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IN republica cuba
• In prezența înalților oaspeți români, a fost inaugurată in localitatea Pueblo de 
Alquizar „Școala Republica Socialistă România1* • Solemnitatea decorării tovară
șului Osvaldo Dorticos Torrado • Recepție în onoarea conducătorilor de partid și de 
stat cubanezi • Intîlnire cu diplomații și cetățenii români aflați in Cuba
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După înapoierea la Havana din 
provincia Oriente, în cursul du- 

tovarășul 
tovarășa 
de tova- 
alți con
stat cu- 

unui

pă-amiezii de vineri, 
Nicclae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, însoțiți 
rășul Fidel Castro și de 
ducători de partid și de 
banezi, au sosit la bordul 
elicopter în localitatea Pueblo de 
Alquizar, aflată în regiunea Ari- 
guanabu, la o distanță de 30 km 
de capitala Cubei.

Aici, în 
pămîntului cuban, a fost durată 
construcția modernă a unei școli- 
internat în care vor învăța elevi 
din această regiune a Cubei, pre
cum și din regiunile învecinate. 
Mariano și Ariqua. Școala, prin 
însăși Structura construcției sale 
și loturile de pămînt ce-i sînt alo
cate, și-a propus să asigure un 
proces de învățămînt strins legat 
de sarcinile imediate ale produc
ției, să sădească deopotrivă în rîn- 
dul tineretului pasiunea pentru 
studiu și munca pămîntului.

La sosirea oaspeților, sute 
elevi aflați în fața șcclii aclamă 
îndelung, flutură stegulețe româ
nești și cubaneze, eșarfe tricolore. 
Pe frontispiciul clădirii elevii au 
înscris urări de bun venit 
sate solilor poporului român, 
tru prietenia frățească între 
și România.

Are loc o scurtă vizită în 
de curs, laboratoare, dormitoare, 
unde oaspeții se întrețin cu cadre 
didactice, cu elevi, se fotografiază 
în mijlocul lcr.

în curtea școlii are loc apoi un 
mare miting la care participă toți 
elevii și cadrele didactice, părinții 
copiilor, invitați din localitate și 
împrejurimi.

în aplauzele entuziaste ale celor

peisajul luxuriant al

de

adre- 
pen- 

Cuba

sălile

prezenți, directoarea școlii, 
profesoară Gilda Glenda 
anunță hotărîrea de a se

dnăra 
Azov.

-': ■ - 
școlii numele de „Școala Republica 
Socialistă România".

„Este o mare cnoare pentru noi
— subliniază ea — «ă inaugurăm 
astăzj noua școală ce va purta 
nume scump și drag nouă
— acela al Republicii Social 
România. Această bucurie este 
atît mai mare cu cît inaug-urs 
ei are loc In prezența dele^n;-®. 
nivel înalt a Românie-, social: 
avînd în frunte pe ctnduritz 
încercat al acestei țăr_ tovar. 
Nicolae Ceaușescu, seeretarul 
neral al Partidul-ui Comunist 
mân".

Iau apoi cuvintul tovarăș:: F 
Castro și Nicolae Ceaușescu^

Cuvîntările ceim doi coodi 
tori de partid și de «tac sînt 
deiung aplaudate, se ac'a—>4 j 
tru prietenia româno-eaban 
sînt scandate numele celor d 
țări socialiste frățești, ale coc 
cătorilor lor. Tovarășa E 
Ceaușescu îmbrățișează la des 
țire pe tînăra diriecwere.

Pedro M re: Prieto, vice
s’- rj a. Guvernului Revo- 
ș. alte persoane oficiale.

AL XIX-LEA START IN „TURUL ROMÂNIEI
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0 VERITABILĂ SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ 
60 DE RUTIERI DIN 4 ȚĂRI 
IN PRIMĂ ZI-DOUĂ ETAPE

XJ
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DRUM BUN,
DRAGI CICLIȘTI!

Vineri seara. Intr-un cadru so
lemn. tovarășul Nicolae Cee -șese. 
a Inmînat, la sediul AMtasadeî 
române din Havana Ordusul 
„Steaua Republica Sooalzsce Ro
mânia" clasa I tovarăș-dr. Os
valdo Dcrtîcos Ttcvado. pcețedict- 
tele Republicii Cuba.

La solemnitate au luat parte to
varășii Fidel Castra Ruz, pc.ta-se- 
cretar ai C.C. al P.C, dia Cuba, 
prim-ministru al Gnernctai Re
voluționar. Ramiro Vaiden. Ser
gio del Valle, membri a 
Politic al C.C. a! P.C d.. 
Flavio Bravo. Carloș Rai
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ASTĂZI, ÎN DIVIZIA A, LA FOTBAL
Trei dintre cei cinci 
componenți ai repre
zentativei Iugoslaviei 
pozind înaintea startului 
in „Turul României".

0 ETAPA CU MAI MULTE DERBY-URI
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ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
BAZA MATERIALA

I.XTER- 
aten-

dumi- 
Craic 
sit Ii 
Bl

Ctoper.i

înființa jn anul 
19®—1970. Facultatea 
fizică din bătrînul

ttapa se dispuță 
.tă. începind de la

astăzi 
ora 9. 

cart-erul Balta Albă — Titan

de
-DERBY4 

CLASATE, 
patru clasat 
La Arad. 
duminici 
sâ inreg 
secutiv 
singura 
activ, 
vrea nici ea 
ciștigat la scor 
mai de aceea 
Iar la Bacău, ma 
ceputului de cam; 
C.F.R. Cluj vor ir 
ze (In primul riad 
eclipsa s-a sflrșit. 
oare ?!...

...PARTIDELE GAZDELOR ?_

.. Astăzi, prima etapă din luna in 
care ne-am pus multe sperarțe. As
tă i, a cincea etapă de campionat- 
rundă cu multe semne de întrebare 
și interes. Pentru că această primă 
etapă de septembrie are multe der- 
byurî... și atîtea partide 
Astăzi...

...VEȘNICELE DERBY-URI 
BUCUREȘTENE polarizează 
ția generală, indiferent de poziția în 
clasament și forma de moment Uver
tura cuplajului bucureștean va fi 
semnată de o formație care nu vrea 
să alunece chiar spre ultimele locuri. 
Steaua, și alta — Rapid — care, joi 
a reușit o execelentă repriză secundă 
în fața unui adversar de calibru 
(Lokomotiv Moscova). E greu de spus 
cine va cîștiga sau dacă se va înre
gistra iar remiză, ca în meciurile 
campionatului trecut. Vrem să cre
dem, însă, câ va fi un spectacol ade
vărat. Așa cum dorim să fie și me
ciul vedetă, această nouă rivalitate 
bucureșteană născută între Dinamo 
și formația studenților.

...DERBY-URILE STUDENȚEȘTI. 
Cel mai important se dispută la Cluj, 
unde „șepcile roșii", în vizibilă reve
nire de formă, au de stopat marile 
ambiții ale studenților craioveni,

O NOUĂ ASOCIAȚIE SPOR
TIVĂ LA PITEȘTI

De curînd, la centrul teritorial 
de calcul electronic din Pitești, a 
luat ființă o nouă asociație sporti
vă care numără 216 membri, în 
majoritate tineri absolvenți ai u- 
nor institute superioare de speciali
tate. Președintele asociației, Dan 
Dumitrescu și secretarul Remus 
Popescu (ambii, foști sportivi de 
performanță), au procedat la ame
najarea unui teren de tenis supra
pus cu unul de volei. Activitatea se 
desfășoară la 4 ramuri sportive, 
(tenis de cîmp și de masă, volei și 
turism), pînă în momentul de față 
organizîndu-se, deja, un campionat 
al asociației la tenis de masă, cu 45 
de salariați, și un altul, la tenis de 
cimp, cu 32 de participant!.

Alexandru MOMETE — coresp

dețean al sindicatelor, în colabora
re cu C.J.E.F.S. Mureș, a orsar..- 
zat, în cinstea zilei forestierului <2 
septembrie), un reușit concurs 
poli-sportiv, dotat cu „Cupa fores
tierului". La întreceri au participa: 
peste 100 de salariați din întreprin
derile U.F.E.T. Sovata și I.P.L. Tg. 

rezultatele : fotbal: 
1 — I.P.L. Tg. Mureș. 

U.F.E.T. — I.P.L. 
U.F.E.T. — I.P.L.
U.F.E.T. — I.P.L. 
U.F.E.T. — I.P.L 
masă : U.F.E.T. —

Mureș. Iată î 
U.F.E.T. Sovata
3— 1 ; handbal:
4— 14 ; volei : 
2—0 ; popice : 
798—745 ; șah: 
1—3 ; tenis de 
I.P.L. 0—5.

A. FEKETE — coresp.

MINERII DIN POIANA RUSCA 
IN ÎNTRECERE

S*O»HA STUDENȚESC
45).

DUPĂ PATRU ANI DE LA ÎNFIINȚARE

• Cea de a XIX-a ediție a „Tu
rului României" debutează, aidoma 
tuturor marilor întreceri de lung 
kilometraj, cu o minietapă contra
timp individual. Rutierii 
curs 5,6 km. Primului 
va acorda ..tricoul gal
ben". Rațiunea ei este 
aceea de a prezenta 
spectatorilor rutierii și 
de a da plutonului, încă 
înainte de a se pune 
caravana în mișcare, un 
,.Șef-

• Startul se dă din 
30 in .30 de secunde. 
In această etapă nu se 
acordă bonificații pri
milor trei clasați. Pe 
baza timpilor realizați 
se alcătuiesc primele 
clasamente: individual 
și pe echipe.

• Traseul pe care îl 
străbate rutierii

situat in cartierul 
Albă — Titan și 

rtsscns pe bulevardele 
Livîu Rebreanu și Le- 
ontm Săiăjan. Startul: 
începind de la ora 9.

9 Spectatorii nu au 
ie să-i ajute în nici 
fei pe cicliști. Chiar 

m au spart sau au 
trt o defecțiune me- 

m.că. cicliștii trebuie 
rezolve singuri 
cu ajutorul an

ular Și mecanici- 
problemele 
Este

i îv

ăe ordin 
interzisă traversarea 

momentul evoluți- 
aruncarea cu apă 
alergătorii solicită 

lor etc.

ACTUALE SI UE PERSPECTIVA
3

„CUPA FORESTIERULUI" — 
1973

în scopul angrenării unui număr 
cît mai mare de cetățeni în 
practicarea sportului. Consiliul iu*

Sub egida comitetului de sindicat 
și a comitetului U.T.C. ale între
prinderii miniere Hunedoara, lucră
torii exploatărilor Teliuc și Ghe
țar și preparatorii uzinei Teliuc

j (Continuare tn naa. a 3-ai

universitar 
de educație 

oraș dunărean 
se prezintă astăzi cu realizări din
tre cele mai semnificative, reali
zări ce demonstrează cu prisosin
ță preocuparea permanentă a con
ducerii acestei unități de învăță- 
mînt pentru ridicarea pe trepte 
superioare a sarcinilor ce-i revin. 
O confirmă, de altfel, și cuvintele 
de laudă Ia adresa celor 40 de ab- 
scivenți care au format prima 
promoție (1972) și care s-au inte
grat rapid și cu rezultate excelen
te în procesul de instruire a tine
retului școlar.

Desigur, drumul parcurs în cei 
patru ani nu a fost ușor. S-a plecat 
de la foarte puțin, desfășurîndu-se 
o asiduă muncă de pionierat. A e- 
xistat, însă, încă de la început 
PASIUNE, a existat la fiecare ca
dru didactic dorința de a contri
bui din plin la formarea viitorilor 
profesori, a existat o atmosferă de 
entuziasm — atuuri care au con
stituit și constituie cheia tuturor 
succeselor. Bucurîndu-se de spri
jinul Biroului Comitetului județean 
de partid, precum și al celorlalte 
organe, tlnărul colectiv al facul
tății a început să desfășoare o ac
tivitate migăloasă de 
dascălilor pentru sport.

Cine vizitează astăzi 
general" al facultății va

si— surpe: 
retor sportive 
timp record, v 
sionat de nivelul ridica 
de curs și al celor practice

Datorită muncii 
se de studenții și cadrele dida 
și cu sprijinul multilateral acc 
de toți factorii de răspundere, pe 
str. Maior Bravu a fos consîruit 
un mare și modera complex spor
tiv unde lecțiile practice Se des
fășoară în cele mai bune ccnd.- 
tiuni. Sala de jocuri sportive 
<36x18 m) dotată cu vestiare, grup 
social. încălzire centrală și ilumi
nat fluorescent eferă posibilitatea 
practicării voleiului. bascbetulu:, 
handbalului, gimnasticii sportive și 
moderne. Baza pentru a—etisrn 
este compusă dintr-o pistă circu
lară de 300 m. cu patru culoare, o 
pistă dreaptă de 120 m„ numeroase 
sectoare pentru aruncări și sărituri. 
Pentru practicarea jocurilor spor
tive, complexul mai dispune de 2 
terenuri de baschet, 3 de volei, 
unul de handbal — toate bitumi
nate și dotate cu aparatură aju-

formare a

„cartierul 
rămlne de-

T. SIRIOPOL

(Continuare tn pag. a 3-a)

lARt/i Sportul

LOTO’PRONOSPORTs
FEDERAȚIA ROMANA DE CICLISM

Ciclismul 
iește astăzi unul dintre 
mentele sale fericite. Se 
pune, din nou, în mișcare 
ravana „Turul României", 
aproape 40 de ani de la 
ființare, este programat cel 
al 19-lea înconjur al țării
biciclete. Competiția este, din
colo de aspectul ei pur de 
performanță, o veritabilă săr
bătoare a sportului nostru. în 
toate orașele în care caravana 
face popas — ca și în cele 
prin care doar va trece — se 
organizează numeroase ma
nifestații sportive de masă, tu
ruri cicliste județene, întreceri 
pionierești. „Turul României 
străbate 1 263 km, aduce 
pragul 
spectacol sportiv palpitant, 
trezește interesul pentru 
sport care s-a afirmat în lume 
pentru spectaculozitatea sa. 
pentru calitățile pe care le 
șlefuiește : curaj, îndemînare, 
dîrzenie. 1

Plutonul celor 60 de rutieri numără m rindurile sale cicliști afir
mați în activitatea competițională, participant! la Jocurile Olimpice și 
la campionatele mondiale, la marile, curse rutiere „Tour de l’Avenir" și 
„Cursa Păcii". Ei vor trebui să facă din nou dovada măiestriei, sâ 
lupte pentru creșterea mediilor orare, pentru ridicarea nivelului spec
tacular. Mai sînt însă și foarte rr/ulți tineri, alergători ce au așteptat 
un astfel de prilej pentru a forța intrarea în rindurile consacrărilor. Evo
luția lor — pe care o așteptăm plină de inițiative, de combativitate 
și curaj — poate contribui la reușita acestui tur ciclist. Este necesar să 
se releve toată frumusețea ciclismului, pentru că „Turul României" este 
și o eficientă propagandă pentru sport, pentru cel cu pedale, in 
special.

in cele 8 zile, sute și mii 'de oameni din cele 11 județe prin care 
trece caravana vor privi trecerea plutonului, lupta pentru întîietate. 
Mulți dintre ei vor fi tineri și, nutrim speranța, se vor. îndrăgosti de 
disciplina care i-a dat lumii pe Fausto Coppi, Gino Bartali, Jacques 
Anqueril și Eddy Merckx, iar nouă pe Marin Niculescu, Ion Cosma și 
Gabriel Moiceanu. Ciclismul nostru are nevoie de o puternică bază de 
mase și „Turul României" poate să-i favorizeze râspîndirea.

Caravana „Turului Rorrvaniei" pornește astăzi la drum. Ii urăm din 
toată inima să cucerească inimile spectatorilor orintr-o evoluție la nivel 
înalt a rutierilor, să se bucure de vreme bună și de entuziasmul spec
tatorilor, să reafirme plenar frumusețea unui sport care a pășit in cel 
de-al Xl-lea deceniu de existență. Tuturor rutierilor le urăm succes de
plin în greaua, dar atît de frumoasa întrecere in care pornesc astăzi •

SPORTUL

casei oamenilor

Bulgariei a făcut ieri dimineață o recunoaștere a traseului primei etape. 
Prilejul n-a scăpat fotoreporterului nostru Dragoș Neagu.

unert-or.
dacă
împingerea riciiș 
ui se dă de pe str. Lina 
(din apropierea bd. Ion 

strea rutierilor fiind inre- 
pe bd. Leontin Sălaj an (în 

ere de complexul < 
ne bd. Bsba Novac).

LA „TURUL ROMÂNIEI"
Pentru a-i putea recunoaște cu mai 

multă ușurință pe rutierii partici
pant! la cea de a XIX-a ediție a 
..Turului României" publicăm lista 
tuturor rutierilor și numerele lor de 
concurs ;

MÎINE
din Capitală. Este o etapă de 
contratimp individual.

ETAPA A ll-A (DUMINICA)

București — Brașov — Poiana 
Brașov, 172 km. Start la ora 
1L2# din Piața Sdnteii, sosirea 
pe stadionul atletic din Poiana 
Brașov, in jurul orei 17. Orarul 
cursei :

Po::gra 
Bărcâm 
Ploiești 
Băi coi 
Bănești

12.29
12.42
12.59 
13.07
13.23
13.35
14,08
14,20

ETAPA A

Brașov — Tg. Mureș, 170 km. 
Start la ora 12,20 din fața Casei 
Armatei, sosirea în Piața Tran
dafirilor din Tg. Mureș în ju
rul orei 17. Orarul cursei :

Feldioara 
Rotbav 
Măeruș 
Fîntina Albă 
Hoghiz
Rupea
Fișer
Bunești 
Mihai Viteazul

Milenko 
Radislav
Boca n in

Rinaldo

Comarnic 14,48
Posada 15,02
Sinaia 15,17
Bușteni 15,32
Azuga 15,47
Predeal 16,02
Timișul de Sus 16,08
Timișul de Jos 16,16
Dirste 16,24
Brașov 16,31
Poiana Brașov 17,05
Puncte de sprint: Ploiești și

Sinaia. Puncte de cățărare : Po
sada și Poiana Brașov.

TREIA (LUNI)

Vinători
Albești 
Sighișoara 
Hetiur
Nadeș
Tigmandru 
Chendu 
Bălăușeri 
Acățari
Tg. Mureș
Puncte de sprint: Rupea

Sighișoara. Puncte de cățărare :
Măeruș — Fîntîna Albă, Bălău
șeri și Acățari.

15,05
15,12
15,23
15.44
15,51
15,58
16,09
16,18
16.44
17,00

»i

I. Radii Radilov; 2 Dimităr Opal- 
cenov : 3. Gheorghi Gheorghiev ; 4. 
Gheorghi Dimitrov ; 5. Koliu Vasi- 
liev (BULGARIA)

II. Petar Tomasic ; 12. 
Jancic : 13. Pal Cigler ; 14. 
Blagoevic: 15. Miroslav 
(IUGOSLAVIA) ;

16. Renato Cangini ; 17.
Camilletti ; 18. Mario Faustini: 19. 
Franco Mascelli; 20. Diego Centlroni 
(ITALIA) ;

21. Vasile Teodor ; 22. Vasile Se- 
Icjan ; 23. Nicolae David ; 24. Ion 
Cernea ; 25. Nicolae Andronache 
(ROMÂNIA).

26. Costel Cîrje ; 27. Eugen Dul- 
gheru ; 28, Valentin Hoța ; 29. Mihai 
Hrisoveni; 30. Constantin Tănase 
(ROMÂNIA-TINERET) ;

31. Viorel Murineanu ; 32. Mircea 
Ramașcanu ; 33. Valentin Ilic ; 34. 
Georgiu Hianu ; 35. Nicolae Voican 
(DINAMO BUCUREȘTI) ;

36 Vasile Pascale; 37. Ștefan 
Ene; 38. Nicolae Gavrilă; 39. Geor
ge Negoescu ; 40. Marian Terfelea 
(STEAUA) ;

41. Ion Cojocaru ; 42. Mircea Rin- 
dașu ; 43. Alexandru Zaroschi; 41. 
Iulian Constantin ; 45. Constantin 
Cîrstea (METALUL PLOPENI) ;

46. Constantin Ciocan ; 47. Petre 
Drăgan ; 48. Teodor Drăgan ; 49.
Ștefan Popescu ; 50. Cristian Gheor- 
ghe (VOINȚA BUCUREȘTI).

51. Eugen Imbuzan ; 52. Tibcriu 
Kovacs; 53. Gavril Marton; 54. An
drei Kerestesz; 55. Gheorghe Că- 
praru (C-S.M. CLUJ) ;

56. Mircca Bădilă ; 57. Vasile 
Budea ; 58. Tiberlu Toro ; 59. Costel 
Vizitiu ; 60. 
BRAȘOV) ;

61. Vasile 
tin Gonțea;
Petre Dolofan ; 65. Arpad GySrffi 
(OI4MFIA BUCUggȘTI),

Nicolae Frunză (CIBO

Burlacu ; 62. Constan-
63. Francisc Gera; 64.

zz%25e2%2580%2598mcf.ee
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îmi amintesc duelul
MOICEANU - COSMA, DIN '61

ai

O INVENȚIE A ZIARIȘTILOR

se se-

aparatul 
foaia de

Ce
P«

PUBLICUL - ENTUZIAST, FERMECĂTOR

1869), sportul 
a fost pro- 

arena compe- 
pentru a ali- 
știrl senzațio-

din nou 
drum, după

dacă 
nu dis- 
Merckx 
(„rivalii 

sint ur- Cea mai prețioasă performanta

iclismul 
ționql 
venție 

lor sportivi ! 
poate spune 
o dată, n-au 
ceva bun...

Cu mai bine de o su
tă de ani în urmă (la 
25 august 
cu pedale 
pulsat in 
tițională 
menta cu 
nale rubricile de sport 
ale ziarelor. Din conflic
tul a două gazete — 
L'Auto-Velo și Le Velo 
— s-a născut, acum 7 
decenii, „Turul Franței”, 
competiție-mamut care, 
șl astăzi, subjugă Imagi
nația multor tineri din 
Franța șl din împreju
rimi, îndeosebi a acelo
ra ce doresc să urce 
piscurile gloriei cu... lif
tul.

Lumea sportivă, cap
tivată de Isprăvile citite 
în coloanele ziarelor, 
și-a făcut idoli din aler
gătorii de cursă lungă, 
lată de ce ciclismul, în 
ciuda faptului că vehi
culul său a devenit de-

competi- 
este o in- 
a gazetari- 
Și nu se 
câ, măcar 
făcut șl ei

suet, că vitezele obținute 
sint ridicol de mici față 
de cele realizate de bo
lizii curselor de formula 
I, în ciuda faptului că 
este bătrîn și îndeobște, 
conservator, rămîne, to
tuși, la modă, pasionea
ză, stimulează o verita
bilă industrie (numai ex
portul Europei către A- 
merica se cifrează anu
al la milioane și milioa
ne de biciclete), aruncă 
periodic în arenă vedete 
de 24 de carate. Sportul 
cu pedale s-a extins pe 
Întregul mapamond, con
tinuă să dea fiori, să 
entuziasmeze milioane de 
oameni — spectatori, te
lespectatori sau radio- 
ascultătorl,

Sînt curse maraton, 
In care cicliștii pleacă la 
miezul nopții și sosesc 
în faptul serii (Bordeaux- 
Paris), altele în care pe- 
rechi-perechi se învîrtesc 
fără contenire pe ova
lul pistei, acoperind 6— 
7 000 de kilometri („Six- 
Jours"), în fine, sînt 
curse» clasice gata să-și 
sărbătorească centenarul. 
Fiecațe dintre ele

NAȚIONALE
AMATORI

1906 : „Turul Belgiei"
1909 : „Turul Olandei"
1924 : „Turul Bulgariei"
1925 : „Turul Ungariei"
1928 : „Turul Poloniei"
1934 : „Turul României"
1935 :: „Turul Austriei"
1937 ! „Turul Iugoslaviei"
1938 : „Turul Uruguaiului"
■1951 ! „Turul Angliei"
1953 : „Turul Cehoslovaciei",
1959 : „Turul Tunisiei"
1959 : „Turul R. D. Germane'
1961 : „Turul Franței"

PROFESIONIȘTI
1903 : „Turul Franței"
1908 ! „Turul Belgiei1*
1909 : „Turul Italiei"
1909 : „Turul Olandei"
1911 : „Turul Germaniei"
1927 : „Turul Portugaliei"
1933 : „Turul Elveției"
1935 : „Turul Spaniei"
1935 : „Turul Luxemburgului"

nește interesul, dar ceea 
ce pasionează, ceea ce 
creează personagii de 
legendă sint cursele pe 
etape. Indiferent 
ocazionează sau 
pută intre Eddy 
și Luis Ocana 
secolului”), ele 
mărite cu sufletul la gu
ră. Pentru că aventura 
lor este un adevărat se
rial — și serialele sint 
en vogue ; pentru că 
plutonul trebuie să urce 
în nori, să coboare in 
abis, să suporte arșița 
șl ploaia biciuitoare, să 
înfrunte vîntul tăios — 
și gazetarii sint meșteri 
mari în a zugrăvi tablo
ul în tonuri violente.

De ce vă spun toate 
acestea ? Pentru că as
tăzi caravana multicolo
ră a „Turului României” 
se pune în mișcare, mi
nată de ambiția ziarului 
„Sportul” de o nu lăsa 
să se stingă disciplina 
care i-a dat pe Marin 
Niculescu, ludovic Za- 
noni. Ion Cosma, Aurel 
Selqru, Gabriel Moicea- 
nu și Vasile Teodor, pe 
atiția alții, sportivi care

au devenit eroii unor se
riale palpitante, ne-au 
înfiorat plăcut cu ispră
vile lor, ne-au obli 
să-i aplaudăm chiar 
că in fața noastră 
afla doar 
radio sau 
zetă.

Așadar, 
drum I La . . _
un relache de trei ani. 
Cîte se vor fi întîmplat 
în acest răstimp ? 
stele vor fi apărut 
firmamentul sportului în 
care curajul și măiestria 
se îmbină la limitele su
perioare ? Vom afla in 
periplul de 8 zile, ce în
cepe azi ți se încheie 
duminica vtitoare. Va fi 
o cuprinzătoare sărbă
toare sportivă, multilate
rală și polivalentă.

Să nu lipsiți de la ea. 
Măcar la una dintre sec
vențe asigurați-vâ loc 
in tribuna generoasă de 
1 263 Itm. Pentru 
sportul cu pedale a 
inventat de ziariști, 
crescut și răsfățat 
spectatori...

Mi-a plăcut mult ciclismul. De 
ct 1 N-are rost să vă spun acum. 
E suficient să știfi cd i-am închi
nat cei mai frumoși ani, cd l-am 
slujit cu abnegație de bărbat. 
Drept este că ți el mi-a dăruit 
inegalabile satisfacții. In cei a- 
proape 20 de ani cit am fost spor
tiv am parcurs — la competiții 
și antrenamente — o distanți egală 
cu de 10 ori înconjurul pământu
lui pe la Ecuator, m-am călit tn 
focul aprigelor bătălii, am învățat 
să sufăr, fără a mă plinge, pentru 
ca învingindu-mi să cîștig disputa 
cu oboseala, disperarea, muntele, 
ploaia, frigul, ghinionul. Pe bici
cletă — sau cu bicicleta — am 
străbătut multe țări ale lumii, am 
admirat monumente păstrînd pa
tina timpului, locuri fermecătoa- 

oameni minunați.

In rafturile memoriei, ca într-o 
bibliotecă, stau rîndulte și sedimen
tate impresiile culese în cei peste douăzeci de ani (e drept, cu inter
mitență, pentru că, din păcate, și 
Tururile României au fost intermi
tente...) de cînd urmăresc din ma
șina presei multiplele peripeții de 
pe sinuoasele trasee ale „marii 
bucle"...Iată, gîndul alege din raft, ediția 
a xiv-a a Turului, cea marcată în amintirea tuturor de duelul de intens 
dramatism sportiv, dintre cei doi ași, 
de atunci, ai pedalei, Gabriel Moi- 
ceanu și ion Cosma...

...Sîntem la Oradea, e sîmbătă 16 
septembrie 1961, la capătul etapei a Vl-a. Molceanu, hărțuit de reduta
bilii rutieri din R.D.G., Ampler, 
Grilnzig, Hoffmann, de ulteriorul re
cordman mondial al orei, danezul 
Ole Ritțer, dar și de... coechipierii săi, în special de Cosma, reușește 
totuși să-și salveze tricoul galben, 
pe care-1 purta încă după prima 
etapă. Dar fața, de obicei veselă, a lui Moiceanu, e crispată acum, la 
interviul pe care 1-1 iau după sosire, îmi spune că performanța l-a costat 
prea multe eforturi, fizice și morale, 
și la un moment dat, aflu In acea 
seară de sîmbăță de la Oradea că pe 
Molceanu îl bate chiar gîndul de a 
abandona lupta ! Optimismul lui nativ învinge însă îndoielile șl a doua 
zi, el e aliniat la startul etapei Ora
dea — Cluj, care avea să consoli
deze definitiv poziția de lider a echi
pei României. Dar nu șl pe aceea

a lui Moiceanu de care Cosma 
apropiase acum la 1 minut șl 3 
cunde...Luni dimineața, pe cel 44 km 
etapei contratimp Cluj — Dej, acea
stă diferență se spulberase. Cosma
purta acum mulț rîvnltul tricou gal
ben, cu un avans de 32 de secunde. 
„Musiu" nu renunță însă la luptă și, după două etape în care nici 
unul din cei doi rivali ce se urmă
reau reciproc nu reușește să se distanțeze, joi, pe pista stadionului din 
Iași, intr-un sprint final ca pe velo
drom, îl învinge pe Cosma șl se apropie la 2 secunde de el.

Vineri, la Bacău, sprintul final e reprodus identic. Doar rolurile sînt 
inversate : învingător e Cosma. O 
ultimă încercare, sîmbătă pe stadio
nul din Galați, dar din disputa celor doi, cîștigă... al treilea, Simlon Ari
ton. Cosma smulge totuși bonificația 
de 30 secunde cuvenită locului doi și, cu aceasta, practic, cursa e de
cisă, pentru că a doua zi, în ultima etapă, spre București, minutul de 
avans al liderului n-a mal putut 11 
redus de Molceanu...A fost o cursă splendidă șl amin
tirea el m-a îneîntat ani de-a rîn- 
dul, pînă în 1969, cînd berlinezul Wanzllk șl Teodor Vasile al nostru 
au reeditat disputa la înaltă tensiune 
a predecesorilor lor. Ca vechi cronicar al ciclismului, nu-mi doresc decît 
ca șl „Turul" ce începe azi să fie 
condimentat de același bărbătesc 
spirit al combativității...

C. DIAMANTOPOL

Bucurii mi-a procurat bicicleta 
și în competiții. Am cîștigat de 
trei ori cursa Paris — Rouen — 
Paris, am învins la sprintul final 
al etapelor rutieri de mare valoa
re in „Cursa Păcii", în „Turul 
Iugoslaviei", în „Turui Egiptului". 
Am simțit de multe ori gustul 
dulce, amețitor, al victoriei. Dar 
niciodată nu m-am simțit atît de 
fericit ca în seara aceea din 1958 
cînd am primit cununa de lauri a 
„Turului României". A fost parcă 
un vis frumos. Toată lumea era a 
mea! Uitasem truda, necazurile 
toate, uitasem chinul și eforturile, 
mi se părea că totul fusese frumos 
și lin, ca o plimbare la șosea cu 
o fată frumoasă. Și ce greu fu
sese. .. De cite ori nu-mi încolțise 
gîndul să abandonez, să las totul 
baltă pentru o noapte de odihnă, 
fără coșmar, pentru o zi liniștită ! 
Dar, atunci, în clipa care a urmat 
victoriei, tot ce fusese greu dispă
ruse. M-am întrebat, mai tirziu, 
de ce ? Ce burete miraculos șter
sese urmele trudei ? Mi-am dat 
seama, apoi, că victoria în „Turul 
României" are, într-adevăr, puteri 
miraculoase. Cînd ai tăi vor să te 
sărbătorească, știu s-o facă cu un 
farmec aparte, neîntilniț aiurea. 
Cind te aplaudă, ecoul este mai 
puternic, cind îți zîmbesc, fericiți 
de isprava ta, fața lor iradiază o 
lumină bună, blindă, caldă. Fap
tul că zi de zi ii întilnești pretu
tindeni pe acești oameni ce se 
entuziasmează sincer, care recu
nosc că tu faci 
ți de aceea iți 
sint în stare să 
ie pentru a te
— iți dă puteri să arunci zgura ne
cazurilor trecute...

De aceea păstrez in inimă victo
ri* din „Twul României" 
:ee mai frumoasă amintire,

Multe, nenumărate sînt punctele de atracție ale „Turului României". Frumusețea disputei rutierilor — cu micile ei drame și marile isprăvi ale 
curajoșilor, coloritul viu al plutonului și al caravanei, în general festivitățile de premiere, starturile cu „momentul tricoului galben", toate acestea și multe altele dau un farmec deosebit înconjurului țării pe biciclete. Și mai este 
acea succesiune de peisagii, decorul acela uimitor ce se schimbă nu numai de la zi la zi, ci și de la oră la oră, care asigură competiției o inegalabilă frumusețe. Dar, peste toate acestea, există un element și mai puternic : 
publicul. Entuziast, gata să vină în ajutorul rutierilor (o cană de apă...), așteptînd cu stoicism plutonul, publicul acesta — eterogen, alcătuit din copii 
și tineri, din oameni maturi și vîrștnici — este — alături de cicliști — per
sonajul principal al întrecerii. Fără el, fără aplauzele acelea venite ca un ecou de pe cîmpii, de pe stînci, din balcoanele blocurilor și de pe strada 
înțesată, uneori de pe gardurile curților, competiția n-ar avea rațiunea de a 
se disputa. Este și motivul pentru care întrecerile ciciliste ocolesc autostrăzile, preferind ruta întortocheată ce străbate localitățile mici și mari, in 
fond, pentru el — pentru publicul venit în întîmpinare — se dispută un 
tur ciclist.Am văzut Fălticenii așteptînd cu mic cu mare caravana, am văzut 
comune întregi ieșite în întâmpinarea plutonului, oameni cu brațele pline de 
florile cîmpului, am văzut mese acoperite cu bunătăți așteptîndu-i pe alergătorii ce nu .se puteau opri nici măcar pentru o clipă. Magnific este acest 
public căre dă cea mai frumoasă dintre frumuseți „Țurplui României41.

TURURILOR
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Emil IENCEC

MIC DICȚIONAR CICLIST

(apoi..Turul 
desprin

par- 
km/h.

Gobriel MOICEANU 
n-cestni emerit ol sportului
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cj pe 
iar ia 

rir-twă trofeul d'ept cel mai pre
pos ăi* cita am cucerit vreodată.

RETROSPECTIVA (I)
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După cum vezi, mă antrenez de foarte mulți ani dar, de 
acum mă simt în formă...
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oameni 
, care 

ceea ce ei nu pot 
meriți stima, care 
te aștepte in ploa- 
vedea o clipă —

Spre sfîrșitul după- 
amiezii de azi, cara
vana ciclistă va po
posi în Poiana Bra
șov, încheind. etapa 
a doua a „Tufulqi" ’73 și totodată a 213-a 
din cîte s-au disputat 
în cele 18 ediții de 
pînă acum, care au 
însumat 30 631 km 
parcurși în 997 ope și 
25 minute de pedalaj. 
Este pentru a treia 
oară cînd „Turul Ro
mâniei" străbate eta
pa București-Brașov, 
și pentru a 18-a oară 
cînd importantul cen
tru turistic de la poa
lele Timpei găzduiește 
caravana ciclistă.
prima ediție 
venind de la 
(IM km fără 
și cu o medie 
dc... 22.160 km)tigă Ghenadie Simov 
(Bulgaria) iar în 
1935, de la Buzău — 
prin Pătâirlagele —

în (1934), 
Bacău 
asfalt, 
orară 

ciș-

pe un drum foarte 
greu, (173 1km par
curși cu 24 km/h), 
Nicolae ion Țapu în
vinge solițar, cu un 
avans de 7 minute a- supra polonezului Si
gismund Daniel (lider 
și victorios în final).Aici au mai cunos
cut bucuria victoriei: 
germanul Willy schbach (1936), 
lavul Solrpan 
M. Niculescu 1953 1954), C.
nescu (1951), 
o „ucigătoare" 
pă contratimp 
vidual. Sibiu 
Brașov 144 km 
curși cu 34
Apoi. în 1955 învinge 
St. Stefu, iar în 1958 
brașovenii aplaudă vic
toria unui tânăr concetățean (azi profesor 
de educație fizică) 
Nicolae Mușa. Silviu 
Duță obține victoria 
în 1959, iar G. Radu
lescu — Șerban rea-

Kut- iugos- 
(1946),
(1950, 
Stă- 

după 
eta- 

indi-

lizează în 19G1 o ex
celentă medie orară 
(37,320 km) pe ruta București — Brașov.

în 1966, venind de 
la Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, cu 41 km 
pe oră, olandezul Ge
rard Vianen 
concurent în 
Franței") se 
de pe străzile Brașovului de colegii săi 
de evadare de pe ur
cușul de la Qituz (L. 
Zanoni și Ardeleanu) 
și cîștigă detașat. Ur
mează plutonul, în 
frunte cu brașoveanul 
Gh. Suciu (lider și 
cîștigător final). Pe a- 
același traseu, șl tot 
cu 41 pe oră, primul 
se clasează în 1967, 
tânărul 
iar 
la 
44 
zig

clasează
Vasile Teodor, 

în 1989, venind de 
Sibiu, (140 km) cu 
pe oră cîștigă Pat-

(R.D.G.).

C L E N C I U R I Spițe == Bețe-n roate
Rutier = Pistard... rămas pe c.-. : 
Sonerie = Claxon ciclist
Timp cu bonificație = Primă cicliști 
Cățărătorii = Alpiniști pe roate 
Cronometru = Tîsmp care stă pe ace Pistă x= „Șosea- cu circuit închis 
Pistard = Ciclist care fuge sâ se a- 

jungă din urmăTricou galben = Trofeu de culoarea... 
invidieiTurul = O caravană care nu merge în deșert

Ambuscada = „grămadă" ciclistă
Asfalt = Pistă de aterizare pentru cliștii ghinioniști
Bariera = Penalizare feroviarăBaieu = Pingeaua roților
Cui == Fault ciclist
Ghidon = Dîrlogii ciclistuluiMecanic = „Medicul" bicicletelor 
Pană = Clacare ciclistă

tale 
primul și cel 

din lume, 
practici 

Pe biei- 
secol al 
legătură 

dintre mijloacele moderne de 
mișcare și cele naturale, care 

□tin sănătatea. tinerețea 
ului

BICICLETA DESCINDE DiNTR-UN

Asta zic și eu că-î poantă, 
De-aia nu-1 cu supărare:
Tocmai etnd sosii -,.pe geantă", M-au primit cu. . . pompă mare !

Desen de Al CLENCIU

• Cind i s-a spus că urmează să înceapă „Turul României**, a întrebat : 
„Pe cînd. returul ?“

• In toate etapele, a condus o sin
gură dată. A condus pe colegi pînă la 
restaurantul unde aveau să ia masa. în- 
trucît aceștia nu cunoșteau orașul respectiv.

• Ce este bicicleta pentru un inspec
tor de spațiu locativ ? Două camere cu 
acces la șosea.

® Nu vrea să conducă în clasamentul 
general, sub motiv că nu-i stă bine in 
galben.

• Știu eu pe unul care în orice cursă poartă ochelari de vedere, ca să-și apro
pie victoria.
• Bătea șaua, ca să priceapă mecanicul, că n-a fixat-o bine.

V. D. POPA

însă. de 
opresc, deci. Și-am încă- 

șa și v-am spus poves-

I.AURA STOIAN, BRAILA. Mulți scri
itori șl poeți au Iubit bicicleta, chiar 
dacă nu i-au închinat nici o odă. Ei 
și-au dat seama că. numai cinttnd bicicleta, ar juca rolul sportivilor din... 
tribune. Pasiunea pentru bicicletă a 
lui Alexandru Macedonski și Constan- 
1in Cantilli, performanțele pe care le-au 
realizat aceștia ,.pe două roți“ sint arhicunoscute. Ceea ce se cunoaște 
mai puțin, este câ și „regele epigra
mei românești". Cincinal Pavelescu, a 
fost, intre anii 1894—1895, unul dintre 
așii Întrecerilor de pe „Velodromul 
Pucher" (Probabil că s-ar fi înscris și in... Turul “ - . . . -
organizat 
tr-una din mintiri de 
oprește nu 
soade privind activitatea literară a lui 
Cinclnat Pavelescu, ci șl asupra unor

întîmplărl legate de performanțele ci
cliste ale marelui nostru epigramist. 
Evident, aș putea da șl alte exemple de oameni de litere care au iubit bici
cleta. Spațiul mă trage, 
minecă. Mă 
lecat pe-o 
tea-așa!

MARCULESCU, bucu- 
este o snoavă, cum vi s-a 
Intr-adevăr, la unele edl-

României, dacă s-ar fi 
pe-atunci). De altfel, în- 
paginile dedicate unor a- 
demult, Gala Galactlon se 
numai asupra unor epi-

EMANOIL 
REȘTI. Nu 
părut dv. 
ții ale Turului României s-au distribuit 
premii și pentru... ultimul clasat în 
diferite etape. Am aflat prea tirziu 
acest lucru, altfel m-aș fi aflat și eu, 
cu siguranță, printre cîștigâtorl! S-a 
renunțat, însă repede, la astfel de 
premii, cicliștii din coada plutonului 
întreeîndu-se în materie de politețe 
șl spunînd unul altuia; „După dv!“.

samentului general purtind un 
de altă culoare.

tricou

Mersul pe propriile 
picioare este 
mai firesc sport 
Va sport pe care ii 
toată viata. Mersul 
cletă este, in acest 
vitezei. puntea de

Boyd Dunlop a intro- 
itul compact, care aco- 

d atunci roțile bicicletelor, 
Punindu-și piăminii la in
el l-a umflat, oferind soției 

și copiilor posibilitatea de a evita 
xg-^c.. drumurilor. în Franța,
moda doctorului Dunlop a fost intro
dusă de frații Michelin.

Dor, r tribul, ca disciplină spor- 
tteâ, n-a așteptat perfecționarea bi
cicletei pentru a se avinta in pri
mele întreceri— profesioniste. în 
1M9 s-a dat startul marilor curse, 
premiile consiind in sute și sute de 
tranci-aor.
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DESTINE
Nu este pentzu nimeni un secret faptul că în ciclismul 

protgrienist se ciștigă mulți bani. E vorba de virfuri. Dar cu 
cite eforturi ți, mai ales, cu cite sacrificii ? Uneori, din 
păcate, ce ce c -ptet să agonisească nu mai ajunge să se 
bucure ce pre- le cucerite. Alții, însă...

SUPERC AM PIONUL

MARIN PECH1CI, BUCUREȘTI. Ne Întrebați dacă este bine să ae arunce 
cu găleți cu apă în clciliști? Desigur, 
dar cu putină grijă, să nu aruncați 
și... găleata! Dar, cum septembrie 
poate fi o lună prea călduroasă, 
să fie cazul, probabil.

nu 
n-o

AUREL BOGA, GIURGIU, 
„spițele* trimise, am ales-o pe 
toarea: „Unii 
in materie de reparații, aplica 
cicletă zicala: „N’a-ți-o frintâ, câ 
dres-o* Apreciem poanta. Dar 
râm sa apreciem și contribuția 
nicilor. In Turul României.

VLAD GAGE A, BUCUREȘTI. _ ,
nem urarea pe care o faceți: „In Tu
rul României, pe cicliștii români sâ-i 
bată doar... vîntul!**

Dintre 
. _ urmâ- 

mecanici din caravană, 
la bl- 
ți-am 
spe- 

tneca-

feră ca răcoritoare CI-C(L)O*. De ase
menea, ne-a pJâcut definiția trotine
tei =e= O bicicletă care-a dat In mintea 
copiilor".

Rețl-

PASCU POP, GALATI. Media ora
ră depinde nu numai de valoarea ci
cliștilor, ci, desigur, și de lungimea 
etapei respective. In multe competiții 
cicliste s-au realizat medii orare de 
aproape 50 de kilometri. Cifră de-a 
dreptul impresionantă. Poate că vom 
intilni una apropiată și In actuala 
ediție a Turului României.

Eddy Merckx este. in
discutabil, cel mai mare 
ciclist al acestor ani și, 
poate, al tuturor timpuri
lor. De 4 ori ciștigâtpr al 
„Turului Franței-, învin
gător in Vueita și Giro, 
campion mondial la ama
tori fi la profesioniști, re
cordman mondial al orei 
— belgianul are în bogatul 
său palmares, la cei 27 de 
ani ai săi, fi cea mai ma
re parte din „clasicele* ci
clismului profesionist.

Căsătorit cu fiica fostu
lui rutier profesionist Lu
cien Acou și tată a doi

copii, Eddy Merckx este un. 
om lucid. El dorește să 
ciștige — glorie și bani — 
dar nu oricum. Cu riscul 
unor scandaluri, cu riscul 
de a se lăsa bîrfit (cum 
s-a întîmplat !n acest an), 
nu acceptă nimic din ce 
ar putea să-i scurteze ca
riera sau sâ-i pericliteze 
sănătatea. Nu-i vorba de 
lipsă de curaj, nici de 
teama unor adversari (cum 
se face aluzie la Luis O- 
cana), ci de o 
sebită pentru el 
sportiv. N-avem 
admirăm și să 
exemplul său să

<rijă deo- 
ca om, ca 
decit să-l 
dorim ca 
fie urmat.

SĂRMANUL

De
____  ___ ___ . ... ... un 

tricou de culoare galbenă? Vă asigur 
că asta n-are 
gelozia celorlalți 
de multe ori se 
tătorul „tricoului 
guratlv, în unele

AURELIA HORTU, BUCUREȘTI, 
ce liderul clasamentului poartă

nici o legătură cu... 
concurenți! De altfel, 
vorbește despre pur- 
galben", în mod fi- 

competiții liderul cla

LAURIAN CARSTEA, SIBIU. Intr-0 
cursă clcllsiă ,'a coborlre, se realizea
ză, de mult ’ ori. viteze de 70—80 de 
kifcmntri pe oră. /.ci stlnd lucrurile, 
d Cu aveți o treabă urgentă. între 
Pred: 11 și Brașov, in loc să luațl tre
nul, folosiți bicicleta!

GH. T., BUCUREȘTI Amuzant, jocul 
dv. de cuvinte; „în timpul cursei pre-

ADRIAN PAVELESCU. BUCUREȘTI. 
Primul Tur al României a fost organi
zat în 1934. La anul, cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani, s-ar putea orga
niza. deci, o ediție de două ori ju
biliară. fiindcă ar fi a XX-a. Numă
rul anilor nu coincide cu numărul e- 
dițillor, fiindcă au fost multe „zile 
(pardon — ani) de odihhnă1'!

•lustratii i N ciAUDIU

Tragicul sfirșit al lui Simpson, al englezului Tom 
Simpson, este cunoscut. Fostul campion mondial, sin
gurul ciclist profesionist din Anglia care reușise să 
se integreze plutonului așilor (alcătuit în marea 
majoritate din cicliști francezi, italieni, spanioli și 
belgieni), a murit pe muntele Ventoux, doborît de 
oboseală, căldură și — mai ales — de droguri. A 
vrut să cîștige mult, mai mult decit îi permiteau 
puterile, să-și asigure în anii de ciclism o situație 
centru tot restul vieții. A vrut,.. Pentru a face față

SIMPSON
eforturilor a apelat la „pilula miraculoasă", la pre
parate farmaceutice clandestine. în urma lui a ră
mas o familie îndoliată.

Nu este singurul exemplu. Dar — mai puternic 
decit celelalte — el vorbește de la sine despre pe
ricolele care există în ciclismul profesionist.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
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ÎNCEPÎND DE LUNI PE AERODROMUL BUCUREȘTI-CLINCENI

START IN CAMPIONATUL
NATIONAL DE PARAȘUTISM

Intre 3 și 9 septembrie, pe Aerodromul sportiv București — Clinceni se va 
desfășura faza finală a campionatiiiiii național de parași ti șrn La ti-
trecerilor se prexisU « de eor 
calificați in urma rezultatelor obțumM in fazele anterioare C'-dețeacă și interjudețeană), reprexentind ce> o*c eenttn 
ale parașutismului ®a țara noastră.Competiție ale cărui —ecatatt- tuie un bilanț al activttățu de perine— 
manță^dm acest aa. cazr.a 
bune verificări a gradului ie peegXzre 
a lotului național (ce ae pregătite pentru campionatele t > du: ;rrt .aceasta fiind uMma tmreeere m care 
participă parașutittfl noștri fn aelaninl sezon.

PROBELE DE CONCURS
Eșalonat pe parcursul a wpte r"»- camplonatuf penpranaennt ăaiin 1 in

dividuale «1 pe ech.pe 0ept ecar nr» mează :Individual a
• salt dezldelaiMiBen dnneM- dere intimată (•—li aaej p ateruare la punct fix.
• Salt dezidelaltNmca eaecala- rea de figuri impuse Caapia*Kt. staatM.Pe echipe :
• Salt de zi in crup de « ea dnaeM- dere intimată <•—Xt ser > șt atertzare Ia punct fix.
Numărul de mar.șe (cef pug* Mf da fiecare probă) va ~ ------- " ‘juriul 

dițiile ratai.

. __ _ aatxi-t de câzrecampionatului !n fimepe Ce coc- 
de concurs (starea t.eaj. *•-

LOTURILE ECHIPELOR 
PARTICIPANTE 

9 Aeroclubul „Aarei VMea* — Baro- 
rești (antrenori — Ecaseruta Dtacosc «l

Campionatele naționale de orientare turistică MllNE, LA PLOVDIV, DEBUTUL INTERNAȚIONAL

AU iNCEPUT ÎNTRECERILE
COPIILOR Șl JUNIORILOR

IAȘI (prin telefon). în pădurile 
din jurul motelului Bucium (Poeni, 
Repedea. Bîrnova). din apropierea o- 
rașului Iași, au început campionatele 
naționale de orientare turistică, re
zervate tuturor categoriilor de con- 
curer.ți, băieți și fete. Primii au in
trat in «focul luptei* pentru desem
narea ocupanților locurilor I, copiii 
și juniori mici și mari.

iată acum, rezultatele înregistra
te In prima etapă a întrecerii co- 
piilo- și juniorilor > COPII, FETE 
(15 formații. 4,5 jnn, 120 m diferență 
de nivel, 9 posturi) i 1. Școala gene
rală nr. 4 Borzești 54:10. 2. Voința 
Cluj 62:12, 1 Șa gen. Ștefănețti

(Prahova) 74:02; BĂIEȚI : 1. Olim
pia Satu Mare I 32:31. 2. Voința 
Cluj 34:50, 3. Olimpia Satu Mare II 
42:40; JUNIOARE MICI (11 formații, 
6 km, 160 m, diferență de nivel, 10 
posturi): 1. Olimpia Satu Mare
43:03, 2. Casa pionierilor Hunedoara 
43:33, 3. Someșul Satu Mare 46:40: 
JUNIORI MICI (17 echipe): 1. Rul
mentul Brașov 55:34 2. Steaua roșie 
Harghita 56:00, 3 Olimpia Satu Mare 
60:40; JUNIOARE MARI (10 echipe, 
9 km, 200 m. diferență de nivel, 11 
posturi): 1. Voința Cluj 58:09, 2. Ni- 
colina Iași 60:50, 3. Clujeana Clui 
62:53; JUNIORI MARI ! 1. Metalul 
roșu Cluj 156:59, 2. Voința Cluj
176:20. 3. Dumbrava Sibiu 181:26.

Siapozleflul imcmdiioiwl de sociologic a sportului

SPECIAUȘTN AO ÎNCHEIAT EXPUNERILE
Sub președinția prot. txniv. dr. 

Fred Gras (RD. Germi.nl) an caati- 
r.-je’.. sfmbătă dimineață. Ln aula 
Universități: Buc vrerii. lucrările
StmpoBâcnuluf ir.temațiooal de socio
logie a sportului.

Primul referat a fost prezentat de 
coot. urăv. dr. Octavias NeamtW 
care s-a ocupat de „Coatribupa sper- 
tnlia la formarea ți dezvoltarea per-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE TENIS AL JUNIORILOR

ZIUA MECIURILOR FRUMOASE...
Vineri, pînă aproape de căderea 

întunericului, terenurile din parcul 
Progresul au găzduit cîteva partide 
de mare spectaculozitate, astfel că 
putem afirma că aceasta a fost— 
ziua meciurilor frumoase. Mai întii 
să consemnăm, foarte pe scurt, 
secvențe din desfășurarea smifini* 
lei de simplu masculin (17—18 ani) 
dintre Tăbăraș fi Curcă. Elevi ai 
antrenorului Arnulf Schmidt. cei 
doi jucători de la clubul Progre
sul au oferit, numerosului pub. e 
care a urmărit evoluția, un spec: a - 
col atractiv. Curcă, avind mai mul
tă experiență, 
primele două 
întrevedem 
ușor și pe al 
șește, însă, p 
și mult mai 
tul al treilea. ____ __
Curcă redevine stăpinul situație;, 
punctînd 4—1 in favoarea sa ;> 
40—15. Din ace&t moment Tăbăraș
— căruia i-am admirat puterea de 
concentrare și ambiția de a lupta
— ciștigă punct după punct, apoi 
setul. Este rîndul lui Curcă, in se
tul deeișiv, să arunce în joc forje 
proaspete, pe care nu i le bănuiam. 
adjudecîndu-și-1 ușor cu 6—Z Par
tida — care a durat aproape S ore

ia, astfel, sfirșit cu victoria me
ritată a lui Costel Curcă : ft—fi. fi—2. 
2—6, 4—6, 6—2.

Dinamovistul bucureștean Fior”. 
Manea a demonstrat încă o dată cu 
este înzestrat cu mult talent, intil- 
nirea semifinală din cadrul acele
iași categorii de vîrstă cu dinamo
vistul brașovean Aurei Daraban ad-

ciștigă destul de ușor 
seturi, lăsindu-ne să 
țâ și-1 va adjudeca 
trtiJea, Tăbâr„ rtu- 
revenire, joacă atent 
pfensiv, dștiglnd se
in cel de al patrulea.

sonalitâții". Arâtînd modurile în care 
sportul, sub diferitele sale forme, 
influențează procesul de formare a 
personalității copiilor, a tineretului, 
a cetățenilor de miine, vorbitorul a 
făcut, totodată, o însuflețită pledoa
rie pentru diseminarea activităților 
fizice in rindurlle largi ale popu
lației pentru ră „sportul este o școală 
a disciplinei morale, el formează nu 
numai tăria fizică dar și tăria de 
caracter" Conf. univ. dr. O. Neamțu 
a subliniat că, în condițiile vieții 
moderne, sportul trebuie să devină 
o practică permanentă în viața fie
căruia din noi. el fiind indispensa
bil în formarea personalității crea
toare a omuluL

O temă 
după cum 
ulterioare 
prof. univ. 
si vi ta te și

care s-a subliniat — printre al-
— preocuparea oamenilor de 

știință ce a ajunge la un oontrol 
mai eficient al agresivității 
tată, în unele împrejurări, 
nurile de sport.

In continuare, prof. I. 
(Franța) a prezentat
stilului pedagogic și 
F.S.O.T. Lucrarea s-a 
„Problematica jjocului
•portive 
ăecsebi.
francezi din consiliul amintit eu pri- 
»ire la inițierea copiilor in naiație 
și ia solei.

Pirticipanții au prezentat, apoi, o 
«erie de comunicări pe temele „Joc 
și sport* și blocul

urmărită cu viu interes — 
au dovedit și dezbaterile 
— a abordat referatul 
dr. Mihai Epuran „Agre- 
catarsis în joc și sport"

manifes- 
pe tere-

L. Pain 
comunicarea 

R. Merand. președinte al Con- 
științific al 

referit la 
și a activității 
expunînd, în

cerce tâ terilor
a copilului* 

experiența

universal-turis-

Ic

Castel Cu-ed 
fiu de ci»b.

judecind j-ș:-c ăe c —.â- tî ad» 
Sar finala de s-mpia —-u— ~ la
categoria 1T—lft aai ae va AaggQ 
între Florin Manea și Castel Cu—'- 

în finala probei de sirnpta-b&i
(15—16 ani) se vor intilni M. Mir

finala

..

CONCURS INTERNATIONAL DE TENIS 
JUNIORILORREZERVAT

4—9 septembrie, pe tere-u- 
pe faleza din fața hotelului 
din Mamaia, vg avea Ice

între 
rile de 
Modern __ , __ _ _ _
o intilnire internațională de ten»«. 
rezervată juniorilor. La întreceri vor 
fi prezenți jucători și jurâ’-oare c - 
Bulgaria, " 
mană, I 
U.R.8.S. 
peți vo» 
și două 
nunțate 
minaie: ____ _
dorov Bahvorova si Brezir.a ; Ceho
slovacia — Cech, Birner. Plehovg ți 
Novakova; R.D. Geraână — Ț'-m-î 
Arr.el, Klaus Piuhm. Mer’.is Bcrkert 
și Angela Sehanbitzer; Lagxria — 
Antal Lado. Gabor Lukacs. AgBCf 
Gsehik și Iudit Balija; U.ILSA- —

„ Cehoslovacia. R. D. Ger- 
Iugoslavia. Polonia. Ungaria, 

și România. Țenismenii o«s- 
fi prezenți eu cjte dai băieți 
fete. Pînă acum au fost a- 
următoareie participări no- 
Bulgaria — Georgiev, To-

membrii comi- 
de sociologie a 
fost primiți de 

cglre ■iMipii Miroo Coostanlinescu, 
■Kaâbra supleant al Comitetului 
■noNir, secretar al C.C. al P.C.R. 
In coctixiuare. s-a desfășurat, 
b Palatal Pionierilor, o con- 
leriațâ de presă In cadrul că- 
raia xnembrii Comitetului internațio- 
u. ie sportului și mem-

J : român de organizare
i » __ :
br m legătură 
Mir.. săDpozxcn 
trxoii

J dunir.ețM. 
temațional
C.LS.S

Rzk 9

- a C4?uă, -* a

3țZ

A

Mut

aca La

A

ea O
K CSI

jt

le» GÂ»T -ESCJ

iN „CUPA F.R.R.-

AZI, ÎN GIULEȘTI

RAPID -G03NIK (POLONIA)
LA HALTERE

Azi, începind de la ora 10.30. 
sala de sport de la stadionul Ciu
lești din Capitală va găzdui o In
teresantă intilnire de haltere din
tre echipele Rapid și Gornik din 
Polonia. Valoroșilor halterofili po
lonezi le va fi opusă echipa compusă 
din M. Chelcea (cat. 52 kg), M. Cos- 
tea (58 kg), Șt- Alexandru (60 kg). 
A. Miuț (67 kg), S. Apostol (55 
kg), V. Davidoiu (82 kg), Gh. Mii- 
nea (90 kg), N. Băncilă (110 kg) și 
Al- Druguc (stțper-grea). In forma; 
ția rapidistă sînt doi campioni 3i 
țării, Mîinea și Apostol. Antreno
rul bucureștenilor este Gh. Minai- 
leseu.

au expus opiniile 
cu desfășurarea a- 
ți au răspuns în- 

—- p - e de ziariștii prezenți. 
inie teîui de al IV-lea sim- 
de tuciolog e a sportului iau 

(N-R. azi) dimineață 
zextfarea .concluziilor pe mar- 
-riera’ i r și comunicărilor 

Jjng-jl săptămîDiî ce s-a 
's (S B.)

L**nare din pag. I)

V*. incinta facultății a fost 
ată o excelentă sală de gim- 

apara- 
cadrele 
un ca- 
biblio-

_^â utilată cu întreaga 
. necesară. Studenții și 

au la dispoziție 
t maușiico-științific, o 

eu lucrări de specialitate,
■.m și un cabinet de cultură fi- 

—.edicalâ dotat cu aparatură 
pbxă.

UN VERITABIL DERBY RUGBYSTIC: CHIMIA NĂVODARI - FARUL CONSTANȚA
py ia tntte

seria a

IM FAȚA CAWIONILDR SIEDIEI
Aflata intr-un scurt turneu ia ta

ra noastră, formația maaoriia* de 
handbal I. F. SAAB Linkăpc'-ă

M Mpf?
CICLISM : Strada Liviu Rebrea- nu (cartierul Balta Albă), ora 9: 

start în prima etapă a „Țuruiuj 
României* (contratimp individual pe circuit) ; Plata Sctnțeii, ora 
12.20 : start in etapa ș Il-a Bucu
rești — Poiana Brașov.HALTERE : Sala Giulești, de !a 
ora 10.30: intîlnlrea internaționa
lă intre echipele cluburilor Rapid București și Gormk (Polonia).

FOTBAL : stadionul „23 Au
gust*. ora 14.30 : Minervg — U- nirea Tricolor (meci amical fe
minin)! ora 16: Steaua - Rapid 
(Divizia A): ora 19 : Dinamo **« Sportul studențesc (ptviZi* A): 
stadionul Glțeneea, ora 10: Steaua — Rapid jtineret-rezetve); stadion 
Dlnaițio. ora 11 : Dlnamo — Sportul studențesc (tinareLrezerve) î 
stadionul Republicii, org tț : Pro
gresul - S.N. Oltenița (div, B): 
stadionul Metalul, ora 1J : Me« talul Buc. - Metalul Drobeta Tr. Severin (eliv B); stadionul «33 
August* (tețen II), ora 11 : U.R-A. Obor -T- Flacăra roșie („Cupa Ro, mâniei*); stadionul Automatica, 
ora ii: Automatica - Laiome‘ („Cupa României*); stadionul 
Chimistul, ora 11 : Chimistul — 
Sirena („Cupa României*); sta-

dieau! Vlteoza, ora 11: Vlscoza — Tehnometai (-Cupa României-:; stadionul I.C.I.SL, ora XI : 
i.C.l.M. — Unirea Tricolor („Cu
pa Românie:*|.

HANDBAL : Teren Voința, de 
la ora 9 »: Voința — Rapid (B. m): teren Constructorul, de ia 
ora ț0: destructorul — (LSJJ. 
Construcții (B f); teren Dinamo, de la ora 16: Confecția — Uni
versitatea Iași (.Cupa de toa~- 
nă*-feminin) și Dinamo București — Universitatea București („Cupa de țșaiHnâ'-mașcu ’.in); 
teren Tineretului, de la ora l*.3t: 
I E.F s. București — Rapid Bucu
rești („Cupa de toamnă“-{em:r.in).

RUGBY : Terenul Parcul Copilului, ora 9 : Grivița Roșie — 
Politehnice IâȘi > ora 11 : Sportul studențesc — Steaua (rreeiuri 
in cadrul ..Cupel F.R. Rugby*).

TENIS DE CÎMP : Parcul spor
tiv Progresul, de la ora 8 t partide In cadryl campionatului re
publican individual al juniorilor.

ȚIR : Poligonul Dinamo, de la ora 9.30 : campionatul municipiu
lui București la juniori. Se dispută probele de armă standard 
3x20 f și pistol viteză.

serie, la Birlad Rulmentul 
vg iasaM să treacă de Vulcan 
Bvevrești. Avantajul terenului spune 
■■1A desigur, pentru o echipă care 
este polemic susținută de o galerie 
Șmpi r Linmn-f. Indiferent de rezul
tat aâdăjdaini intr-o desfășurare 
aportivă a acestei partide in care 
Mtk ^w o mare risipă de energie, 
■gl ales pe compartimentul înain-

catapuoaaa Sacc^, a susLnu: două 
jocuri umtcaV In coaxpnnî* campi
oana Boctărhei, ech.pa Steaua 
Bcx.--.rey.: Desfășurate în sala din 
Calea PIerr.ei. cele două partide 
s-au ridicat la un bun nivel tehnic 
șl spectacular, echipa bucureșteană 
obțin'nd victoria cu 22—19 (9—11) 
Ia primul joc și cu 23—21 (13—9) 
ia cm de-ai doilea.

> -;r.» a îR-a Sportul studențesc 
va jaca ea Steaua. După eșecul la 
ua «xr surprinzător al studenților, 
dvntnăca trecută, la Constanța, este 
irev da crezut că ei vor rezista în 
UU XV-lui militar, care deține o 
formă excelentă. în fine, perspec- 
tfvg unei partide frumoase ca spec
tacol rxnriae totuși de anticipat, 
dacă asupra învingătoarei nu există 
nici un fel de dubiu. în schimb, Ia 
Năvodari se va dispute un adevărat 
derby al „Cupei”, meciul dintre 
Chimia din localitate și Farul. Un 
med al ambiției de a arăta care e- 
chipa este mai bună nu numai la 
nivelul competiției ci și al zonei do
brogene Farul, mai experimentată, 
păstrează prima șansă, dar Chimia 

de un team parcă mai o- 
mogen sufletește. Așa că...

VĂ INVITĂ SĂ PETRECETI O AGREABILĂ VACANȚĂ

— REȚINEȚI :
— In luna septembrie mari avantaje pentru dv.
— La cazare ți pensiune completă la prețul de 

cele mai elegante hoteluri din Mamaia, Eforie Nord ți 
nus ți Jupiter.

— Numeroase __ .
tre care : orchestre ți renumiți soliști de muzică populară ți uțoară in 
restaurante ți boruri de noapte, discoteci, piscine cu apă de mare în
călzită, excursii la diferite obiective turistice din Oobrogea ți din țară, 
excursii pe litoralul bulgăresc, terenuri de sport

— 5O’/« reduceri la tarif la transportul pe calea ferată. Biletele se 
pot obține la toate oficiile județene de turism ți filialele lor din 
țară, precum ți la filialele întreprinderii de turism, hoteluri ți restau
rante din Bucurețti.

ți pensiune completă la prețul de

posibilități de distracții vă stau la

50 lei pe zi in 
Sud, Saturn, Ve-

dispoziție, prin-

• Boldici, Asaftei, Popa, Solomon, Elisei—noile speranțe ale antrenorului Ardeleanu
Astăzi, echipa reprezentativă de 

juniori va pleca în Bulgaria pentru 
a participa la Turneul de la Plov
div. începînd de azi, deci, noua e- 
chipă de juniori își începe ciclul de 
un an, viața ei de numai 10—11 
luni pe parcursul cărora va avea 
de susținut cîteva examene deose
bit de grele, începînd cu Turneul 
Prietenia (Donețk, 16—29 septem
brie) și terminînd cu tentativa de 
calificare (în dauna echipei R. F. 
Germania) pentru viitorul turneu 
U.E.F.A., din Suedia. „Vechea" e- 
chipă, cu Citirea — în poartă, cu 
Naghi, Negruțiu, Chivu, Lucuță — 
fundași, cu Stoica și Munteanu — 
la mijloc, cu Răducanu, Șumulan* 
schi, Crișan, Petrișor — atacanți, 
și-a încheiat activitatea odată cu 
participarea la turneul final 
U.E.F.A., ediția italiană. Este rîn
dul unei noi formații să intre î.i 
viitoarea confruntărilor internațio
nale. Este rîndul „perspectivei" lui 
’72—’73, ajunsă acum la granița ce
lor 13 ani, să apere culorile tri
colore în suita de întîlniri, amicale 
sau oficiale, din toamna acestui 
și primăvara lui 1974.

De fapt, noua noastră echipă 
juniori și-a început activitatea 
primele zile ale lunii august,
Rm. Vîlcea. Acolo au fost convocați 
peste 150 de jucători născuți după

an

de 
în 
la

Programul echipei noastre 
la Plovdiv

Turneul de la Plovdiv este organi
zat de federația bulgară de speciali
tate cu prilejul tradiționalului tîrg Internațional găzduit de acest oraș. EchlDa noastră face parte dlntr-o 
grupă In care mal figurează formațiile Greciei, Turciei și selecționata 
orașului Plovdiv, iată programul me
ciurilor juniorilor români :

3.IX : România — Grecia
4.IX : Turcia — România5.IX : România — Selecționata 

Plovdiv
In 7 septembrie se vor juca par

tidele finale.

1 august 1955. Intre 6 și 10 august, 
cîțiva cunoscuți tehnicieni ai fotba
lului nostru, împreună cu prof. 
Constantin Ardeleanu, antrenorul 
reprezentativei de juniori, au cîn- 
tărit cu mare grijă calitățile și de
fectele fiecăruia, hotărînd împreună 
în care dintre cei 150 chemați vor 
fi investite în continuare marile 
speranțe. Și au rămas Solomon, E- 
lisei și Viorel Popa (Liceul de fot
bal Bacău), Augustin (Dinamo), 
Grosu .și Șerbănică (Sportul stu
dențesc), Boldici și Pițurcă (Uni
versitatea Craiova), Roșu (Poli. Ti
mișoara), Asaftei (Metalul Mija) 
etc. Alături de aceste nume noi se 
află altele mai cunoscute : Cotigă, 
Agiu, Ioniță, Corneliu. Moraru, 
Dragu.

Pregătirea, teoretiâă și practică, 
a început, efectiv, de la 11 august, 
urmărind u-se pe cît posibil, așa 
cum ne spunea antrenorul C. Arde
leanu......materializarea ideii de joc
preconizate, prin prisma particula
rităților noilor componenți ai lotu
lui ; fără a fi neglijate, desigur, a- 
cumulările de ordin fizic...".

încet, încet formația a început să 
prindă... contur. între 16 și 29 au-

ACTIVITATEA DIDACTICĂ Șl DE 
PERFORMANȚĂ

Una din cheile succesului pre
gătirii multilaterale și de înalt ni
vel calitativ a studenților gâlă- 
țeni, o constituie, fără îndoială, 
competența și experiența practică 
a corpului de cadre didactice for
mat din trei conferențiari, patru 
lectori și opt asistenți.

Este semnificativ faptul că deca
nul facultății, conf. univ. Florin 
Balaiș este unul din cei mai a- 
preciați antrenori de volei, cenf. 
univ. Gheorghe Manolescu. este 
un cadru cu o vastă experiență, 
că de atletism se ocupă asistentul 
Doru Crișan, fost sportiv de per
formanță, 
tul Cezar 
sportului.

Nu este 
tul că 51 
facultății sînt înscriși pe circuitul 
performanței sportive, activînd în 
cadrul secțiilor Clubului sportiv 
universitar Galați. Amintim doar 
cîteva nume: Rafira Fița maes
tro a sportului. Doina Crăciun (at
letism); I. Sănătescu (box); Păcu- 
raru. Preda (velei); Moraru, Ganea 
(baschet); Nan, Niță (fotbal).

iar de handbal asisten- 
Nica, maestru emerit al

lipsit de importanță fap- 
din cei 110 studenți ai

juniori: Asaftei (Metalul Mija),Doi dintre noii sosiți în lotul de 
stingă și Popa (Liceul de fotbal Bacău)

susținut cinci
Chimia Rm.

a 
cu 
echipa juniorilor

partide 
Vîlcea 

de per-
Horezu 

de per-

gust, ea 
amicale : 
(0—2), cu 
spectivă (4—3), cu Flacăra 
(8—1). din nou echipa 
spectivă (5—2) și, în ultima zi, 29 
august, revanșa cu deținătoarea 
„Cupei României", divizionara B 
vîlceană (2—1 !).

„In aceste partide am urmărit, 
îndeosebi — afirma antrenorul re
prezentativei — îmbunătățirea cali
tății jocului prin înlăturarea trep
tată a lipsurilor manifestate mal 
pregnant; ținerea, exagerat de 
mult timp, a mingii, mișcările in 
plus, orientarea tactică defectuoa
să. Ceva, ceva s-a reușit. Se obser
vă, la cei mai mulți, intențiile bune 
in joc. Das ne aflăm incă foarte de-

parte de ceea ce dorim să reali
zăm".

Pe parcursul meciurilor mai sus 
amintite, cum afirmam, s-a contu
rat deja echipa probabilă. Iat-o, 
așa cum ne-a prezentat-o antreno
rul ei : Ioniță — Cotigă, Agiu, Cor- 
neliu, Boldici (Elisei) — Solomon. 
Popa, Dragu (Șerbănică, Augustin) 
— Roșu, Grosu (Pițurcă), Asaftei. 
N-au fost prezenți la Rm. Vîlcea 
trei juniori, proaspeți divizionari 
A : Bălăci, Hurloi și Vrinceanu. Pe 
aportul lor se va conta însă foarte 
mult. Dacă, bineînțeles, va fi pe 
măsura valorii pe care o au și a 
modestiei care se pretinde la lotul 
de juniori.

Laurențiu DUMITRESCU

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A IV-a A DIVIZIEI B
SERIA I

Gloria Buzău — Metalul Mija : 
T. Oniga (Iași)

Ceahlăul P. Neamț — Petrolul 
Moinești : C. Teodorescu (Buzău).

Delta Tulcea — C.S.M. Suceava : 
C. Niculescu (București).

C.S.U. Galați — Victoria Roman : 
N. Moroianu (Ploiești).

Metalul Plopeni — Celuloza Călă
rași : V. Băruță (P. Neamț).

Progresul Brăila — Oțelul Galați: 
H. Buzea (București).

C.F.R. Pașcani — Viitorul Vaslui: 
V. Paladescu (Galați).

Constructorul Galați — Caraimanul 
Bușteni s 
rești).

Gh. VasilCscu II (Bucu*

SERIA A lll-A
C.F.R. Timișoara — Minerul Baia 

Mare : M. Bădulescu (Oradea).
Olimpia Oradea — Corvinul Hune* 

doara t G. Vereș (Cluj).
Metalurgistul Cugir— Minerul Cav- 

nic : G. Micu (Tg. Jiu).
Vulturii Textila Lugoj — 

mișoara : A. Pop (Cluj).
C.F.R. Arad — Textila

G. Cojocaru (Drobeta Tr.
Olimpia Satu Mare — F.C. Bihor : 

V. Topan (Cluj).
Arieșul Turda — Minerul Anina! 

G. Racs (Brașov).
Gloria Bistrița — Victoria Cărei; 

M. Fediuc (Suceava).

U.M. Ti-

Odorhei :
Severin).

SERIA A ll-A
Niiramonia Făgăraș — Autobuzul 

București : I. Soos (Tg. Mureș).
Gaz Metan Mediaș — 

Motru : I. Barbu (Deva).
Metrom Brașov — Flacăra

I. Banciu (Sibiu).
Dunărea Giurgiu — Carpați

G. Retezan (București).
Dinamo Slatina — Tractorul Bra

șov: G. Sanfrancisco (Rm. Vîlcea).
Electroputere Craiova — Chimia 

«Rm. Vîlcea : V. Pădureanu (Bucu
rești).

Progresul București — S.N. Olte
nița : C. Ghiță (Brașov)

C.S. Tîrgoviștc — C.S.M. Sibiu : 
A Munich (București).

Metalul București — Metalul Dro
beta Tr. Severin : C. Prusac (Boto
șani).

Ieri. în Divizia B 
ȘTIINȚA BACAU - 
LĂȚI 2—0 (1—0).

— seria 11 
F. C. GA-

Minerul
Moroni:
Brașov:

Clubul Progresul a hotărît să or
ganizeze meciurile sale pe stadio
nul Republicii. Astfel, partida Pro* 
greșul — Ș. N. Oltenița, din ca
drul etapei a IV-a a campionatului 
Diviziei B, se va disputa astăzi, de 
la ora 11. pe stadionul Republicii.

Demnă de laudă este preocupa
rea permanentă pentru pregătirea 
multilaterală a viitorilor absolvenți 
care, odată aduși la locul lor de 
producție, se pot integra rapid în 
circuitul cerințelor actuale clar ex
primate de Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie.

PREOCUPĂRI MULTIPLE PE 
AGENDA PRACTICĂ

Studenții Facultății de educație 
fizică desfășoară o vie și eficientă 
activitate în cadrul practicii pe
dagogice la școlile generale 26 și 
28. Am rămas plăcut impresionați 
de seriozitatea și competența mun
cii lor. Studenta Emilia Erimia â 
înființat în cadrul Școlii generale 
28, o secție de atletism, iar Ma
riana Lefter o secție de gimnas
tică modernă.

Tot pe linia pregătirii multilate
rale și eficiente, studenții partici
pă activ
marea 
C.J.E.F.S, 
doi ani, 
facă practica de vară în localită
țile rurale. Cu toate că a fost șeful

la organizarea Și îndru- 
acțiunilor inițiate de 
și de alte organe. De 

mulți studenți solicită să

primei promoții de absolvenți, Cos- 
tică Popovici, a cerut să fie re
partizat în comuna Valea Mărului, 
o localitate izolată și unde despre 
sport se vorbea foarte rar. Cine 
merge astăzi aici va rămîne pro
fund impresionat de ceea ce a pu
tut să facă tînărul profesor.

Am mai reținut, din prodigioasa 
activitate ce se desfășoară în ca
drul facultății gălățene, preocupa
rea privind 
șurarea 
Zilnic, studenții acestei facultăți 
girează 
masă a studenților celorlalte facul
tăți din localitate. Duminica, în
deosebi, sînt organizate multiple 
acțiuni, menite să prolifereze ac
tivitatea sportivă în rîndul masei 
de studenți.

Numeroasele 
tid au relevat 
buie acordată 
excelent pregătite, 
buie la dezvoltarea sportului ro
mânesc, Din cele văzute la Facul
tatea de Educație Fizică din Ga
lați — acum, înaintea unui nou an 
de învățămînt — am reținut că 
activitatea de aici s-a circumscris 
pe coordonatele trasate.

organizarea și desfă- 
competițiilor de masă.

activitatea sportivă de

documente de par- 
importanta ce tre- 

formării de cadte 
care să contri-

Agenda activității sportive de masă
(Urmare din pag. 1)

în interesante 
fotbal, volei, 

turistică (în

s-au întrecut 
concursuri de 
șah și orientare 
zona lacului Cinciș), dotate cu „Cu
pa casca minierului". La fotbal, s-a 
clasat pe primul loc atelierul meca
nic de la centrul Teliuc, la volei — 
Puțul Est Ghelar, la șah — Orizon
tul 9 Ghelar, iar la orientare tu
ristică minierii loan Vornicu, și 
Constantin Trifan și salariata Ana 
Sirghie.

ION VLAD — coresp.
ASOCIAȚIA SPORTIVĂ 

CONSTRUCTORUL BRĂILA...
...se numără printre unitățile 

fruntașe în acest domeniu din loca
litate. Ea ființează pe lingă între
prinderea de construcții montaj a 
județului. Deși constituită de cu- 
rînd, asociația sportivă Constructo
rul a organizat numeroase acțiuni 
sportive de masă, printre care no
tăm campionatul intern de fotbal 
cu opt echipe (cîștigătoare — sec
ția S.U.T.), cel de șah cu peste 60 
de participanți, o plimbare ciclotu
ristică la stațiunea Lacul Sărat și 
o acțiune cultural sportivă, care a 
cuprins concursuri de înot și de 
bărci pescărești, la baza nautică 
Blasova. După amenajarea a trei 
terenuri de tenis de cîmp, a unuia 
de volei și a altuia de baschet, a- 
cum se află în stadiul de finisare 
și sala de box care însumează o 
suprafață de 160 m.p. Ea va fi do
tată cu aparatură modernă de an-

trenament, un ring normal și gru
puri sociale complete. Tot în con
strucție se află și o popicărie cu 
două piste, și un teren de fotbal. 
Printre cele mai notabile activități 
ale noii asociații sportive este te
nisul de cîmp, care numără peste 
70 de amatori. Mai mult, echipa de 
volei a cucerit Cupa 23 August, la 
care au participat zeci de echipe 
similare din municipiu.
Nicolae COSTIN — coresp. județean
SPORTUL DE MASĂ PE PRIMUL 

PLAN
Sub directa îndrumare a comi

tetului de partid al întreprinderii 
de utilaj petrolier, asociația sporti
vă Metalul din Tîrgoviște desfășoa- 

I ............................  ■■ -

I 

§ 

g

ră o rodnică activitate la nivelele 
sectoarelor, secțiilor și atelierelor, 
în perioada de vară, campionatul 
asociației sportive se desfășoară la 
atletism, volei și fotbal și reunește 
pe terenurile de sport peste 300 de 
salariați. De la începutul anului, 
au fost organizate 23 de acțiuni tu
ristice care au angrenat peste 1400 
de excursioniști. Cu aceste prile
juri, au fost vizitate obiective in
dustriale, istorice, naturale, cultu
rale și sportive de pe raza între
gului județ. Duminicile cultural- 
sportive organizate pînă acum s-au 
bucurat de aprecierea unanimă și 
de o participare sporită din partea 
salariaților.

Mișu AVANU — coresp.

A APĂRUT Nr. 17

al revistei

tuturor cicliștilor noștri care
Din bogatul său cuprins spicuim

• „TURUL ROMÂNIEI", cu prezentarea
vor alinia la start. ® Agendă sportivă județeană : CARAȘ SEVERIN 
FOTBAL : Campionatul refuză platitudinea. Semn bun I — Tineri fot

baliști care bat la poaria afirmării — Album fotbalistic : C.F.R. Cluj la 
ceasul confirmărilor. • Frumoasa „recoltă" la finele lui august ... (me
daliile cucerite de sportivii români). • lurnal intim — Viață sportivă. 
• SPORT-MAGAZIN. O Orizont extern. • ÎNOTUL PENTRU TOȚI (schi
ță de concluzii la ancheta revistei).

Acest interesant număr se găsește de vînzare la toate chioșcurile de 
difuzare a presei din Capitală șl din țară.

se

Germi.nl


SĂPTĂMiNA VIITOARE, LA EDINBURGH

Finalele ediției a patra a „Cupei Europei" la atletism
La 7 și 8 septembrie, adică vine

rea Și sîmbătă viitoare, Meadow- 
bank Stadium din Edinburgh, capi
tala Scoției, va găzdui finalele 
celei de a IV-a ediții a competiției 
atletice continentale „Cupa Euro
pei" pe echipe. Competiția este do
tată cu trofeul Bruno Zauli, în 
memoria fostului președinte al co
misiei europene din cadrul Federa
ției internaționale de atletism, unul 
din promotorii de vază ai organi
zării acestei prestigioase întreceri. 
De aceea, înaintea finalelor, îngă
duiți o rapidă trecere în revistă a

După doi ani, o nouă ediție a 
competiției. Finalele s-au desfășu
rat în Uniunea Sovietică, la Kiev 
(16 septembrie — fetele, 16 și 17 
septembrie — băieții). Și de această 
dată victoriile au aparținut repre
zentativelor sovietice. Dacă fetele 
au avut un succes clar, în schimb 
băieții au trecut prin multe emoții 
pînă au izbutit să se impună. Cla
samente : femei : 1. U.RS.S. 51 p, 
2. K D. Germană 43 p, 3. R. F. Ger
mania 36 p. 4. Polonia 35 p, 5. An
glia 33 p. 6. Ungaria 33 p; bărbați : 
1. U.R.S.S. 81 p. 2. R.D. Germană

„înlocuită", mai apoi, de Anglia), 
iar la bărbați, la cele trei ediții de 
pînă acum, au fost mereu prezen 
te Franța, R D. Germană, R. F. 
Germania, Polonia și U.R.S.S. și 
cite o dată Anglia, Ungaria, Italia 
și Suedia.

Anul acesta, la Edinburgh vor 
lipsi două dintre participantele tra
diționale, Ungaria Și Polonia la 
femei, Polonia Ia bărbați. în locul 
lor vor evolua, pentru prima oară, 
Bulgaria și România în întrecerea 
feminină, Finlanda în cea mascu
lină. Cele Șase partante ale finaie-

-

computeruluilui Mark Spitz ? • Seriile de înot la discreția...

POLOIȘTII AU INAUGURAT „MONDIALELE" DE NATAȚIE
Jj • Italia — România 5-4, după un meci de mare luptă • Vor rezista recordurile

(prin telefon, de laBELGRAD, 1
trimisul nostru).

După 65 de
a fost creat
(F.I.N.A.), care reunește 104 

toate continentele,

ani de 
forul

2
■ • •. vwi

la data cînd 
internațional 

țări 
din toate continentele, înotătorii, 
poloiștii și săritorii își au, în fine, 
primul lor campionat mondial. 
Strădaniile din ultimele două dece
nii ale tuturor celor ce iubesc a- 
ceste sporturi, care au dorit mereu 
să ofere campionilor, și nu numai 
lor, în afara Jocurilor Olimpice, o 
competiție în care să se poată în
trece pentru titlul suprem, sint 
astăzi materializate.

în 1971, orașele Belgrad și Van
couver au candidat pentru organi
zarea ediției inaugurale. A cîștigat 
la mare luptă (7—5) capitala Iugo
slaviei, gazdă în ultimii ani a atî- 
tor competiții de mare amploare, 
și, cel puțin pînă în prezent, a- 
vem toate motivele să credem că 
alegerea a fost fericită. Gazdele, cu 
prețul unor deosebite eforturi ma
teriale, au pus Ia dispoziție cinci 
piscine excelent dotate și un grup 
de tehnicieni de prim rang, asi- 
gurind astfel întrecerilor condiții 
optime.

Doi dintre participanții în cursa de 800 m la Edinburgh, Dieter Fromm (fi. D. Germană) și Mareei Philiope 
(Franța), pe primul plan al disputei din semifinala de la Nisa a „Cupei Europei".

UN ROMÂN DĂ SEMNALUL 
DE ÎNCEPERE AL C.M.

Foto: KEYSTONE
precjedentelor ediții ale „Cupei 
Europei".

Prima efllție s-e desfășurat în 
anul 1965, finalele fiind găzduite 
de R. F. Germania. Concursul 
minin, de la Kassel (19 
brie), a fost dominat de 
sovietice care au cîștigat 
De altfel, această avea să 
mai clară victorie 
toare, deși atunci 
program cursele 
4x400 m. Clasamentul: 1. U.R.S.S- 
56 p, 2. R. D. Germană 42 p, 3. Po
lonia 38 p, 4. R. F. Germania 37 p, 
5. Ungaria 32 p, 6. Olanda 26 p. 
întrecerile masculine au avut loc 
la Stuttgart (11—12 septembrie) și 
au dat cîștig de cauză tot echipei 
sovietice, la capătul unei dispute 
echilibrate cu formația țării gazdă. 
Clasamentul : 1. U.R.S.S- 86 p,
2. R. F. Germania 85 p, 3. Polonia 
69 p. 4. R. D. Germană 69 p, 5. 
Franța 60 p, 6. Anglia 48 p.

fe- 
septem- 
atlețele 
detașat, 
fie cea 
cîștigă-a unei

au lipsit din 
de 1 500 in și

80 p, 3- R. F. Germania 80 p, 4. 
Polonia 68 p. 5. Franța 57 p, 6. 
Ungaria 53 p.

A treia ediție a „Cupei Europei" 
a avut loc în anul 1970. Finala fe
minină a fost organizată de Buda
pesta (23 august), cea masculină 
de Stockholm (29—30 august). A fost 
rîndul reprezentanților R. D. Ger
mane să domine în ultimul act al 
întrecerilor, apropriindu-și victorii 
clare și realizînd o suită de perfor
manțe remarcabile. Clasamente : 
femei: 1. R. D. GERMANA 70 p, 
2. R. F. Germania 63 p, 3. U.R.S.S. 
43 p, 4. Polonia 33 p, 5. Anglia 
32 p. 6 Ungaria 32 p ; bărbați : 
1. R. D. GERMANA 102 p, 2. 
U.R.S.S. 92,5 p, 3. R. F. Germania 
91 p, 4. Polonia 82 p, 5. Franța 
77,5 p. 6. Suedia 68 p, 7. Italia 47 p.

După cum se vede, competiția fe
minină a reunit în finală, de re
gulă, aceleași echipe (doar la pri
ma ediție a fost prezentă Olanda

Anglia.
R. F.

U.R.SJS.
Franța,

CONGRESUL INTERNATIONAL
AL SPORTULUI FEMININ

lor sînt: 
Germană, 
mânia și 
Finlanda,
R. F. Germania și U.ILS^. (bărbați), 

în ceea ce ne privește, conside
răm că este o remarcabilă perfor
manță faptul că 
României 
participa 
pei 73 de 
mai bune 
de pe continent Dar aceasta n 
este totuL Știm, sintem convinși c 
întrecerea de la Edinburgh va ! 
foarte grea, sigur mai grea, mac d 
răspundere decit oricare altă coen 
petiție pe echipe. Cunoaștem b?n 
tăria fiecăreia din celelalte forma 
ții, valoarea certă a individualitâ 
ților care le alcătuiesc. Și tocna 
de aceea, nutrim convingerea e 
fetele noastre care au dovedit c 
atîtea ori, că știu să se mobil^ez 
la momentul oportun, c 
lupte, vor face totul pe: 
registra performanțe, de 
cit mai ridicată, pentru 
echipa țării să aibă în 
ei. o comportare cit mai 
Va E greu, de ce să ai 
dar nu imposibil!

Bulgaria. R. D. 
Germania. Ro- 
(feme:>. Anglia, 

R. D. Germană.

reprezentativa 
și-a cucerit dreptul de a 
In finala Cupei Euro- 
a se număra printre cele 
șase formații feminine

| I

sarzo.j

?>-*=.

R VKAtA

Primii care au intrat în focul 
luptei pentru titlul mondial au 
fost poloiștii. Sîmbătâ dimineață, la 
Tașmajdan. compatriotului nostru, 
arbitrul internațional Cornel Măr- 
culescu i-a reveni* cinstea de a 
chema la întrecere cele două echi
pe ale partidei inaugurale. Olanda 
și Mexic. Mai intii, însă, cîteva a- 
mănunte de ultimă oră.

Deși la ora transmisiei, primele 
rezultate sînt cunoscute, ziariștii

prezenți la C.M. nu au intrat încă 
în posesia listelor oficiale cu cei 
11 jucători ai fiecărei echipe. La 
biroul de presă am fost încunoștin- 
țați că majoritatea formațiilor frun
tașe, pornind cu aceea a țării gaz
dă, au depus listele oficiale abia în 
dimineața zilei de 31 august, în- 
cercînd să opereze modificări în al 
12-lea ceas, dar acestea nu au fost 
transmise presei.

Vineri seara, după deschiderea o- 
ficială, jucătorii noștri au reușit, în 
fine, să pătrundă și în bazinul de 
la Tașmajdan, unde sint programa
te primele întîlniri. Ei au împărțit 
terenul de joc cu sportivii sovietici 
și au exersat diferite scheme de a- 
tac timp de o oră. La sfîrșitul aces
tui antrenament Gheorghe Zamfi- 
rescu ne declara : „Apa și lumina 
sînt excelente, dar vai de cel care 
privește puțin spre becurile insta
lației de iluminat ; riscă să nu mai 
vadă practic aproximativ 10—15 se
cunde !“

Să revenim la primele jocuri. 
Meciul inaugural, aparent fără im
portanță, a fost la un pas de a o- 
feri o mare surpriză. Poloiștii me
xicani, conduși de celebrul Kalman 
Markovits (în urmă cu cîțiva ani 
căpitan al naționalei maghiare, 
campioană olimpică) au ținut în 
șah redutabila formație olandeză. 
Conduși cu 0—3 jucătorii de pes
te Ocean, plini de temperament și 
cu remarcabile cunoștințe tehnico- 
tactice, au ajuns la 2—3, iar în ul
tima repriză, la scorul de 3—4, e- 
galarea a plutit în aer. Landeweer 
a risipit însă toate iluziile lui A- 
lanis, Valencia, Garcia — foști îno
tători, actualmente poloiști pe cale 
de consacrare. Scor final : 5—3 
(3—0, 0—1, 1—1, 1—1) pentru O- 
landa. In partida următoare scor

fluviu : Spania întrece Israel cu 
11—3 (3—0, 5—0, 2—1, 1—2). Greu 
de apreciat potențele team-ului i- 
beric, cu care vom juca marți, în- 
trucît selecționata israeliană i-a o- 
pus o slabă rezistență.

UN COMPUTER VA DECIDE 
SERIILE LA ÎNOT

așteptarea operei computeru-
(numele concu-

In
lui „Magistrat1
renților fiecărei probe au fost in
troduse în mecanism în ordinea 
performanțelor optime) care va 
decide seriile, înotătorii continuă 
cursele contra-cronometru. Sîmbă- 
tă dimineața, în piscina acoperită 
de la Tașmajdan, l-am întîlnit pe 
Doc Counsilman, unul dintre cei 
mai vestiți antrenori din lume, care 
l-a pregătit la Universitatea India
na pe M. Spitz.
tul antrenor ne-a 
întrebări.

— Vor rezista
Spitz, aici la Belgrad ?

— Mai mult ca sigur. Un 
tor cu Mark apare o dată la zece 
ani. Sovieticul Bure va ciștiga pro
babil Ia 100 m liber, iar canadia
nul McDonald Ia 100 m delfin. 
După părerea mea, ei nu pot ajunge

Amabil, cunoscu- 
răspuns la cîteva

recordurile lui

înotă-

la 51,2 și, respectiv, 54,3. Ca să nu 
mai vorbim de recordurile pe dis
tanța de 200 m în ambele probe.

— Vor izbîndi înotătoarele din 
S.U.A. în fața „noului val" al 
R. D. Germane ?

— Ender le-a învins pe crauliste 
Ia Los Angeles. De ce nu ar face 
același lucru și la Belgrad 7 Multe 
din sportivele noastre n-au expe
riența marilor concursuri. Nu ex
clud, însă, nici posibilitatea unor 
surprize.

— îmi puteți indica un favorit 
sigur ?

— Doi. Matthes și Demont. Cla
sa lor vorbește de la sine...

★
Sîmbătă seara poloiștii români 

au întîlnit, în primul meci al tur
neului C.M. formația Italiei. Spor
tivii italieni au cîștigat la mare 
luptă cu scorul de 5—4 (1—1, 2—1, 
1—1, 1—1). Au marcat: S. Marsili 
3. Averșa și Barachini de la învin
gători și. respectiv, C. Rusu. CI. 
Rusu, I. Slăvei și Lazăr de la în
vinși.

Următorul meci al sportivilor 
români — duminică dimineața cu 
selecționata Israelului.

Adrian VASILIU

Dr. MAX EUWE OASPETELE

TURNEUL INTERNATIONAL

DE TENIS DE LA FOREST HILLS
ION ȚIRIAC IN TURUL TREI

M ale 
:ere- 
pcu-

.2

cec 
Pi-

O

Marmus (SUA) 6—4. 7—5, 6—2; Oran- 
tes (Spania) — Fletcher (Australia) 
6—3. 3—6. 7—5 6—3; Connors (SUA) 
— Fîllol (Chile) 6-4, 4—6, 7—5, 7—6; 
V. Amritraj (India) — Cramer (RSA) 
3_O. 6—3, 6—7, 7—6 7—5; Ashe
SUA) — Sherwood (SUA) 6—4, 6-2,

6— 2; Gorman (SUA) — O. Bengtsson
Suedia) 7—5, 7—5. 6—3; Pasarell

i Porto Ri-cc» — Van Dillen (SUA)
7— 4. C—4. 4—4. 6—1 Ion Tiriac (Ro
mânia) — Jeff Bsrowiak (SUA) 6—4,
7—4, 7—5.

• Primire cordială la se
diul C-N.E.F.S. • Aprecieri 
elogioase la adresa Româ
niei și a activității F.R.S. 
• Președintele F.l D.E. risi
pește zvonurile care circulă 
în jurul stării de sănătate a 
lui Bobby Fischer ® Un fost 
campion al lumii, profesor 
de matematică și specialist 
în cibernetică, recomandă 
șahul ca joc complimentat 
pentru orice sportiv

invitația Federației Române 
vineri a sosit, într-o scurtă 
țara noastră, prof. dr. MAX 
președintele F.I.D.E., mare 
internațional, fost campion

La Teheran au luat sfîrșit lucră
rile celei de a 7-a ediții a Congre
sului internațional de educație fizi
că și sport pentru fete și femei, la 
care au participat 400 de reprezen
tante din 28 de țări ale lumii. Con
gresul acesta este o acțiune perio
dică a Asociației internaționale de 
resort, care funcționează în cadrul 
Consiliului internațional pentru e- 
ducație fizică și sport de pe lingă 
UNESCO.

Pentru prima oară a fost prezen
tă la congres și o delegație din 
România. Contribuția acestei dele
gații la bunul mers al lucrărilor 
a fost foarte bine apreciată, cele 
trei referate prezentate subliniind 
grija ce se acordă mișcării sporti
ve și educației fizice feminine în 
țara noastră.

Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. și fostă campioană olim
pică, a tratat un subiect inspirat 
din propria-i experiență : „Ce aș
teaptă femeia de la sport și ce 
oferă sportul femeii". Apreciindu-se 
personalitatea vorbitoarei și caii-

tatea intervenției sale, Li a Manoliu 
a fost invitată să participe la șe
dințele Comitetului executiv al aso
ciației IAPESGW.

Ella Constantinescu, membră a 
Biroului C.N.E.F.S. și președintă a 
Comisiei centrale pentru educație 
fizică și sport în rîndurile femei
lor, a prezentat un referat urmărit 
cu mult interes : „Tendințe cu pri
vire la dezvoltarea educației fizice 
și sportului în rîndul fetelor și fe
meilor din România",.................
foarte sugestive 
comparative.

Rodica Șiclovan, directoarea Șco
lii sportive „Viitorul" din Bucu
rești. a vorbit despre „Selecția și 
planificarea în procesul de instruire 
a tinerelor fete în sportul de înal
tă performanță", suscitînd vu dis
cuții.

în cadrul expoziției de cărți cu 
tematică sportivă, organizată cu 
ocazia Congresului, standul româ
nesc a fost vizitat cu interes de un 
mare număr de delegate.

însoțit de 
tabele statistice

LA C.E. DE CAXOTAJ ACADEMIC DE LA MOSCOVA

Inii

Q

MOSCOVA, 1 (pnn telefon, 
mijlocul unui interes extrem 
mare, sîmbătă dimizi 
șurat pe pistele de 
si modernului caza 
UJt.S.S.
al Campionatelor eu; opere de cano
taj academic masculin — semifma- 
lele.

Așa cum tcată lumea se aștepta, 
fiecare cursă In parte a avat o des
fășurare plină de suspense, mistui
torii fiind cunoscuți de-abia pe lima 
de sosire. Același lucru s-a frrir-t- j- 
și cu disputa pentru locurile 2 si 3, 
care aduceau calificarea fa finaieie 
competiției. Schifiștii rocnird au reu
șit o performanță foarte burÂ. trei 
dintre cele patru e 
noastre cucerind dre 
în finale. Singurul i

“.ea
Petre 
ghiw

n

5e a e îi

a-a r

a

1 VI 1

Stef an T udor. 
«ea gbe Gheor-

RD.
de

locul secund, 
de echipajul 

este lipsit de 
Tudor și Cea- 
-atea cursei pe 
a urcat apoi, 
oic. Subliniem

acest lucru pentru că, cu un start 
mai bun, acest echipaj poate obține 
1*. fina, a de simbătâ dimineață o me
dalie. Iată, de altfel, finalistele (în 
paranteză sint trecute culoarele pe 
are • or concura) : Cehoslovacia (1), 

Felonia 2'. RA). Germană (3). V.R.S.S. 
z*. România (5) și Franța (6).

Echipajul de 2 f c. al țării noastre, 
sLă-.uit din Hie Oanță și Dumitru 
Grumezescu a continuat să evolueze 
bice, obținind și el calificarea în fi
nală. Oanță și Grumezescu n-au for
țat in semifinale, mulțumindu-se cu 
locul III. care le aducea dreptul de 
a concura In ultima fază a Intrece- 
rilor. Iată și celelalte finaliste : R F. 

Noua Zee- 
R.D. Ger-

nostru de
A. Mitarcă

GOLURI PLECATE DIN... AUT I

dată cea mai mare notă- apărătorul 
central Luis Ferreira. „El este cel mai 
vrednic să poarte tricoul eu nr. J- 
— se arată- în raport. O apreciere ’ po
zitivă, dar mal temperată, a primit si 
atacantul Dirceu Lopez Toți ceilal-j 
jucători sînt judecați foarte aspru in 
cuprinsul raportului, după aprecie
rea lui Zagalo nici unul dintre ei

• După ce 
pe marginea

BREVIAR

Komorovo, fot-In oraș al sovietic 
balul lației 
cală „ 
această echipă se află _mijlocașul Vladimir Pașkovski, care se 
poate lăuda cu un record din cele mai 
interesante și deosebit de semnifica
tive De cite ori echipa se află în 
atac și mingea iese în aut, în terenul 
adversarului, spectatorii încep să 
scandeze: „Pa-șal... Pa-șa!...“ Pașkovski 
aruncă mingea în cele mai periculoase unghiuri în careul adversarului, 
la distanțe de peste 30 metri! Astfel, 
Kuzbass» a marcat pînă acum aproa

pe... jumătate din zestrea sa 
luri în

este una din pasiunile popu- de toate vlrstele, iar echipa 
„Kuzbass** favorita tuturor.

un
lo
in 

jucător.

cuprinsul raportului, după i_~. 
rea lut Zagalo nici unul dintre nemeritînd " ' - - - -
lecționării.

Portarul 
suficiența 
exagerată ____ .__
rul Rodriguez N’eto este 
„foarte slab** din punct de vedere al rezistenței. Chiquinho, Dario, Pal- 
hinho și Edu sînt acuzați de lipsuri 
tehnice incompatibile cu selecționarea, iar portarul Leao de lipsă de modes
tie. Căpitanul formației. Piazza, a dat 
dovadă de „lipsă de stăptnlre**, tn 
vreme ce Moises, Valdomiro. Levinha 
sînt criticați pentru „lipsă de patrio- 
tism“, iar Paulo Cezar — cel mai ad
monestat dintre jucători — este în
vinuit formal de „interpretare egoistă 
a_ Jocului In propriile Interese-...

DAVE BOWEN DESPRE 
ENGLAND Șl LUBANSKI...

întru totul încrederea

in-Renato este învinuit de ... 
calităților morale șl de o 
tensiune psihică. Apârâto- 

calificat ca

au curs torc de reveni-n tr"e b_azr_ 
cunoscutul lr.tematrritel eratez Gordao Banks - socorto ■
al Ligii in sezoau 
firma* — public : 
te rea compeuponal 
Expresa**, care ar. 
trist* pentru iubtu^ „ 
insul*, notează c* retrage- ea tei 
are loc la recomandarea trec alertau de starea orb : - jâJ. 
r.os iezat in aceft* ’ ' brarit* a nul Tostao. 
a gazonului este 
trag* prematur din ac 
datorit* unei a fer țiu-;

* a

lest, latâ câ d-ipâ 
o alt* celebritate 

se re* votate. și tot 
oculare...

Mi

După 
pe 

ech:- 
Mos-

de go- 
exploa- 

de la
actualul campionat,

tînd la maximum aruncările 
care pentru marea majori- 

■ - • o
margine.
tale a echipelor reprezintă doar 
simplă formalitate, soldată cu o arun
care de cîțiva metri.

RAPORTUL LUI ZAGALO 
FOARTE CRITIC I

La mai bine de o lună de la înche
ierea turului în Europa și Africa, antrenorul selecționatei campioane mon
diale, Mario Zagalo, șl-a prezentat ra
portul său organelor diriguitoare ale sportului brazilian. Raportul conține 75 
de file și are un ton general critic. Tn afara descrierii partidelor disputa
te, antrenorul 
ror jucătorilor 
neului.

Numai unul __  .
făcut deplasarea se bucură de întreaga prețuire a antrenorului, fllndu-1 acor-

Recenta partidă de la Varna, la 
capătul căreia reprezentativa de fot
bal a Poloniei a întrecut cu 2—0 echipa 
similară a Bulgariei, a fost vizitată
— între alții — de cunoscutul antre
nor David Bowen, managerul selecționatei Țării Galilor, care — reamintim
— se află in aceeași grupă preliminară 
cu Polonia.

Iată declarația făcută de 
galez la sfîrșitul celor 90_ _______
de joc: „Astăzi, polonezii și-au confir
mat înalta lor clasă, mai ales în repri
za secundă, clnd echipa lui Gorski a 
jucat foarte bine. Echipa aceasta nu 
mi s-a părut să aibă puncte slabe și 
tocmai de aceea cred că ne așteaptă— ---- . ----- - ----- . sin-

fap- 
Mike acea 
des- 
mai

tehnlcian’il 
de minute

face o analiză a tutu- 
utlllzați In cursul tur-

dintre Jucătorii care au

un meci foarte greu Ia Chorzow. 
gura mea speranță este legată de 
tul că medicii mă asigură că England va fi apt de joc la 
dată, in vreme ce pronosticurile 
pre reintrarea Iul Lubanski sint puțin optimiste**.

Interesant este faptul că. !n aceeași 
zl antrenorul polonez Gorski tșl mani
festa speranța in reintrarea lui Lubanski 
și tn... absenta celebrului internațional galez Mike England!

Reamintim că, In cazul unei victo
rii, la Chorzow, Polonia nu 
declt de un meci egal pe 
pentru a se califica in fața 
faza finală a C.M, din 1974.

are nevoie 
Wembley, 

Angliei la

Nu demult. Suedia 
fi-a creai oficial o e- 
chipă reprezentativă de 
fotbal feminin. Ingalill 
Arwling, simpatica tî- 
nără din fotografie, in 
virstă de 18 ani. a fost 
una din primele jucă
toare care au îmbrăcat 
tricoul național. Debu
tul echipei feminine a 
Suediei a avut loc la 
25 august, cînd tinerele 
suedeze au întîlnit re
prezentativa Finlandei.

Foto l PRESSES
BILD —

Stockholm

Izâ la New York! 
aregoric. cu 4—0. 
HttreaL cunoscuta 
sovietică Torpedo 
ut o nouă partidă in
ti nord-american, inttl- 

nmd Ia New York formația locală 
Ca iMm. Spre surprinderea puținilor 
*pectart.-. prezenți. meciul s-a termi
nat la egalitate. î—2 după ce la pauză 
conduce* - fotbaliștii nord-americani 
eu 1 :
• 1:-. te capitolul surprize: Union 

De p*c ti va Levante (Spania) — Colo 
Colo (Chitej !—•_ la pauză 1—0 Una dintre cete mai cunoscute campioane 
din America de Sud întrecută în med 
amical de o modestă echipă din liga 
secundau

Germania <2). Polonia (3). 
landă (4), U.ILS.S. (5) și 
mană (t).

în sfirșit, echipajul
4 Le. (E- Tușa. E. Gali.
și Fr. Pappi. clasat pe locul ni in 
semifinale, va evolua tn compania 
echipajelor din Norvegia. Elveția. 
U.R.S.S.. R D. Germană și R F. Ger
mania.

Ba 
de Șah, 
vizită in 
EUWE, 
maestru 
al lumii.

Ieri înainte de 
oaspete, împreună 
primit la 
Educație 
tovarășul 
C.N.E.F.S. 
rată într-o 
cordială, au participat prof. univ. dr. 
Ion H. Gudju, președintele de o- 
noare al F.R.S., și Francisc Hartman 
secretarul general al federației noas
tre de specialitate.

O convorbire cu doctorul Euwe 
este totdeauna deosebit de plăcută, 
foarte interesantă și instructivă. La 
cei 72 de ani ai săi (i-a împlinit pe 
data de 20 mai), președintele F.I.D.E. 
manifestă o condiție fizică uimitoare, 
este deosebit de activ, călătorește pe 
distanțe care înconjoară planeta, de 
la Leningrad la Petropolis, din O- 
landa, Ia Singapore... Sacul său cu 
amintiri parcă nu âr avea fund. 
Dar profesorului îi place cel mai 
mult să vorbească despre prezent și 
— mai cu seamă — despre viitor.

Oaspetele și-a exprimat deosebita 
admirație pentru țara noastră, pen
tru ospitalitatea românească, pentru 
frumusețea peisajului ei, pentru rit
murile de dezvoltare economico-so- 
cială care se simt la fot pasul. 
Dr. Euwe a avut cuvinte elogioase 
la adresa activității pe care F.R.Ș o 
desfășoară in cadrul F.I.D.E., pentru 
dinamismul care 
pentru eforturile 
depune in slujba 
pindirii continue 
internațional.

amiază, distinsul 
cu soția, a fost 
Național pentru 
Sport de către 

al 
deșfășu- 

deosebit de

Consiliul
Fizică Și
EmiJ Ghibu, secretar 
La întrevedere, 

atmosferă

o caracterizează, 
constructive ce Ie 
dezvoltării și răs- 
a șahului pe plan

FOREMAN L-A ÎNVINS PE ROMAN
PRIN K.O. ÎN MINUTUL 2...

.dar ultima sa lovitură nu

TOKIO, 1 (Agerpres). — In sala 
Budokan din Tokio, s-a disputat 
sîmbătă meciul pentru titlul mon-

BOXERUL
CONSTANTIN ȘTEFANOVICI

ÎNVINGĂTOR LA HALLE
tradiționalul tur-Anul acesta, la 

neu internațional de box al clubului 
S.C. Chemie Halle din R.D. Ger
mană, au participat sportivi din 13 
țări (Algeria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Finlanda, R.D.G. Irak, Olanda, Po
lonia, România, Siria, Ungaria, 
U.R.S.S. și Zair). In compania unor 
boxeri de bun renume internațional 
(Rocke, Bachfeld, Spilski, Sachse — 
R.D.G., Lwow, Kamnev, Karataev — 
U.R.S.S., Kaspar — Cehoslovacia și 
alții), cei șase pugiliști dinamovlști 
prezenți la Halle, sub îndrumarea 
antrenorului Dumitru Ion, au reușit 
rezultate foarte bune, obținînd o 
medalie de aur (Constantin ștefano- 
vici) șl trei medalii de bronz (Ștefan 
Boboc, Dumitru Dorobanțu șl Sandu 
Mihalcea). In clasamentul pe țări, 
întocmit cu acest prilej, boxerii ro
mâni figurează pe locul 3, după cei 
din U.R.S.S. șl din R.D.G.

a fost regulamentară !

dial de box la categoria grea dintre 
deținătorul centurii, americanul de 
culoare George Foreman și Joe 
„King" Roman (Porto Rico).

Spre decepția celor 10 000 de 
spectatori prezenți în tribune, în- 
tîlnirea, programată pe distanța de 
15 reprize, a durat doar două mi
nute. încă de la primul sunet de 
gong, asupra lui „King" Roman s-a 
abătut o adevărată ploaie de lo
vituri, expediate de Foreman cu 
ambele brațe și din toate pozițiile. 
Trimis de trei ori la podea, „King" 
Roman a fost declarat învins prin 
K.O.

Al. 
rului 
toria 
declarînd că acesta l-a lovit ultima 
oară pe „King" Roman în momen
tul cînd alunecase pe podea. La 
rîndul său Foreman susține că ul
tima dintre cele 31 de lovituri înca
sate de „King" Roman a fost re
gulamentară, și în cazul cînd con
testația lui Roman va fi acceptată, 
este gata să-i acorde revanșa-

In cadrul galei de la Tokio, bo
xerul mexican Ricardo Arredondo 
și-a păstrat titlul mondial la cate
goria semiușoară, învingînd prin 
K.O. tjehnic, în repriza a 6-a, pe 
japonezul Morito Kashiwaba.

La o întrebare care frămînta opi
nia publică șahistă din întreaga 
lume, privindu-1 pe campionul lumii, 
Bobby Fischer, președintele F.I.D.E. 
a infirmat zvonurile sumbre care 
circulă în jurul marelui maestru 
american. Dr. Euwe s-a întîlnit în 
repetate rînduri cu Fischer, cores
pondează cu avocatul său. învingă
torul de Ia Reykjavik se odihnește 
pur și simplu, și așteaptă să cu
noască numele viitorului său șalan- 
ger oficial, cel desemnat de concur
surile F.I.D.E.

Referindu-se, într-o altă ordine de 
idei, la rolul social al șahului, fostul 
campion mondial (singurul iucător 
al lumii care a reușit să-1 învingă 
într-un meci pe Alehin) rămîne fidel 
vechilor sale concepții și puncte de 
vedere, potrivit cărora acest .ioc mi
nunat și inegalabil are o influență 
pozitivă asupra practicanților săi 
Profesorul de matematică superioară 
Și ciberneticianul Max Euwe apre
ciază că șahul disciplinează gîndirea 
omului. îi mărește puterea de con
centrare, dezvoltă memoria, stăpâni
rea de sine și multe alte virtuți ale 
personalității umane.

La întrebarea tov. Emil Ghibu, 
dacă șahul este util și practicanților 
unor sporturi așa zise „fizice", pre
ședintele F.I.D.E a dat un răspuns 
pozitiv.

— Șahul, a spus d-sa. perfecțio
nează inteligența tactică. După pă
rerea 
acest element are trăsături comune, 
dacă " . ____
de ramura de sport la care ne-am 
referi. Păstrez convingerea că știința 
— sau arta, dacă vreți — de a ataca 
la momentul oportun este foarte în
rudită într-o partidă de șah, într-o 
cursă ciclistă sau o alergare de fond. 
Le-aș recomanda, deci, practicanți
lor sporturilor de mișcare să se a- 
plece și asupra tablei de șah, după 
cum șahiștilor Ie sînt absolut indis
pensabile activitățile de mișcare. 
Personal, pentru meciul cu Alehin 
din 1935, meciul vieții mele, am fă
cut o intensă pregătire fizică prac- 
ticînd mersul pe bicicletă...

Multe ar ,fi avut de povestit dr. 
Euwe. Dar timpul a fugit. Președin
tele F.I.D.E trebuia să fie în aceeași 
zi oaspetele șahiștilor clujeni...

mea, a subliniat dr. Euwe,

nu chiar identice, indiferent

Voleriu CH1OSE

Baverman, antrenorul boxe- 
portorican, contestă însă vic- 
fulgerătoare a lui Foreman,

RYSZARO SZURKOWSKI 
(Polonia) CAMPION 

MONDIAL DE CICLISM-FOND
Campionatele mondiale de ciclism 

au continuat cu proba de fond indi
vidual pentru amatori. Pe circuitul 
Montjuis (Barcelona), învingător a 
ieșit polonezul Ryszard Szurkowski, 
care a parcurs cei 160,897 km în 4h 
08:59,1 (medie orară 38,544 km). El a 
fost urmat de compatriotul său Sta
nislaw Szozda și francezul Bernard 
Bourreau, ambii la 31 sec. Proba si
milară feminină, disputată pe 55,125 
km, a fost cîștigată de belgiana Ni
cole van den Broeck, urmată de 
olandeza Cornelia van Oosten-Hage 
și de sovietica Valentina Reb’-ovs- 
kaia, toate înregistrate cu timpul de 
lh31:08,8 (medie orară 36,266 km).
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