parcursul etapelor 
turului (programate în zilele de 
2, 9, 16, 23 și 30 septembrie, 7, 14, 
21 și 28 octombrie, 4, 11, 18 și 25 
noiembrie) vom avea prilejul să 
consemnăm tot mai multe meciuri 
de bun nivel tehnic, să evidențiem 
mai mulți jucători cu perspective 
certe de promovare ; că întrecerea 
va fi mai bine organizată și puri
ficată de acele acte de indisciplină 
cu care a fost presărată în ediția 
precedentă.

Cîteva comunicări, de ultimă oră. 
primite de la F.R.F., în legătură cu 
acest campionat : • în locul e- 
chipelor Nicolina Iași și Dinamo O- 
bor (care a fuzionat cu Triumf) 
vor juca Liceul nr. 2 Iași și, res
pectiv. Dinamo II București ; • E- 
chipele bucureștene de juniori își 
vor programa meciurile pe urmă
toarele terenuri : Rapid — stadio
nul Giulești, Steaua — Ghencea, 
Dinamo I și II — stadionul Dina
mo, Metalul — Pantelimon, Școala 
sportivă nr. 2 — Voința, Liceul de 
fotbal și Sportul studențesc — Po
litehnica, Steaua „23 August'* și 
Șc. sp. Energia — „23 August", te
ren II, Unirea Tricolor — Construc
torul, Progresul — Republicii sau 
Progresul, Autobuzul — teren Au
tobuzul 0 Conform regulamentu
lui campionatului, toate echipele 
trebuiau să comunice F.R.F., subco
misiei de juniori, terenurile pe 
care vor susține partidele, precum

și numele antrenorilor care se ocu
pă de pregătirea lor. Foarte puți
ne din cele 112 au făcut-o pînă în 
prezent. Sîntem curioși să știm ce 
ascunde „tăcerea" lor • începînd din 
acest campionat, echipa „Brașovia" 
din Brașov va juca pe stadionul 
Municipal. Iată o veste îmbucu
rătoare. Ne-am bucura și mai mult 
dacă și Școala sportivă Brașov (ani 
de zile vitregită de un teren pe 
care să dispute meciurile) ar avea 
acces pe același mare stadion bra
șovean • Comisiile județene de fot
bal au datoria de a face tot posi
bilul pentru a scoate din anonimat 
partidele juniorilor, de a delega la 
ele pe cei mai buni arbitri, că re 
să contribuie, prin maniera de ar
bitraj, la educarea tinerilor jucă
tori. -■■«r

Așadar, rriîine startul... Drum 
bun plutonului speranțelor !

„CUPA ZIARELOR-
Luni se reia competiția dotată cu 

„Cupa ziarelor", care programează 
meciurile : Scînteia — Neuer Weg : 
Sportul — Agerpres : Munca — 
Combinata Flacăra. România libe
ră ; Scînteia Tineretului — Combi
nata Satul Socialist, Informația 
Bucurcștiului.



ÎN MECIUL ATLETIC DE LA NYIREGYHAZA ATLEȚI ROMANI

Ieri a avut loc la Belgrad, Intr-un cadru festiv,

DESCHIDEREA OFICIALĂ A PRIMULUI 
CAMPIONAT AL LUMII LA NATAȚIE

• Astăzi, un joc decisiv pentru poloiștii români, cel cu Italia • Se va reduce
programul olimpic la înot ? • Holland și Demont față in

ECHIPELE DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI
LA CONCURSUL

DIN CADRUL

AU ÎNTRECUT FORMAȚIILE UNGARIEI
FESTIVALULUI
NAȚIONAL AL

• Gheorghe Ghipu la a doua victorie • Un nou record la 4 x 400 m
ZIARULUI L’UNITA

NYIREGYHAZA 31 
fon). — Pe 
te au avut 
ziua a doua 
de atletism 
niori și junioare ale Ungariei și 
României. Comportîndu-se remarca
bil și luptînd pentru fiecare Ioc de 
frunte în clasamentul celor 17 pro
be, tinerii noștri reprezentanți au 
reușit să întoarcă în favoarea lor 
scorul întîlniriî masculine, care le 
era defavorabil după prima zi și 
să-și asigure victoria și în con
cursul feminin. Astfel că, în ambele 
partide victoria a revenit echipelor 
României cu 111—98 p la băieți și 
69—66 p Ia fete. Este un frumos 
succes care completează șirul rea
lizărilor atletismului nostru 
sezon de concursuri.

Iată acum cîteva dintre 
tele înscrise în foile de 
JUNIORI: 10 km marș : 1. Geor- 
gei Costache (R) 45:51,4. 2. Ște
fan Ioniță (R) 46:13,0 ; ciocan : 1.

(prin tele-
stadionul din localita- 
loc vineri probele din 
a tradiționalei întilniri 
dintre echipele de ju-

în. acest

rezulta-
•concurs

Pavlovics (U) 60,52 m. 2. Mircea 
Zamfirescu (R) 59,32, 4. Gabriel Că
lin 56,46 m ; 400 mg : 1. Iosif Ko- 
rodi (R) 52,6 (la 0.1 s de recordul 
țării), 2. Ahrendas (U) 53,6, 4. Stă- 
niloiu (R) 58,8 (a căzut la penulti
mul gard) ; 200 m : 1. Lepold (U) 
21,6, 2. Dorel Oristudor (R) 21,6, 4. 
Viorel Dumitrescu (R) 22,5 ; 800 m:
l. Gheorghe Ghipu (R) 1:52,2, 2. Ni 
colae Onescu (R) 1:52,6; triplu: 1. 
Bedros Bedrosian (R) 15,36 m, 2. 
Kepes (U) 15.12 m, 3. Adrian Ghio- 
roaia (R) 14,67 m; 2000 m obst : 1. 
Mihai If rim (R) 5:47,2, 2. Nicolae 
Voicu (R) 5:47,6 ; înălțime : Carol 
Antal (R) 2,05 m, 2. Gyorgyi (U) 
2,02 m, 4. Oprea (R) 1.98 m ; su
liță : 1. Gheorghe Megelea (R) 76,92
m, 2. Mathe (U) 67,92 m, 3. Gheor
ghe Ion (R) 60,40 m ; 4x400 m : 1. 
Romania 3:12,4 — nou record re
publican de juniori, 2. Ungaria 
3:13,3.

JUNIOARE : înălțime : 1. Andrea 
Matai (U) 1,77 m, 2. Maria Giurgiu

(R) 1,77 m, 4. Doina Crăciun 
1,71 m (record personal) ; 209 
Ildiko Szabo (U) 24,2, 2. Karoly 
(U) 25,1, 3. Maria Musteață (R) 25,4, 
4. Adriana Surdu (R)
1. Jozsa (U) 48,44 m,
45,30 m, 3. Adriana 
43,44 m (la această 
avut decît o singură
800 m : 1. Viorica Jitaru (R) 2:14,6,
2. Elisabeta Bakalar (R) 2:14,7 ;
100 mg: 1. Ildiko Szabo (U) 14,1
2. Coculeana Bucătaru (R) 14.6, 4. 
Olga Ciobanu (R) 14.9; lungime:
1. Doina Spînu (R) 5,97 m, 2. Cocu
leana Bucătaru (R) 5,71 m. 3. Ne
meth (U) 5,58 m. Pînă la ultima 
săritură Bucătaru era pe poziția a 
patra. Faptul că s-a clasat a doua 
a decis victoria finală a echipei 
noastre. 4X490 m : 1. România
3:46,3, 2. România 3:50,6.

(R) 
m :

25,7 ; suliță:
2. Fekete (U) 
Ioniță (R) 
probă n-am 
concurentă) :

Ieri a plecat în Italia lotul de 
atleți români care va participa du
minică Ia un mare concurs inter
național organizat, la Milano, în 
cadrul Festivalului național al zia
rului l’Unita. între alții vor 
concura Nicolae Perța și Carol Ra- 
duly, recenți campioni balcanici, 
Csaba Dosa, Mihai Purice, Vasile 
Sărucan, Șerban Ciochină, Maria 
Linca, Alina Gheorghiu. Lotul de 
atleți români este condus de maes- 
tra emerită a sportului Iolanda 
Balaș.

BELGRAD, 31 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Cu o zi înainte și Chiar în preajma 
deschiderii oficiale a primului cam
pionat mondial de natație, toată lu
mea lucrează de zor.

Intr-una din ședințele sale de lu
cru, Biroul F.I.N.A. a luat o serie 
de măsuri de cea mai mare impor
tanță. Una dintre acestea vizează ex
cluderea definitivă din sinul Fede
rației Internaționale, a Africii de 
Sud și Rhodeziei, măsură ce urmează 
a fi ratificată la primul congres. O 
altă decizie care a stîrnit multă ru
moare a fost aceea privind progra
mul probelor de înot la J.O. în ca
drul conferinței de presă ținută joi 
seară, dr. Harold Henning (S.U.A.), 
actualul președinte al F.I.N.A., a 
anunțat că, în cazul cînd comisia 
tehnică a C-I.O. va face în conti
nuare presiuni pentru reducerea 
programului olimpic,, forul interna
țional de specialitate va trebui să 
cedeze In parte ; mai precis, să eli
mine 
mixt 
feta

din program cursele de 200 m 
bărbați șl femei, chiar și șta- 

de 4X200 m liber.
AU FOST DESEMNAȚI 

ARBITRII PRIMELOR PARTIDE 
DE POLO

La bazinul Banjika, o adevărată 
bijuterie arhitectonică, echipele de

polo joacă continuu. Antrenorul Ana- 
tol Grințescu, spre mîndria noastră, 
este curtat în permanență, foarte 
multe dintre participante dorind să 
facă patru reprize înaintea dispute
lor oficiale cu poloiștii români. Dintre 
toate ofertele, Grințescu a ales-o pe 
cea a Olandei. Nu a fost practic un 
joc ci, pe rînd, ambele formații au 
exersat diferite faze de joc în situa 
ții de superioritate și inferioritate 
numerică. Băieții noștri s-au mișcat 
ușor, au tras destul de bine la poar
tă, dovedind multă poftă de joc. Ei 
așteaptă cu încredere prima lor par
tidă — întîmplarea face ca ea să fie 
și decisivă pentru calificarea în t r- 
neu! final — cu selecționata Italiei.

Prima veste din tabăra adversă i 
Marsini I acuză serioase dureri mus
culare și probabil că nu va lua parte 
la joc. Dacă vom ține cont că și for
mația României este lipsită de apor 
tul lui Nastasiu și Răducanu, cre
dem că „azzUrrii" nu au de ce să 
fie prea întristați... După îndelungi 
parlamentari, au fost desemnați ar
bitrii primelor partide oficiale. 7..e- 
ciul România — Italia, cel mai im
portant al zilei inaugurale (progra
mat sîmbătă la ora 20, ora București) 
a fost încredințat vest-germanului 
Pohlman.

RICK DEMONT A ADUS LA 
BELGRAD MEDALIA SA DE 

AUR

Miine, intr-o atmosferă sărbătorească, va începe la Praga

A 3-A EDIȚIE A SPARTACHIADEI
Vineri dimineață, la . Tașmajdan, 

antrenamente non-stop ale înotăto
rilor. L-am văzut cu această ocazie 
și pe Stephen Holland, noul copil 
minune al Australiei, care a uimit

Nicolae MARASESCU 
antrenor federal DE VARA A ARMATELOR PRIETENE

LA C.E. DE CANOTAJ, DE LA MOSCOVA

4 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI-IN SEMIFINALE
MOSCOVA, 31 (prin telefon). 

Cea de a doua zi a Campionatelor 
europene de canotaj masculin a 
fost destinată, după cum se știe, 
echipajelor care n-au reușit să ob
țină calificarea după primele curse 
ale competiției.

TENIS DE MASĂ

DUBLU SUCCES
AL ECHIPELOR R.P. CHINEZE

PEKIN, 31 (Agerpres). — Concursul 
pe echipe din cadrul turneului in
ternațional de tenis de masă de la 
Pekin s-a încheiat cu victoria repre
zentativelor R.P, Chineze.

In meciul decisiv al competiției 
masculine, jucătorii din R.P. Chineză 
au învins cu 5—0 formația R.D. Viet
nam, iar în cel al turneului feminin, 
gazdele au întrecut cu 3—0 selecțio
nata Japoniei.

In continuare, reprezentanții celor 
70 de țări și regiuni din Asia, Africa 
și America Latină vor participa la 
probele individuale.

Din iotul României, patru echi
paje au trebuit să evolueze din nou, 
încercînd să obțină, de această 
dată, dreptul de a concura în faza 
următoare a întrecerilor. Cum ace
lași lucru îl doreau, desigur, încă 
multe alte echipaje, băieții noștri 
au avut de făcut față unor adver
sari redutabili, care. au aruncat în 
luptă toate resursele de care dispu
neau. în aceste condiții, două din
tre cele patru echipaje românești 
care au concurat în recalificările 
de vineri dimineață au fost nevoite 
să iașă din cursă. Este vorba de 
reprezentantul nostru în proba de 
schif simplu, Emil Buritirișan (cla
sat pe locul V în recalificări) si de 
echipajul de 4+1 rame, format din 
Naumencu, Agh. Zagoni. Matei — 
Gh. Ovidiu. ocupantul locului IV.

Din fericire, celelalte două echi
paje românești prezente în recali
ficări 1 au reușit să-și cucerească 
dreptul de a evolua sîmbătă în 
semifinale. Primul dintre ele a fost 
acela format 
tre Ceapura 
ghiu, care a 
ria a Il-a a 
ba de 2+1.

clasat pe locul I, în 7:46,79, fiind 
urmat, în ordine, de ambarcațiunile 
Danemarcei — 7:48,67. Austriei — 
7:57.61 și Greciei 8:16,30.

Celălalt echipaj calificat este cel 
din, proba de 2 vîșle (George Me- 
reuță — Nicolae Popa), clasat pe 
locul III cu timpul de 7:20,52, după 
U.R.S.S. (7:08,63) și Norvegia 
(7:11.05).

în urma acestor rezultate. Ro
mânia va fi prezentă la semifina
lele de sîmbătă dimineață cu urmă
toarele echipaje : 2 f.c.. 2+1, 2
vîsle și 4 f.c.

PRAGA, 31 (prin telefon, 
misul nostru).

In dimineața zilei de 
sosit la Praga delegația 
lor militari români care 
cipa la cea de-a 3-a ediție a Spar- 
tachiadei de vară a armatelor prie
tene. Pe aeroportul Ruzyne din ca
pitala Cehoslovaciei, reprezentanți
lor României li s-a făcut o primire 
călduroasă, prietenească din partea 
organizatorilor, reprezentați se ofi
țeri superiori, sportivi militari de 
frunte, ziariști. După ce sportivilor 
noștri, reprezentați de clubul Steaua 
li s-a urat bun venit și succes în 
competiția ce va începe săptămîna 
viitoare, cei peste 100 de sportivi 
români au urcat în autocare, care 
i-au transportat la loclil de reșe
dință diri Pragă. în cartierul 
Strachov, în imediata apropiere a 
giganticului stadion. Reprezentanții 
țării noastre sînt cazați într-un 
modern cămin studențesc, în a- 
ceeași clădire cu sportivii sovietici 
și somalezi. Dar șederea unei părți 
a delegației române la Praga va 
fi de scurtă durată, doar pînă Ia 
deschiderea festivă a Spartachiadei, 
după care unele loturi — mai pu-

de Ia trî- 
r 

vineri a 
sporti vi

va parti-

țin atleții — se vor deplasa în o- 
rașele unde se vor desfășura com
petițiile : gimnaștii la Banska 
Bistrica, handbaliștii la Bratislava, 
boxerii la Olomouc, trăgătorii la 
Plsen, înotătorii la Zilina ți hal
terofilii la Trencin.

Festivitatea de deschidere este 
programată duminică, cu începere 
de la ora 14, pe imensul stadion 
Strachov. Pentru această festivi
tate deosebită gazdele au făcut pre
gătiri de mare amploare. De mai 
mulți ani a început renovarea și 
modernizarea stadionului care are 
o capacitate de 250 000 de locuri.

Cu prilejul festivității de deschi
dere își vor da concursul sportivi 
militari cehoslovaci în 
rite exerciții acrobatice : 
ție, parașutism, motociclism, navo- 
modelism și altele. Momentul so
lemn al deschiderii va fi marcat 
de sosirea ștafetei, al cărui ultim 
schimb va fi purtat de campionul 
olimpic la tir Falta. El va rosti 
totodată jurâmintul Spartachiadsi 
și va aprinde flacăra care va arde 
în tot timpul desfășurării întrece
rilor.

dife- 
avia-

AZI, LA TOKIO,

FOREMAN //

din Ștefan Tudor, Pe- 
+ Gheorghe Gheor- 
dominat categoric se- 

recalificărilor din pro- 
Echipajul român s-a

KING ROMAN
Astă 

mon- 
grea, 
pune 
oară

TOKIO, 31 (Agerpres). — 
seară, la Tokio, campionul 
dial de box la categoria 
George Foreman (S.U.A.), își 
în joc titlul (pentru prima
după victoria obținută la 22 ianua
rie asupra lui Joe Frazier) în fața 
lui Joe „King" Roman (Porto 
Rico), șalânger nerecurjoscut însă 
de W.B.C., una din organizațiile 
boxului profesionist. Pronosticurile 
sînt în totalitatea lor în favoarea

lui Foreman, care se prezintă cu 
un plus de 10 kg față de Roman 
și cu avantajul unei alonje de 7 
cm. In virstă de 24 de ani. Fore
man a fost, după cum se știe, cam
pion olimpic la Ciudad de Mexico. 
Adversarul său, în vîrstă de 26 de 
ani. deține up palmares, destul de

în-
re-

modest, dăr' a'ceit lucru nu 
împiedicat să declare că-l va 
vinge prin KO pe Foreman în 
priza a 7-a-sau a 8-a.

față
recordul săupe specialiști

(15:37,8) pe distanța de 1500 m liber. 
Este blond. are 1,82 m, rîde tot 
timpul și arată ca un băiat de 19—20 
de ani, ’ deși mama sa, profesoară de 
educație fizică într-un sat de lingă 
Brisbane, care-1 urmărește tot timpul 
cu cronometrul în mină pe marginea 
bazinului, declară că nu a împlinit 
dccît 16.

Intr-un colț al piscinei, așteptînd 
să-i vină rîndul pentru a intra în 
apă, o altă celebritate : Rick Demont, 
înotătorul nord-american a cărui 
descalificare (în urma controlului 
antidoping de la Miinchen) l-a privat 
de titlul olimpic în proba de 400 m 
liber. „Am venit la Belgrad cu me
dalia în buzunar. Biroul F.I.N.A. m-a 
anunțat că, dacă nu o voi înapoia, 
îmi va refuza înscrierea la campio
natele mondiale. M-am conformat", a 
declarat el.

Vineri seară, într-un cadru gran
dios, a avut loc deschiderea oficială 
a competiției. In sunetele fanfarei, 
au defilat pe rînd, avîijd în față cite 
un marinar purtînd pe un uriaș del- 
fin-mascotă numele țării respective, 
toate cele 48 de delegații- Au rostit 
alocuțiuni Kasim Husovici, președin
tele Comitetului de organizare, dr. 
Harold Henning, care i-a felicitat pe 
organizatori pentru eforturile depu
se. In încheiere, Gemal Biedici, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia, a anunțat i 
„Permiteți-mi ca, în numele președin
telui Iosip Broz Tito, să declar des
chisă prima ediție a campionatelor 
mondiale de natație". .

CU

Adrian VASILIU

ILIE NASTASE ÎNVINS
LA FOREST HILLS!

(Agerpres).NEW YORK, 31
Campionatele internaționale de te
nis ale S.U.A. au continuat, la Fo
rest Hills, cu primele 
turul doi al probei de 
bați. Iată rezultatele 
Laver (Australia) — . _
(Franța) 6—1, 6—3, 6—2 ; Rosewall 
(Australia) — McKinley (S.U.A.) 
6—1, 6—3, 6—3 ; Newcombe (Aus
tralia) — Delaney (S.U.A.) 7—6, 
6—8, 6—3; Drysdale (R.S.A.) — 
Philips Moore (Australia) 6—3,
6—3, 6—4 ; Alexander (Australia) 
— Taylor (Anglia) 3-—6, 4—6, 6—4,
6— 3, 7—5 ; Ramirez (Mexic) — 
Hrebec (Cehoslovacia) 
3—6, 6—3, 6—4 ; Stone 
Ray Moore (R.S.A.) 7—5,
7— 6 ; Ismail el Shafei 
Arabă Egipt) — Crealy 
6—3, 7—5, 6—1 ;

partide din 
simplu băr- 
înregistrate : 

Dominguez

6—3. 2—6, 
(Australia)
6—1, 4—6,
(Republica 
(Australia)

Simpson (Noua

Zeelandă) — Lloyd (Anglia) 6—3,
3— 6, 6—3, 6—2 ; Borg (Suedia) — 
Chanfreu (Franța) 7—5, 2—6, 6—1, 
6—4; Ilie Năstase (România) — 
Pattison (Rhodesia) 7—6, 6—2, 3—6,
4— 6, 3—5, întrerupt din cauza în
tunericului. La reluare s-au jucat 
doar 2 ghemuri. Rezultat: 6—4 
pentru Pattison !

A început și proba de simplu 
femei. Rezultate din primul 
tur: Billie Jean King (S.U.A.) — 
Michel (S.U.A.) 6—2, 6—3 ; Evert 
(S.U.A.) — Fox (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; 
Goolagong (Australia) — Downs 
(S.U.A.) 6—1, 6—0 ; Court (Austra
lia) — Pretorius (R.S.A.) 6—1, 6—2 ; 
Kroșina (U.R.S.S.) — Newberry
(S.U.A.) 6—2, 4—6, 6—4 ; Masthoff 
(R.F.G.) — Louis (S.U.A.) 6—4,
6—1 ; Wade (Anglia) — Coles (An
glia) 6—4, 7—6 ; Stove (Olanda) — 
Gourlay (Australia) 6—0, 6—4.

0 ECHIPĂ APROAPE NOUĂ

Ion OCHSENFELD

de 
de

VIITOARELE ADVERSARE ALE FORMAȚIILOR NOASTRE IN CLIPELE EUROPENE

FIORENTINA,
„Sint extrem de satisfăcut. A:n 

văzut o Fiorentina strălucitoare, vi
vace, care a confirmat așteptările 
noastre atunci cind am purces la re
constituirea echipei. După trei săptă- 
mini de pregătire nu poți să nu fii 
mulțumit vărind că echipa joacă atil 
de bine. Relativ la noii veniți. Speg
giorin mi-a lăsat o impresie excelen
tă. Pot spune că s-a integrat perfect 
cu ceilalți jucători. Cil despre tineri, 
și ei au confirmat așteptările. De 
Sisti. in rol de mijlocaș, a fost la 
înălțimea renumclui său. Caracteristi
ca echipei, se poate spune, stă in 
colaborarea foarte strânsă dintre toii 
jucătorii, ceea ce dă formației echi
librul indispensabil*. Acestea au 
fost — reproduse din cotidianul ita
lian „Stadio" — declarațiile preșe
dintelui clubului alb-violeților din 
Florența, icg. tgolini. după un re
cent joc de pregătire a! viitoarei 
adversare a Universității Craiova in 
Cupa U.E.F.A.

Declarația este deosebit de impor
tantă și de semnificativă pentru că 
Fiorentina se prezintă acum cu o 
echipă aproape nouă. într-adevâr. 
cedîr.du-i pe Clerici si Orlandim 
(ambii la Napoli), pe Nevio Scala (la

.1 esta este atacul alb-violețtlor. pregătit de Rădice: Caso. Merlo, 
Speggiorin, Antognoni. Saltutti.

V

PLEDOARIE PENTRU GIMNASTICA

PROGRAMUL OLIMPIC
D eșî mai sînt 3 

ani pînă la Jocu
rile Olimpice, lu- 

interna- 
pe acum 
înfățișa- 
progra-
TănSfu'

mea sportivă 
țională este de 
frămintată de

\ rea viitoare a 
« rnuîui olknpic;

nea este sporită de îm
prejurarea apropiatului 
Congres olimpic de la 
Varna și mai ales a se
siunii Comitetului Inter
național Olimpic care 
va urma, tot pe litoralul 
bulgar. Se așteaptă de 
la aceste două Impor
tante reuniuni precizări 
in privința configurației 
programului.

Teama de așa-numitul 
„gigantism*, ca și do- 
rințo do frlnare o ten
dințelor de expansiune 
ale unor federații Inter
naționale provoacă me
reu îngrijorări membri
lor C.I.O., ceea ee Jus
tifică șl înființarea unei 
comisii speciale pentru 
studierea programului o- 
limpic.

Sarcina acestei comi
sii nu e deloc 
pentru eâ ea

misiei nu-i rămîne de 
cele mai multe ori de- 
cît să facă propuneri 
de compromis, care să 
nu lezeze prea grav fe
derațiile internaționale 
cu sporturi consacrate 
în programul olimpic,"

In acest sens, 
-interesante ultimele 
cizii (șl motivările lor) 
luate de Comisia exe
cutivă a C.I.O. și publi
cate în numărul recent

sînt 
de-

a reduce 
concurenți 
unul în proba de 
ză pentru ediția de 
Montreal.
NOE. Probele de canoe- 
slalom nu vor fi înscrise 
(lă cererea organizatori
lor) in programul de la 
Montreal, TIR. Se con
firmă suprimarea probei 
de armă la 300 m din 
proaramul Jocurilor.
FOTBAL, Se accep-

numărul de 
de Io doi Io 

vite
le 

CAIAC-CA-
înscrie:

Comentariul săptâminii

ușoară, 
r trobuio
să răspundă unei între
bări fundamentale: ee 
determină prezența unei 
discipline 
programul 
Universalitatea, 
laritatea, 
plus, se pune problema 
numărului mereu cres- 
cind de participanți. în 
fața atitor întrebări, co-

sportive în 
olimpic ? 

popu- 
tradițiile ? In

ol publicației oficiala 
,,Ravua Olymplque* da 
la Lausanna, Procesul- 

verbal al Coinlslel exe
cutive conține un comu
nicat dedicat apeluri
lor prezentate de fede
rațiile internaționale, la
tă rezumatul hotărlrllor 
adoptate :

TIR CU ARCUL. Se 
reduce de la 3 le 2 
numărul concurențllor Io 
fiecare probă. HOCHEI 
PE IARBA, Se reduce 
de Ic 1S la 12 numărul 
echipelor participante la 
J.O. Cererea de a se 
introduce hocheiul pe 
iarbă feminin va fi stu
diată centru ediția 1980. 
CICLISM. Se confirmă 
decizia de a suprima 
proba de tandem și de

tă ca la turneul 
final de la Montreal să 
participe 16 echipe, iar 
rlFA acceptă ca numă
rul jucătorilor din fie- 
eare lot sâ fie redus 
de la 19 Io 17. De ase
menea, FIFA va exclude 
de Io Jocuri pe fotbaliș
tii care au participat la 

mondial, 
reduce 

concurențllor 
ansamblul 
la 38 
șl de 

femei.
se pot

campionatul 
NATATIE. So 
numărul 
unei țări, pe 
probelor, de 
33 la ■ " ■ 
35 la 
fiecare 
scrie : 
țară și
2 concurenți suplimen
tari fiind obligați să 
realizeze normele de ca
lificare ale FINA ; se

bărbați
30 la 
probâ 
un concurent 
maximum 3,

la 
la 
La 
în
de 
cei

recomandă suprimarea 
a 3 probe din progra
mul de la Montreal și 
reducerea numărului ex
cesiv de oficiali. ATLE
TISM. Se pot

,un concurent de tară și 
maximum 3. cei 
curenți suplimentori 
ind obligați să realizeze 
normele de calificare 
ale IAAF; se menține 
proba de marș pe 20 
km numai pentru pro
gramul de la Montreal. 
SCRIMA. Se reduce de 
1a 3 la 2 numărul con
curențllor tn probele In
dividuale. GIMNASTICA. 
Se recomandă : 12 echi
pe masculine șl 12 echi
pe feminine, cuprinzlnd 
fiecare cite 6 aimnaști 
»i o rezervă : 3 înscrieri 
de țară tn probele In
dividuale compuse pen
tru bărbați si femei : 2 
înscrieri de țară în pro
bele Individuale pe apa
rate pentru bărbați si 
femei.

lată, deci, 
tn toată 
ceea ce 
Insă că 
Instaurată 
derațîilor 
avide mereu 
preponderent 
mul olimpic, 
zile ale lunii 
la Vama, precizările vor 
fi desigur necesare.

Victor BĂNCIULESCU

2 con
fi

hotărirlle, 
nuditatea Ier, 
nu înseamnă 

liniștea a fost 
în sînul fe- 
Internațlonale, 

de un loc 
în progra- 
în primele 
octombrie,

Interr.azionale), pe Sormani, Maccbi, 
Perego și Longoni (toți patru la La- 
nerossi Vicenza), Fiorentina a lichi
dat jumătate din formația sa. Ba mai 
mult, nici măcar antrenorul care a 
adus-o pe locul al patrulea în cam
pionat și a propulsat-o, în felul a- 
cesta. în Cupa U.E.F.A., este vorba 
de suedezul Liedholm (cu o frumoa
să carte de vizită și ca jucător, în 
Suedia și Italia), nu a mai rămas la 
Fiorentina. în locul lui a fost anga
jat Luigi Rădice, cel ce a promovat 
pe Cessena în prima divizie 
sulară, antrenor 
rea in categorii 
țiilor pe care le

Pe ceea ce a 
chea osatură a 
au fost altoiți Beatrice (venit de la 
Ternana). Speggiorin (de la Lane- 
rossi Vicenza), Guerini (Brescia), 
Deila Martina (Viareggio) și Parlanti 
(Veneția). în felul acesta echipa pen
tru noul campionat (care va începe 
Ia 7 octombrie) ar avea următoarea 
înfățișare : Superchi — Galdiolo,

penin- 
aduce- 
formn-

specializat în 
superioare a 
pregătește.
mai rămas din ve
il-lui din Florența,

Reggi, Beatrice, Brizi, De Sisti, Caso, 
Merlo, Speggiorin, Antognoni. Sal- 
tutti. în orice caz ea va fi aliniată 
în apropiatele calificări din Cupa Ita
liei, ediția 1973—1974. Programul 
Fiorentinei •• 2 septembrie la Verona, 
9 septembrie la Florența cu Bari, 16 
septembrie — liber, 23 septembrie, 
acasă, cu Perugia.

Calitatea pregătirii făcută pînă la 
22 august la Massa Marittima, rezul
tatele meciurilor-școală efectuate, 
și, mai ales, modul’ în care s-a miș
cat echipa, fac din Fiorentina o can
didată la unul din primele locuri ale 
campionatului, elementul principal 
al schimbării concepției fiind atlt 
proaspătul antrenor, Rădice, adeptul 
unui joc In continuă mișcare, bazat 
pe o condiție de joc perfectă, dar 
și noul atacant central, Speggiorin 
(probabil că nu degeaba au fost de 
acord conducătorii echipei din Flo
rența să cedeze patru jucători, pen
tru el, Vicenzei...), element foarte 
practic, mobil, cu șut puternic șl 
precis.

Ne mai despart puține zile 
începerea Congresului olimpic 
la Varna, una dintre cele mai im
portante manifestații ale sportului 
mondial. Revista bulgară „START" 
a adresat o serie de întrebări, le
gate de soarta viitoarelor Olimpia
de, unor personalități ale sportului. 
Iată răspunsul lui Arthur Gander, 
președintele Federației internațio
nale de gimnastică:

„La Congresul de la Varna, atît 
eu, cit și alți președinți de fede
rații internaționale, ne așteptăm la 
unele reforme în cadrul ' mișcării 
olimpice. Sîntem pentru exclude
rea unor sporturi. Nu. pot fi însă 
de acord cu unele idei care tind 
să diminueze rolul olimpic al gim
nasticii. Propunerile trebuie ana
lizate cu grijă Și soluțiile bine do
cumentate.

Gimnastica este unul dintre cele

mai grele, mai frumoase și mai 
folositoare sporturi. De aceea, tre
buie cruțată nu numai de dragul 
autorității pe care și-a cîștigat-o 
în lume. Trebuie să amintesc că, 
la Miinchen, gimnastica a fost u- 
nu] din sporturile care a atras un 
număr record de spectatori. Pu
ține au fest probele în care meda
liile s-au obținut cu atîta greutate. 
Puține sînt și sporturile care soli
cită o pregătire calificată atît de 
intensivă și îndelungată. Argumen
tele în folosul gimnasticii sînt so
lide Și numeroase. Cel puțin acea
sta este părerea specialiștilor în a- 
cest sport.

Personal, cred că în locul pro
punerii de a se limita propramul 
probelor de gimnastică, ar fj mai 
bine să se includă în programul o- 
limpic acea frumoasă și foarte 
populară ramură de sport: gim
nastica artistică. Participanților la 
Congres Ii -ăe vor face demonstra
ții în care gimnastele bulgare vor 
putea convinge, cu măiestria lor. 
de justețea acestuj punct de ve
dere. Nu știu cînd va deveni gim
nastica artistică sport olimpic, dar 
cred cu fervoare în realizarea a- 
cestei idei".

In meci amical

FINLANDA
stadionul olimpic din Hei- 
s-a 'disputat întîlnlrea ami

de fotbal dintre selecționatele

SUEDIA 1-2 (1-Q)
Pe 

sinki 
cală 
Finlandei și Suediei. După ce la

pauză scorul a fost favorabil cu
1—0 gazdelor, în final fotbaliștii 
suedezi au terminat învingători 
cu 2—1,

SCRIMERII DIN SAT
Cunoscutul săptămînal de sport 

vest-german „Sport Illustrierte" 
publică. înțr-unul din ultimele nu
mere, un interesant articol despre 
scrimă, dezvăluind în mare măsură 
sursa neașteptatelor succese pe 
care scrima din această țară le-a 
înregistrat la campionatele mon
diale de la Goteborg, succese care au 
avut darul să atragă atenția specia
liștilor asupra unei școli de scrimă 
puțin cunoscută pînă la acea

Iată cel mai semnificativ 
din articolul respectiv:

„Zadarnic am căutat rețeta 
ceselor în cadrul marilor cluburi, 
posedind cel mai buni antrenori 
șl aparatura cea mai modernă. Re
țeta pentru atingerea succeselor 
a fost găsită intr-un sat Este vorba 
despre micul club de scrimă F. C. 
Tauberbischofshelm, in cadrul că
ruia. de ani de zile, antrenorul 
Beck susține o activitate asiduă. 
de școlarizare a talentelor. ince-

pind
oră. 

citat

suc-

cu grupe de virstă 
sint incluși 
6 ani“.

Nu este 
context, că 
— pe bună

scrinieri de 3
în care 
pînă Ia

de mirare, tn 
articolul ojtat 
dreptate — că repre

zentativa de scrimă a R. F. Ger
mania a fost cea mai tînâră la ul
tima ediție a campionatelor lumii. 
Media de vtrstă a garniturii de flo
retă. care a izbutit dobindirea me
daliei de argint, a fost de numai 
31,5 ani, trei dintre componențli 
el (Bach, Behr ți Hein) fiind cres
cuți la școala antrenorului Beck.

acest 
susține

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
In cadrul campionatului de planorism 
al Ungariei, la care particip* ca invitați 
șl doi coneurențl romani, s-au disputat 
patru manșe (trei triunghiuri de 151,118 șl 213 km și o probă „americană"). Tri
unghiul de 118 km a fost clștlgat de bucureșteanul Valentin Romașcu, urmat 
de coechipierul său Mihai Bîndea. în clasamentul genera! (din 32 de concu- 
renți). cel doi sportivi români ocupă 
locurile 10 și respectiv "15.

în cadrul unui concurs 
fâșurat la Berlin, au 
o serie de rezultate valoroase, 
sprinterul Slegtried Schenke (R.D. Germana) a egalat recordul european in 
proba de 100 m plat, fiind cronometrat in 10.0. în proba masculină de ștafeta 
4x100 m, echipa R.D. Germane a stabilit 
cea mai bună performanță mondială a

de atletism des- 
fost înregistrate 

Astfel,

sezonului, cu timpul de 38.8. Hertmut Briesenlck ■ ctștiget prob* de aruncare 
* greutății cu 21,21 m — cel mai bun rezultat obținut In acest an In Europa.
■
Etapa a 1-a a Turului cieliat al Slova
ciei, desfășurat* in Împrejurimile orașului Banska Bystrica, a fost ciștigată 
de rutierul cehoslovac M. Sikora, cronometrat pe distanța de 77,500 km cu 
timpul de lh 53:47 în clasamentul general individual continuă “ ' - —
Moravec (Cehoslovacia).dintre concurențll rtrăini 
Kaczmarek, care se află
■
La Bratislava se desfășoară In prezent 
o competiție internațională de tenis de 
masă, la ca^e. alături de cei mal buni 
jucători cehoslovaci, participă și spor-

să conducă V. Primul clasat 
este polonezul 
pe locul 9,

tivi valoare din Vn**rla. tn «renu
rile de anal* ale turneului individual maaeulln. aportivul maghiar Klampar l-a Înving eu J—i pe cehoslovacul Dvorjac- 
zek, tar Gergely (Ungaria) a dispus cu 
3—0 de Kunc (Cehoslovacia). Alte rezultate : dublu mixt : Jonyer, -------(Ungaria) — Kunc, sztnidova 
slovacia) 3—1; Gergely Klshazl ria) — Dvorjaczek. Karlikova 
slovacia) 3—1; dublu bărbați : ___Klampar (Ungaria) — Timar. Papp (Ungaria) 3—o.

Magos (Ceho- 
(Unga- (Ceho- 

Jonyer,

6—1; Nowicki (Polonia) — DomOrowsk: 
(Polonia) 6—0, 6—3, 6—2; Sedan (Ceho
slovacia) — Rybarczlk (Polonia) 1—6. 8—6, s—î, e—2. 6—4; feminin : Kljeluho- 
v* (Cehoslovacia) - Wlohowlez (Polo
nia) 8—6, 2—6, 6—3: Weczorek (Polonia) — Trifu (România) 6—3, * “ ~ ’rova (URSS) — Hiblerova 
6—2, 7—5.

6—2* Grâmtu- 
(Cehoslovacia)

de yachting

Turneul de tenis de la Katowice a pro
gramat partidele din cadrul sferturilor 
de finală ale probelor de simplu, iată rezultatele înregistrate : masculin : Ku- 
kal (Cehoslovacia) — Fibak (Polonia) 
5—7, 10—8. 6—2. 6—4: Egorov (URSS) — Niedzwedski (Polonia) 1—6, 6—1, 6—1.

Campionatele mondiale
(clasa „Tempest") au continuat Ta Nea- 
pole cu disputat ea celei de-a treia re
gate. în care victoria a revenit sportivilor sovietici Valentin Manktn și Nikolai 
Akimenko. Pe locui secund s-au clasșt australienii Spies și Garret în urma 
acestei victorii. Mankin și Akimenko au 
trecut pe primul loc al clasamentului. Ei totalizează 6 puncte, fiind urmați de echipajul italian Milone — Mottola.


