
PLECAREA DIN HAVANA
La 3 septembrie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar generai al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, încheindu-și 
vizita oficială de prietenie în Cuba, 
au' părăsit Havana, la bordul avio
nului prezidențial, îndreptîndu-se 
spre San Jose — capitala Republicii 
Costa Rica, etapa următoare a călă
toriei în America Latină.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a fost condus la aeroportul ' 
„Jose Marti" de Osvaldo Dorticos Tor
rado, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Republicii Cuba, Raul Castro, al doi
lea secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim viceprim-ministru. Sergio del 
Valle, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, ministru de 
interne, Ramiro Valdes Menendez., 
membru al feiroului Politic al C.C. 
al P.C. din Cuba, viceprim-ministru, 
Vilmă Espin, președintă a Federației 
Femeilor Cubaneze.

Erau, de asemenea, prezenți Pedro

Mlret Prieto, viceprim-ministru,. Dio
des Terralba Gonzales, viceprim- 
ministru, .Jorge Risquet Valdes, se
cretar al C.C. al P.C. din Cuba, La
zaro Pena, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, Machado Ventura, prim 
secretar al Comitetului provincial 
Havana al P.C. din Cuba, membri ai 
guvernului, cadre de conducere din 
ministerul relațiilor externe, condu
cători de Instituții centrale. Totodată, 
se aflau pe aeroport șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Havana, 
membrii Ambasadei române, și per
sonalul român care-și desfășoară 
activitatea în Cuba.

Este ora 8,45 (ora locală). Coloana 
oficială intră pe aeroportul „Jose 
Marți", împodobit sărbătorește cu 
drapelele. României și Cubei. Pretu
tindeni flutură tricolorul românesc, 
pot fi văzute portrete ale tovară
șului Nicolae 
atmosfera specifică evenimentelor de 
mare însemnătate. Mii .de oa
meni ai muncii din Havana, veniți 
să-și ia rămas bun de la înalții oas
peți români, fac o impresionantă 
manifestare de simpatie conducăto-

Ceausescu, domnește

rului partidului și statului nostru. 
Fanfara militară intonează imnu

rile de stat ale celor două țări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Osvaldo Dorti- 
cos Torrado, trece în revistă garda 
de onoare, se înclină în fața drape
lelor de stat ale României șl Cubei. 
Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau rămas bun de la șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la Ha
vana, care au venit să-i salute la 
aeroport.

Apoi președintele Nicolae Ceaușescu 
se îmbrățișează călduros cu tovarășii 
Osvaldo Dorticos Torrado și Râul 
Castro, iar tovarășa Elena Ceaușescu 
se îmbrățișează cu . tovarășa Vilma 
Espin, strînge mîinile celor prezenți 
care îi urează drum bun. Solii po
porului român își iau apoi rămas 
bun cu căldură de la celelalte oficia
lități cubaneze.

De pe scara 'avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu salută încă o dată 
prezenți.

pe cei

SOSIREA LA SAN JOSE
septembrie, președintele 
de Stat al Republicii

Luni 3 
Consiliului 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună 
Elena Ceaușescu, 
blica Costa Rica 
vizită oficială ca 
ția președintelui 
Figueres Ferrer.

De la Havana

cu tovarășa 
au sosit în Repu- 
unde efectuează o 
răspuns la invita- 
acestei țări, Jose

pînă la San Jose, 
capitala Republicii Costa Rica, aero
nava prezidențială a survolat Marea 
Caraibilor, și după ce a lăsat în ur
mă Insula Jamaica, s-a îndreptat 
spre Panama, iar de aici direct spre 
San Jose, străbătînd o distanță de 
peste 1 700 km.

...Orașul San Jose trăiește în aceas
tă zi atmosfera caracteristică eveni- 

■ mentelor politice importante. Vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pri
ma vizită în această țară a șefului 
unui stat socialist, a trezit un viu 
interes în rîndul opiniei publice.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm-

pinați la coborîrea din avion de pre
ședintele Jose Figueres Ferrer.

Cei doi președinți: își string cordial 
mîinile, apoi președintele costarican 
prezintă președintelui Consiliului de 
Stat al României pe cei doi vicepre
ședinți : Manuel Aguilar Bonilla cu 
soția și Jorge 
Doamna Aguilar Bonilla oferă tova
rășei Elena Ceaușescu. o splendidă 
orhidee, floare ce constituie emblema 
națională a republicii. La rîndul său. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu prezintă 
persoanele oficiale care-1 însoțesc în 
această vizită.

In continuare, din cauza condițiilor 
atmosferice ceremonia primirii se 
desfășoară în sala principală a clă
dirii aerogării. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale ceior două țări. 
Oaspeților români le sînt prezentați 
membrii guvernului costârican.

Apoi, rînd pe rînc, șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la San 
Jose aduc omagiul lor președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei-Flena 
Ceaușescu.

încheierea ceremoniei, coloa- 
mașini se îndreaptă spre re- 
oficială pusă ia dispoziția 

poporului român.

Rossi Chavarria.

După 
na de 
ședința 
solilor

Luni la amiază, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a făcut o vizită protocolară preșe
dintelui Jose Figueres Ferrer 
ției sale Karen Olse de 
reședința lor personal^.

Președintele Republicii 
Jose Figueres Ferrer, a 
la amiază, un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

In cursul dejunului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, cei doi șefi 
de stat au rostit scurte toasturi.

Tn același timp, doamna Karen 
Olse de Figueres a oferit un dejun 
în onoarea tovarășei Elena Ceaușescu, 
care a decurs într-o ambianță prie
tenească.

și so~ 
Figueres, la

Costa- Rica, 
oferit, luni

ACTIVITATEA

SPORTIVA DE MASA

LA ORDINEA ZILEI

• De vorbă cu tovarășul
președintele C. J. E. F. S.

Fără a avea — deocamdată — o 
pondere prea mare în ansamblul 
performanței sportive românești, 
județul Mehedinți revendică, în 
schimb, un loc fruntaș în activi
tatea de educație fizică a mase
lor, compartiment către care se 
canalizează în prezent principalele 
eforturi organizatorice și materia
le. Există convingerea fermă că 
proliferarea în rîndurile largi ale 
cetățenilor a ideii de mișcare și 
sport, formarea unor eșaloane vi
guroase de copii și tineri, va con
stitui o platformă trainică de pe 
care se poate efectua saltul legic 
de la cantitate spre calitate. Este 
un punct de vedere care reiese, de 
altfel, din Hotărîrea Plenarei C.C.
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A XlX-a EDIȚIE A TURULUI ROMÂNIEISIMPOZIONUL
INTERNATIONAL
DE SOCIOLOGIE

A SPORTULUI
A LUAT SFIRȘIT

Al IV-lea simpozion internațional 
de sociologie a sportului și-a înche
iat lucrările, duminică la prinz, în 
aula Universității București. Prof, 
univ. dr. Henri H. Stahl, președin
tele Secției de sociologie a Acade
miei de Științe Sociale și Politi
ce, a prezentat, mai întîi concluzii
le pe marginea referatelor și comu
nicărilor, subliniind că tema abor
dată — „Rolul social al jocului 
copiilor" — a suscitat un deosebit 
interes printre specialiști-

Prof, univ- dr. Andrzej Wohl (Po
lonia) vicepreședinte al C.I.S.S. a 
remarcat, La rîndul său, valoarea 
referatelor și ținuta Științifică a dis
cuțiilor, iar. în încheiere, a mulțu
mit comitetului român de organi
zare a acestei manifestări pentru 
eforturile depuse în vederea bunei 
desfășurări a lucrărilor.

Conf. univ. Virgiiiu Radulian. 
președintele Comitetului român 
organizare a simpozionului, 
ședințe al C.N.O.P.. a relevat 
cint semnificația acestei largi 
tîlniri a specialiștilor din 15 
mulțumind totodată factorilor care 
și-au dat concursul ia reușita sim
pozionului. în încheiere, președin
tele ultimei ședințe plenare a sim
pozionului. conf. univ, dr. Ovidiu 
Bădina, a declarat închis cel de al 
IV-Iea Simpozion internațional de 
sociologie a sportului.

1 ACTIVIZAREA UNOR VERIGI DE BAZĂ
I ASOCIAȚIILE SPORTIVE

ILIE MATEI,
Mehedinfi

al
Și
reprezintă 
sportive mehedințene și a celor
lalte instituții cu atribuții în acest 
domeniu.

Tema, deosebit de actuală, ne-a 
prilejuit un foarte interesant și 
instructiv dialog cu tovarășul 
ILIE MATEI, secretar al Comite
tului județean de partid, preșe
dintele C.J.E.F.S. Mehedinți.

— Am propune, pentru început, 
să facem cunoscută „zestrea" 
sportivă a Mehedinților, spre a 
putea privi din acest unghi pers
pectiva apropiată și mai îndepăr
tată a activității.

— De acord. Așadar, 172 de a-

P.C.R. din februarie-martie a.c. 
a cărui transpunere în viață 

țelul organizațiilor

I ■
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PENTATLONIȘTII

ROMÂNI LA C.M

DE LA LONDRA
MIERCURI - PRIMA PROBA

Ieri a plecat spre Londra echipa 
de pentatlon modern a României, 
care, începînd de miercuri va par
ticipa la campionatele mondiale. 
Au făcut deplasai'ea Dumitru 
Spîrlea, Constantin Călina, Albert 
Covaci, însoțiți de antrenorul co
ordonator Gheorghe Tomiuc. Dele
gația sportivilor români este con
dusă de It. colonel loan Mureșa- 
nu. care va participa la Congresul 
Uniunii Internaționale de 
tatlon Modern și Biatlon. 
tatloniștii români, deținători 
medaliei de bronz la C.M de 
niori din 1971, încearcă din 
să asalteze locurile fruntașe.

Pen- 
Pen- 

ai 
ju- 

nou

plan)

Joacă formațiile
Baia de Fier 
(echipa din prim 

Stânești. Rezultat... nor
mal : 2—0

ASTĂZI,

FINALELE

PE ECHIPE

„TRICOUL GALBEN" ESTE SUPUS UNOR
ATACURI PUTERNICE, SUCCESIVE

Abia pornit din Brașov spre Tg. Mureș, pentru a parcurge 
etapa a 111-a, plutonul a și început să se agite sub rafalele 
vintului.

CEA DE A 3-a ETAPĂ :BRAȘOV - TG. MUREȘ
• 175
rilor

km pe șosele de munte @ O etapă a evada 
In cuplu 41 Doi anonimi, Marian Ferfelea și

Vasile Pascale, au construit acțiunea decisivă 
detroneze pe lider

DIN JUDEȚ a

Vasile Selejan a încercat să-l
Un sprint final spectaculos,
învins tinerețea 9 Astăzi, din nou două etape

in care experiența

sociații sportive, dintre care 59 în 
mediul sătesc, 15 în întreprinderi 
și instituții de la orașe, 12 în în
treprinderile agricole de stat și de 
mecanizarea agriculturii, constituie 
— la această oră — nucleele de 
bază ale sportului din județ. Tot
odată, 117 secții de performanță 
sint afiliate la federațiile de spe
cialitate. După cum se observă, 
există prea puține asociații în ca
drul întreprinderilor și instituții
lor. Iată de ce, în ședința lărgită 
a Comitetului județean de partid, 
în care a fost analizată — în lu
mina Hotărîrii de partid din fe
bruarie-martie a.c. activitatea 
sportivă de masă și de performan
ță — au fost adoptate o serie de 
măsuri menite să remedieze aceas
tă situație și, în același timp, să 
aducă la nivelul cerințelor actuale 
munca tuturor acestor unități.

— Cum apreciați rezultatele ob
ținute ?

— Rezultatele sint promițătoare. 
Mărirea sferei de cuprindere a 
oamenilor muncii in practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice s-a 
făcut atit prin crearea unor noi 
asociații, dar, mai ales, prin am
plificarea activității acestor verigi 
de bază ale mișcării sportive. Din
tre acțiunile de rezonanță, desfă
șurate la imboldul Hotărîrii, aș 
aminti marile crosuri ale primă
verii, activitățile de turism și dru
meție, care au angrenat peste 
10 000 de salariați, numeroasele 
cupe și competiții, tradiționale sau 
in premieră, organizate în unități 
economice, pe secții sau ramuri de

Interviu realizat de 
Gheorghe DINU

(Continuare în pag. a 2-a)

CUPA PANDURILOR GORJENI
CU PLUSURILE DAR SI CU

MINUSURILE El • ••

Citiți în pagina a IV-a relatările trimișilor noștri

MÎINE, LA NOVISAD

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL

amiezii de ieri 
destinația Novi- 

care

finale ale „Cupei 
gorjeni", desfășurate

întrecerile 
pandurilor 
sîmbătă și duminică pe terenurile 
de sport ale orașului Tg. Jiu, ne-au 
prilejuit o multitudine de consta
tări, de impresii care n-au putut 
fi cuprinse nici pe departe în cro
nica acestei importante manifestări, 
apărută în ziarul nostru de ieri. 
Pentru astăzi am selecționat din 
carnetul de reporter cîteva note pe 
care vi le prezentăm, punctate, în 
rîndurile de mai jos.

• La disputele preliminare ale 
competiției au participat 8 000 de 
tineri (și vîrstnici) din peste 60 de 
sate, comune și orașe ale jude
țului Gorj.

• Largul caracter de masă al 
concursurilor de atletism, volei, 
handbal, tenis de masă, fotbal și 
trîntă poate fi exemplificat prin 
redarea numelui, a vîrstei și a pro
fesiei cîtorva dintre competitori. 
Așa, de pildă, în echipa de fotbal 
din comuna Padeș, echipă clasată 
pe locul 4 în disputele finale (din 
12 reprezentative), au figurat prin
tre alții : Ion Arjocu — 21 de ani, 
strungar, Ion Neagoe — 26 de ani. 
inginer, Constantin Popescu — 32 
de ani, profesor de educație fi
zică, Grigore Gheorghiță — 38 de

ani, maistru instalator, 
Răduțu — 16 ani, elev

• Câștigătoarea „Cupei panduri
lor gorjeni" la volei băieți, forma
ția din Baia-de-Fier, nu a cunoscut 
înfrîngerea în ultimii cinci ani, 
fiind una dintre cele mai reduta
bile echipe de volei sătești de pe 
cuprinsul județului. Din rîndurile 
ei, Constantin Grigore — 21 de ani, 
calculator, neobosit polisportiv, s-a 
înscris și la atletism, la proba de

în cursul după 
a părăsit țara, eu 

lotul national de fotbal.

Gheorghe 
etc.

tlV ,NuiiMi|',v^\) .7^ J
DUMITRACHE

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

urmează a întîlni, mîine, într-un 
meci de verificare, formația .Voj- 
vodina din cadrul primei ligi a 
campionatului iugoslav.

Au făcut deplasarea 17 jucători 
și anume :

Răducanu și Iordache — 
tari ; Tănăsescu, Antonescu, 
meș, Dinu, Velea și N. Ionescu 
— fundași ; Dumitru, Beldeanu și 
Anca — mijlocași ; Troi, Bobrin, 
Dumitrache, Dudu Georgescu, Ior
dănescu și Țarălungă — atacanți. 
După cum se observă, din actuala 
componență a lotului reprezentativ 
lipsesc doi dintre titularii echipei 
naționale, Sătmăreanu și Nunweil- 
ler, indisponibili după meciurile 
etapei de duminică. Sătmăreanu 
a suferit un accident la piciorul 
drept și glezna i.-a fost imobili
zată în ghips, în timp ce Nunweil- 
ler are o ruptură de mușchi par
țială. In locul acestora au fost in
troduși în lot Tănăsescu (promovat 
de la lotul de tineret sub 23 de 
ani) și clujeanul Anca, revenit de 
fapt în rîndurile jucătorilor primei 
reprezentative.

întîlnirea de la Novisad face 
parte din cadrul programului de 
pregătire a naționalei noastre în 
vederea partidei de la 26 septem
brie cu echipa R.D. Germane din 
cadrul preliminariilor campionatu-

PE LACUL SNAGOV

CAMPIONATULUI

LA
campio-O nouă ediție, a Il-a, a 

natului republican de caiac canoe 
Pe echipe (seniori) se va desfă
șura astăzi dimineață, pe cunoscu
ta pistă de apă a Snagovului. . La 
scurt timp după consumarea între
cerilor pentru desemnarea dețină- 
teriior titlurilor individuale, mae
ștrii padelei și pagaei se vor în
frunta — sperăm cu aceeași ar
doare — pentru determinarea echi
pei campioane a țării. Este, de 
altfel, ultima competiție internă 
de amploare a sezonului, prilej de 
constatări definitorii în primul an 
preolimpic.

DIVIZIA A LA FOTBAL —ETAPA A V-a

ESTE RECORDUL DE GOLURI

CAIAC-CANOE
La finalele de astăzi vor lua 

startul cluburile Dinamo, Steaua 
și Olimpia București, Dunărea și 
Ancora Galați, Portul Brăila și 
Delta Tulcea — ultimul înscriin- 
du-se „din oficiu" ca outsider al 
principalelor candidate la trofeu, 
garniturile dinamoviste și steliste. 
Pe programul competiției, care în
cepe la ora 10, figurează : numai 
probe olimpice, în ordinea urmă
toare : caiac simplu (m), canoe 
simplu, caiac simplu (f), caiac du
blu (m). canoe dublu, caiac du
blu (f) și caiac 4 (m). Se va tra
ge direct în finale.

Șl 0 „PRODUCȚIE" DE CALITATE ?
încă puțin, o etapă, aceea din 9 

septembrie, și vom putea afirma, 
fără teama de a fi contraziși chiar 
și de exigenții matematicieni, că 
pasionanta întrecere a divizionare
lor A și-a derulat prima treime a 
traseului său maraton. Dar și cele 
cinci runde desfășurate pînă în 
prezent au suplimentat niște apre
cieri, le considerăm deci ca fiind 
suficiente pentru unele comportări 
— confirmări ale protagonistelor 
începutului de sezon fotbalistic. 
Cum sînt, în primul rînd, evoluțiile 
echipelor Universitatea Craiova (un 
lider ce-și respectă în continuare 
cartea de vizită), C.S.M. Reșița, 
F. C. Constanța și Sportul studen
țesc, ultimele trei alcătuind un a- 
devărat trio-revelație al stagiu
nii de toamnă.

Le datorăm lor, acestor patru 
formații, ce alcătuiesc la ora ac
tuală plutonul fruntaș, acel plus 
de calitate a jocului, înțelegînd 
prin aceasta, fotbalul serios, biue 
organizat în teren, în funcție de 
locul de desfășurare a meciului, 
precum și de specificul adversaru
lui. Să sperăm, în interesul pri-

mei competiții a țării — pe care o 
dorim disputată la un nivel valoric 
cît mai ridicat cu putință — că 
fruntașele citate aici vor primi în 
curînd asaltul mai decis și mai 
consecvent al formațiilor F. C. Ar
geș, Steaua, Dinamo și Rapid, ale 
căror garnituri și veleități le o- 
blfgă la prestații superioare. Steaua, 
de pildă, care datorită succesului 
ei de duminică a urcat șapte locuri 
în clasament ne și anunță, astfel, 
revirimentul. Cu condiția, sine qua 
non, ca a sa conducere tehnică să 
se stabilească la formula liniei în- 
tîi. Ceea ce n-ar fi, credem noi, 
chiar atît de dificil, cînd posezi în 
lot înaintași ca Pantea, Iordănescu, 
Năstase, Tătaru... Un veritabil ca
reu de 
valențe 
execute 
jocului,

ași, de atacanți cu multiple 
tehnico-tactice, în stare să 
„partituri" după cerințele 

fie acasă, fie în deplasare.
★

Prezenți, și de această dată, în 
număr mare pe stadioane (la Bucu-

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag a 3-a)

HANDBALIȘTII, ATLEJII, BOXERII,

HALTEROFILII Șl

ROMÂNI, INTRĂ IN

SPARTACHIADEI

TRĂGĂTORII

CONCURSURILE

ARMATELOR

PRIETENE

Relatarea in pag. c

vSzufi de 
mondial. De

BELDEANU
Al CLENCIU

aceea antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cos- 
moc acordă o deosebită atenție a- 
cestui important test, în condițiile 
jocului în deplasare, intenționînd 
să folosească cea mai: bună garni
tură care se poate alinia 
actuală, 
perarea 
ducerea 
care va 
Novisad
N. Ionescu (Tănăsescu), Same?, 
Dinu, Velea — Dumitru, Bcld.’a- 
nu — Troi, Dobrin. Dumitrache 
(D. Georgescu), Iordănescu.

Duminică. în cadrul campionatu
lui iugoslav adversara de mîine a 
naționalei noastre, Vojvodina a în- 
tîlnit, pe teren propriu, formația 
Borac din Banja Luka; și a câști
gat cu 2—1.

la ora 
sperînd chiar și în recu
lui Dumitrache și intro- 
sa în cadrul formației 
începe întîlnirea de la 

și anume : Rfrfucanu — 
(Tănăsescu), 
— Dumitru, 
Dobrin

.X'

MIRCEA SANDU. omul nr. 1 al meciului Sportul studențesc — Dinamo 
îi face iarăși mari emoții portarului MIRCEA CONSTANTINESCU ; MOL- 
DOVEANU e gata să intre în acțiune. Știe el de ce... Doar golul doi a 
fost opera acestei promptitudini a sa... Foto: S. BAKCSY
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ACTM1AȚM SPORTIVE DE MASA

FINALA 
COOPERATORILOR 

INVALIZI
Din inițiativa UCECOM, prin compar

timentul de sport, cu sprijinul Ministe
rului Muncii șl Ministerului Sănătății, 
peste cîteva zile va avea loc în Capitală 
ediția a II-a a întrecerilor sportive fi
nale ale cooperatorilor invalizi. Cu acest 
prilej, luni dimineață a avut loc o con
ferință de presă la care au luat parte 
cadre din conducerea UCECOM, repre
zentanți ai C.N.E.F.S., ai Consiliului mu
nicipal București pentru educație fizică 
și sport ai Ministerului Muncii si Minis
terului Sănătății. Cu acest prilej, tova
rășul Leonida Dumitrașeu, președintele 
Uniunii cooperativelor meșteșugărești 
din ramura metal-lemn-chimie și pre
ședinte al comisiei de organizare a ce
lei de a II-a ediții finale, a informat pe 
reprezentanții presei asupra desfășură
rii competiției.

Cei prezenți au luat cunoștință de 
eforturile pe care UCECOM le face pen
tru integrarea cooperatorilor invalizi nu 
numai în procesul muncii, dar și în ac
tivitatea sportivă, la disciplinele unde 
gradul lor de invaliditate le permite să 
fie prezenți, Vor avea loc întreceri de 
atletism, tenis de masă și popice, 
finală urmează să ia parte aproape 400 
de cooperatori, selecționați dintre cei 
peste 5 000 cîți au fost prezenți la eța- 1 
pele pe asociații sportive și la cele 
județene.

„CUPA PANDURILOR GORJENI
(Urmare din pag 1)

greutate, unde cu o aruncare de 
10,57 m a ocupat primul loc, a- 
ducînd sportivilor din comună 
puncte prețioase în clasamentul ge
neral al întrecerii. Constantin Gri- 
gore a fost chemat la startul pro
bei de sărituri în timpul cînd e- 
chipa din care făcea 
întrecere cu formația din Stănești. 
înlocuit pentru cîteva minute de o 
rezervă, Grigore și-a făcut datoria 
la... atletism, după cum am spus, 
printr-un rezultat remarcabil.

parte era în

• Principala animatoare in rîn- 
durile reprezentanților sportului din 
comuna Peștișani (comună clasată 
pe locul II, la egalitate de puncte 
cu învingătoarea întrecerii, comuna 
Bărbătești) a fost contabila de kt 
C.A.P. Peștișani. Elisabeta Sîrboiu. 
La Peștișani sînt, însă, și doi pro
fesori de educație fizică, Ion Nis- 
torcscu și Nicolae Anescu, dar nici 
unul dintre aceștia nu a fost nici 
măcar un moment alături de cei 
pe care în mod normal ar fi tre-

Pregătirea unor buni specialiști
realizează incă

CONCURS INTERNAȚIONAL DE
REZERVAT JUNIORILOR

buit să-i pregătească și să-i con
ducă la întrecerile finale ale celei 
mai importante competiții din ju
deț..,

• Dintre centrele județului Gorj 
ai căror reprezentanți au lipsit 
nemotivat de la întrecerile finale 
ale „Cupei pandurilor gorjeni" a- 
mintim : Motru, Novaci, Tg. Căr- 
bunești, Bumbești și Globova. Iată 
un tabel pe care nu l-am dori pe 
viitor.

9 In organizarea întrecerilor fi
nale ale acestei competiții s-au ivit

La

ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN JUDEȚ
(Urmare din pag 1) lului, fotbalului etc. Din această 

toamnă, in fiecare unitate școlară 
din județ se va organiza, săpiăr.u- 

ln 
fost

producție. In atenția noastră se 
află, de asemenea, revitalizarea 
sortului feminin, dat fiind faptul 
că pînă acum prea puține femei 
au fost atrase în practicarea orga
nizată a formelor accesibile de 
mișcare. Ne propunem, pentru a- 
ceasta, să înființăm, poate din 
acest an, în municipiul Drobeta 
Tr. Severin, primul club sportiv 
al femeilor.

— V-am ruga, în continuare, să 
ne punctați principalele aspecte 
privind activitatea sportului șco 
Iar.

— Da. Să începem cu cîteva... 
necazuri ale noastre. Avem în ju
deț prea puțini profesori cu spe
cialitatea educației fizice Unul 
Singur de gradul I, 38 absolvenți 
ai I.E.F.S. și 36 absolvenți ai fa
cultăților de educație fizică. Veți 
recunoaște că este prea puțin pen
tru nevoile actuale.

’uză
Din această 

nu sînt constituite nici ca
de educație fizică speciali- 

Sperăm, ca odată cu organi- 
din această toamnă — la 

a celor două clase dea cetor aoua ciase ae 
OTț '' nautice, atenția forurilor 

$V° de învățămint să se
mai mult spre necesită- 

reclamate — obiectiv — de 
județul nostru. Enunț aceasta do
leanță gîndindu-mă că sportul 
școlar mehedințean își revendică 
din plin drepturile ți prin rezul
tatele bune obținute în acest an. 
Competițiile de anvergură, multe 
dintre ele organizate în premieră 
pe județ, cum ar fi Cupa „Porțile 
de Fier" la caiac-canoe „Regata de 
yachting" „Ziua sporturilor prefe
rate", numeroasele drumeții și
excursii pionierești, precum și
toate celelalte competiții, care au 
angrenat o cifră record de tineri 
participanți, vorbesc de la sine. Aș 
dori să menționez că in școlile și 
liceele județului a fost introdusă 
în acest an gimnastica 
înviorare, că au fost 
numeroase concursuri 
nate. Ele au angrenat
de copii in practicarea organizată 
a atletismului, voleiului, handba-

zilnică de 
revitalizate 
și campio- 
cîleva mii

■nai, „Ziua sportului școlar", 
perioada actualei vacanțe a 
organizată pentru școlari o inte
resantă acțiune : ..Pionierii mehe- 
dințent în drumeție 
județului". care se 
timp de cinci zile, pe un itinerar 
bine stabilit; Drobeta ~ 
rin ^t-.lpvQrulg^rzy, — Balotești

Gbdeununrâșu — Podani — 
Băile Herculane. In această vară au 
mai fost organizate, de asemenea, 
30 de expediții pionierești, de 
tipul „Cutezătorii", față de numai 
12 cite au avut loc anul trecut. 
Pentru prima dată in județ 
sate de vacanță — la Bahna, 
trovul Corbului și Dubova. în 
ea ce privește baza materială 
fost deschise, în această vară, 
sportului școlar, aș dori să men
ționez că. pentru prima dată în 
județ, toate școlile, inclusiv cele 
din zona montană, au fost dotate 
cu materiale sportive. In munici
piul Drobeta Tr. Severin, prin e- 
fortul lăudabil și sprijinul efectiv 
al Comitetului municipal de 
partid, au fost modernizate toate 
bazele sportive școlare, bitumini- 
zîndu-se terenurile afectate jocu
rilor. Iată, deci că sportul școlar 
mehedințean se află și el pe dru
mul cel bun.

— Ne-ați vorbit pînă acum des
pre rezultatele obținute, precum 
și despre preocupările forurilor lo
cale în ceea ce privește racordarea 
sportului de masă mehedințean la 
cerințele naționale ale sportului 
nostru, în lumina recentului do
cument de partid. Mulțumindu-vă 
pentru amabilitatea pe care ați a- 
vut-o de a răspunde solicitărilor 
noastre, ce ne puteți spune în în
cheiere ?

— Aș dori să subliniez că și 
continuare eforturile noastre 
vor îndrepta, cu prioritate, spre 
tragerea unui număr cît mai ma
re de oameni ai muncii în practi
carea organizată a exercițiului fi
zic, a sporturilor, a drumețiilor și 
excursiilor.

pe cărările 
desfășoară.

Tr. Seve-

au 
Os- 
ce- 

a 
trei

în
se
a-

Un sprint, o „bătaie" scurtă și
Florin Golfiță (Peștișani) va ateri

za la 5,60 m.
unele lipsuri care puteau fi ușor 
evitate dacă întregul activ al sa- 
lariatilor Consiliului județean pen
tru Educație fizică și sport ar fi 
muncit cu toată răspunderea pen
tru a duce la bun sfîrșit sarcinile 
ce le reveneau. Pe viitor, „Cupa 
pandurilor gorjeni" va trebui să 
constituie o reușită la absolut toate 
capitolele.

CAMPIONATELE

SÎNT CUNOSCUȚI
IAȘI (prin telefon), în pădurile 

din împrejurimile motelului Bu
cium au continuat întrecerile co
piilor și juniorilor contînd pen
tru etapa a doua a Campionate
lor naționale de orientare turistică, 
în urma rezultatelor înregistrate, 
pot fi menționate bunele compor
tări ale echipelor de la Școlile 
generale Ștefănești (jud. Prahova) 
și Orașul Gh. Gh. Dej. (jud Bacău) 
care au avut o comportare foarte 
bună, ocupînd locuri fruntașe. Iată 
rezultatele înregistrate: COPII,
FETE: 3570 m, 110 m. diferență de 
nivel: 1. Voința Cluj, 2. Școala
generală, Oraș Gheorghe ,Ghecrghiu- 
Dej, 3. Șc. gen. Ștefănești (Praho
va): BĂIEȚI (4 060 m, 100 m di
ferență de nivel, șase posturi de 
control): 1. Voința Cluj, 2. Casa 
pionierilor Bistrița Năsăud 1,^ 3. 
Casa pionierilor Bistrița Năsăud 
II; JUNIORI II. FETE (4 080 m, 
100 m diferență de niveL 7 posturi 
de control : 
2. Voința 
Satu Mare ;
m diferență de_ nivel, 9 posturi, de 
control : 1.
2 Rulmentul 
tul I Brașov 
(5 690 m, 200 
8 posturi de 
Cluj, 2.
Bicurești; BĂIEȚI (7 800 m. 290 m 
diferență de nivel, 9 posturi de 
control); 1. Steagul roșu Miercu-

1. Olimpia Satu Mare,
Brașov, 3. Someșul
BĂIEȚI (5 590 m, 180

Metalul roșu Cluj, 
II Brașov, 3. Rulmen- 
; JUNIORI I, FETE 
m diferență dp nivel, 

I Clujana 
Voința

contrei):
Nicolina Iași, 3.

La teris de masă

PMGRiSUl A IMS
[CHIPIU DJlJIMAIIDtN

După disputarea „Cupei Progresul-După disputarea „Cupei Progresul- e- 
chipa din IJr Staicovicl a mai susținut 
cite o tntiinire, eu formațiile Djurgaar- 
flen Stockholm ți Vojvodtna Novisatl. 
Iată rezultatele : Progresul — DJurgaar- 
den (juniori) 5—2 (Buzescu 3. Moraru
1. Blftnam 1 și Frank 2). Progresul - 
Djurgaarden (seniori) 5—1 (Luchian 2. 
Ovanez 2, Săndeanu 1. Sundberg 1). Pro
gresul _ vojvodina Novisad 12—5 (Bu- 
zeseu 4. SIndeanu 3 Ovanez 2, Luchian
2, cuplul Ovanez. Buzescu și Amiezile 
», Kurtes 1, Kuliio 1, Dobrânic 1).

de la nivelul juniorilor
precedentele

de
Spre deosebire de 

ediții, campionatele republicane 
călărie ale juniorilor s-au disputat în 
acest an separat de cele ale seniori
lor. Din acest punct de vedere ele au 
însemnat o reușită, reaîizîndu-se ast
fel cel puțin două deziderate : 1.
scurtarea timpului de concurs, evi- 
tindu-se, deci, oboseala sportivilor și, 
in special, uzura materialului cabalin; 
2. programarea întrecerilor in timpul 
vacanței nu grevează asupra prezen
ței juniorilor la cursuri, majoritatea 
lor fiind elevi ța diverse școli.

Această separare a oferit, în plus, 
specialiștilor posibilitatea de a vedea 
mai bine care este valoarea generației 
tinere. Concluziile sînt îmbucurătoare: 
există n serie de călăreți cu reale 
aptitudini, care atent îndrumați vor 
putea urca cu siguranță treptele mă
iestriei.

Totuși, așa cum ne spunea antre
norul Dumitru Velicu, au fost vizi
bile, „numeroase greșeli de tehnică 
privind conducerea calului sau abor
darea obstacolelor, greșeli care dacă 
nu vor fi cit mai curind eliminate 
vor impieta mai tirziu asupra perfor
manțelor călăreților. De asemenea, 
goana după rezultate ce se manifestă 
deosebit de acut incă de |a această 
virstă — care ar trebui să fie cea a 
acumulărilor pentru mai tirziu — nu 
este de natură să determine forma
rea corectă a deprinderilor necesare 
conducerii calului, călărețul căutind 
să obțină victoria chiar cu prețul 
abandonării unor mijloace tehnice ce 
numai aparent il împiedică să-și 
ajungă ținta".

în ceea ce privește problema difi
cultății parcursului, ar fi bine, cre
dem, ca acesta să se înscrie cît mai 
aproape de cerințele internaționale 
(„europenele" pot constitui un punct 
de plecare), deoarece actualele tra
see creează impresia că sînt în așa fel 
alcătuite Incit să fie accesibile tutu
ror, Or, nu acesta este scopul final, 
dacă dorim să ne apropiem cît mai 
grabnic..............................................." ’
actuale, 
lotului, 
facă în 
te speciale, el fiind lipsiți la

de nivelul real al călăriei 
Să ne uităm că membrii 
reprezentativ au trebuit să 

această direcție antrenamen- 
con-

Cadcfii rugftijștl în lața unor importante examene internaționale

Aii fost stabilite loturile pentru 
meciurile de la Varșovia și Vama

In timp ce rugbyștii din lotul re
prezentativ de seniori se află — 
așa cum se știe — în turneu în Ar
gentina, cădeți! vor fi și ei chemați 
în curînd să susțină cîteva întîlniri 
internaționale peste hotare.

O asemenea Intîlnlre va avea loc 
chiar la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Este voț-ba de meciul pe care se
lecționata de tineret îl va susține 
duminică la Varșovia. In vederea 
acestui eveniment, preparativele au 
început încă de la începutul lunii au
gust. Antrenorii care s-au ocupat de 
selecția echipei (este posibil ca ea să 
evolueze în capitala Poloniei sub ti
tulatura de reprezentativa de tinefet 
a Bucureștiului), în speță Rene Clii- 
riac și Eduard Denischi au avut în 
vedere jucători care prezintă multe 
garanții în ceea ce privește maturi
tatea tactică, cunoștințele tehnice și 
discipliha de ' compartiment. Pentru 
ueplasarea la Varșovia au rost reți
nuți 18 jucători și anume : Mușat, 
Cioarec, Oțetaru, Miica, Moraru, 
Ghiță, Dzladyk, Achim, O. Corneliu. 
Al. Dumitru, Munteanu. M. lonescu, 
Căinaru. Tablă, Curea, Stoica, Boroi, 
Anania. Faptul că foarte mulți din-

tre acești tineri jucători aparțin lo
tului echipei Steaua constituie un 
mare avantaj, știut fiind că rugbyștii 
militari dețin la ora actuală o formă 
excelentă. Un ultim detaliu: meciul 
de la Varșovia va însemna și un test 
în vederea turneului pe care lotul 
nostru de tineret îl va întreprinde, 
între 16—20 septembrie, în Bulgaria, 
la Varna.

Al doilea eveniment are un carac
ter mai larg, el angajînd patru re
prezentative de țări, cele ale 
riei, Cehoslovaciei, Italiei și 
niei. Turneul se va desfășura 
tuia tura de „Vara Varnei**.

Preparativele pentru acest 
ment sportiv internațional au

cu un

impor- 
cailor.

cursurile interne de parcursuri 
grad sporit de dificultate.

O altă chestiune deosebit de 
tantă este și cea a pregătirii 
Așa cum remarca un observator neu
tru, antrenorul Gheorglie Antohi, la 
confruntările de săptămîna trecută 
„materialul cabalin nu a arătat că a 
fost suficient de bine antrenat". La 
edițiile precedente, caii — din păcate, 
același și pentru seniori și pentru 
juniori — evoluau mai întîi în pro
bele celor „vîrstjiici" și, apoi, în cele 
ale juniorilor, aceasta ajutînd, în cele 
din urmă, la realizarea unor par
cursuri bune de către tinerii sportivi, 
a căror lipsă de experiență era com
pensată de valoarea calului. Acum,
însă, acest lucru nu a mai fost po
sibil, iar pregătirea .................. “
unor cai a fost 
seamnă că nici 
respectivi nu a 
Așadar, 
alarmă...

Cîteva 
gistrînd 
Marcoci 
contribui decisiv la formarea 
deprinderi extrem de necesare și că
lărețului de obstacole", este firesc să 
fim dezamăgiți de dezolantul specta
col oferit de campionatul de dresaj, 
unde au participat doar 4 călăreți și 
6 cai. Dintre aceștia, doar Daniela 
Molnar (la fiecare concurs mai bună!) 
și Dana Chiruoagă sînt strict specia
lizate pe dresaj. Avînd în vedere 
utilitatea acestei ramuri și pentru ob
stacole, dar mai ales gîndindu-ne Ia 
viitorul ei, întrebăm : pînă cînd clu
burile (excepție făcînd Steaua, Pe
trolul, Mondial Lugoj — singurele 
care au prezentat călăreți în concurs) 
vor manifesta această indiferență în
grijorătoare față de dresaj ? De aceea, 
revenim cu o mai veche propunere 
și anume aceea de a introduce obli
gativitatea ca fiecare echipă sfi aibă 
în componența sa cel puțin un călă
reț și un cal de dresaj, participarea 
Ia obstacole fiind condiționată 
aceasta.

Astăzi, la Mamaia, pe terenurile 
Modern, se dă startul într-un a- 
tractiv concurs internațional de te
nis, rezervat juniorilor. In afara ju
cătorilor români — selecționați în 
urma concursului republican abia 
încheiat — vor fi prezenți și 25 de 
tenismani de peste hotare.

După cum ne spunea prof. A- 
lexandru Lăzărescu, secretarul ge
neral al Federației române de te
nis, „Concursul de la Mamaia este 
de natură să reinscrie această sta
țiune în circuitul internațional de 
tenis. în același timp, dorim să su
punem unui examen sever, în con- . 
fruntarea cu sportivi din alte țări, 
pe cei mai tineri reprezentanți ai 
tenisului românesc. Sperăm ca u-

care noi ne pu-nii dintre ei — în 
nem mari speranțe — să confirme 
valoarea ridicată Ia care au ajuns**.

în cursul dimineții de luni au 
făcut deplasarea la Mamaia jucă
torii români și cei străini. Meciu
rile se vor disputa pe 4 terenuri cu 
suprafață de zgură.

Să sperăm că reprezentanții 
noștri, dintre care proaspeții cam
pioni de juniori ai țării, cu toții 
prezenți la această întrecere, cu ex
cepția brașoveanului Aurel Dără- 
ban, reținut acasă pentru campio
natul divizionar pe echipe, ne vor 
aduce satisfacțiile ce le așteptăm 
de la ei.

I. G.

După încheierea campionatului republican
de tenis al juniorilor

tragem

insuficientă a 
evidentă. Aceasta în- 
munca antrenorilor 
fost satisfăcătoare, 
cuvenitul semnal de

cuvinte despre dresaj. înre- 
opinia antrenorului Nicolae 
că „această disciplină poate

unor

NAȚIONALE DE ORIENTARE TURISTICA

CAMPIONII LA COPII Șl JUNIORI

rezultatelor 
de către echipele partici- 
cadrul celor două etape 
pînă acum, conformația 

primelor trei locuri se 
astfel : COPII. FETE-

rea Ciuc, 2. Dumbrava Sibiu, 3. 
Voința București.

în urma cumulării 
obținute 
pante în 
disputate 
finală a 
prezintă
1. ȘC. GEN. ORAȘ GH. GHEOR- 
GH'IU-DEJ (Luminița Ignat, Silvia 
Ignat, Valerica Babic) — campioa
nă națională; 2. Voința Cluj, 3. 
Șc. gen. Ștefănești; BĂIEȚI: 1. 
VOINȚA CLUJ (A. Fiss, R. Topor, 
A. Sully), 2. Olimpia Satu Mare, 
3. Casa pionierilor Bistrița Năsăud;

juniori IE, fete: 1. OLIMPIA
SATU MARE (Maria Kormanios, 
Rita Antal). 2. Someșul Satu Mare. 
3. Cutezătorii Baia Mare ; bă’eți: 
1. RULMENTUL BRAȘOV (W. Ho- 
niberger, N. Zimmer), 2. Metalul) 
roșu Cluj, 3. Rulmentul II Brașov: 
juniori I, fete : 1. NICOLINA IAȘI 
(Neli Stan, Maria Luchian), 2. Clu
jeana Cluj, 3. Voința 
1. STEAGUL ROȘU 
CIUC (L. Farcaș. I. 
Dumbrava Sibiu, 3.
Cluj.

Cluj; băieți:
MIERCUREA 

-Zoltan), 2. 
Metalul roșu

Fa

DE AZI Șl PÎNĂ VINERI,

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE PATINAJ PE ROTILE

va putea să 
zile, de pal-

Piteștiul fotbalistic 
uite, pentru cîteva 
pitantele faze ale acestui popular 
sport, urmărind pe pista de car
ting de aici întrecerile finale ale 
campionatului republican de pati
naj pe rotile. Și asta, pentru a-i 
încuraja pe sportivii localnici care 
vor da piept, cu acest prilej, cu 
cei mai buni patinatori din Cluj, 
Tg. Mureș, Brașov, București, Si
biu, Galați și alte localități, lup- 
tînd pentru numeroasele titluri 
puse în joc.

Inițiat în scopul angrenării pa
tinatorilor din cluburile și asocia
țiile sportive din țară într-o com
petiție organizată, acest campionat 
este, în același timp, și 
verificare a nivelului de 
al patinatorilor de viteză 
sezonul competițional pe

o Utilă 
pregătire 

pentru 
gheață. 

Totodată, competiția constituie o 
nouă etapă în popularizarea aces
tui sport în tîndul copiilor și ti
neretului.

De azi, pista din Pitești, măsu- 
t-înd aproximativ 
gazdă a sportivilor 
vîrste (începînd de la 
minînd cu seniorii) 
măsura forțele în nu 
32 de probe, la patine tip 
și „căruță**.

200 m, va fi 
de diferite 
7 ani și ter- 
care-și vor 

mai puțin de 
„linie"

UN SUCCES INCONTESTABIL CARE OBLIGA
LA ACȚIUNI Șl MAI SUSȚINUTE

vorse
la am- 
a doua 
distan-

In ziua întîi de concurs 
desfășura alergările scurte 
bele tipuri de patine, ziua 
va cuprinde întrecerile pe
țe medii la toate categoriile, iar 
ultima reuniune va aduce pe pistă 
doar pe juniori și seniori, care își 
vor disputa întîietatea în probele 
pe distanțe lungi.

eveni- 
... ,- fost

conduse de antrenorii Alexandru Pa- 
loșeanu și Rene Chiriac, care au avut 
la dispoziție un lot numeros cu jucă
tori pînă la 23 de ani. După antrena
mente efectuate în cadrul cluburilor 
și asociațiilor sportive respective, ju
cătorii susceptibili de selecționare au 
luat parte la un meci de trial, pro
gramat cu cîteva zile în urmă, cînd a 
și fost stabilit lotul reprezentativ.

Iată-1 :
STILPI : Cioarec (Steaua), Ioniță 

(Universitatea Timișoara), Scarlat 
(Grivița Roșie) ;

TALONERI: Munteanu (Steaua) ți 
Stoica (Dinamo) ;

LINIA A II-A: Marin 
(Steaua), Mușat (în ours de 
rare la Farul Constanța), 
(Universitatea Timișoara);

LINIA A III-A : Afhim și Oct. 
Corneliu (ambii de Ia Steaua), Boroi 
(Dinamo), Mihalache (Sportul stu
dențesc), Mengher (Grivița Rosie);

MIJLOCAȘI; Barbu și - ' - • • 
(Grivița Roșie), Al. Dumitru 
Pereș (Agronomia Cluj);

TREISFERTURI: Enache 
(Steaua), Lupaș (C.S.M. Sibiu), Aldea 
(Dinamo), Damaschin și Ghiță (Gri
vița Roșie), Ianusievici (Sportul stu
dențesc ;

FUNDAȘ i Miica 
școlar București)

De notat faptul 
fundaș va putea fi 
șui Comănici. De 
schimbări de posturi sînt posibile în 
liniile de înaintare.

Și în cazul selecționatei de tineret 
a României, foarte mulți jucători 
aparțin echipei campioane, Steaua, 
care se află într-o formă excelentă, 
verificată cu ocazia partidelor din 
„Cupa Federației Române de Rugby" 
în care a înregistrat numai victorii. 
Considerăm, totodată Inspirată pozi
ția antrenorilor care au promovat în 
lot jucători talentațl, dar mai puțin 
cunoscuți pînă acum, cum este cazul 
mijlocașului Pereș de la proaspăt re
intrata în prima divizie, Agronomia 
Cluj, al centrului Lupaș de la C.S.M. 
Sibiu, al jucătorului de linia a III-a 
Mengher de la Grivița Roșie, revela
ția primelor etape din „Cupa F.R.R."

Sigur, antrenorii n-au scăpat din 
vedere să aducă în lot și jucători ex
perimentați (Achim, O. Corneliu, Da
maschin, Ianusievici etc.). în măsură 
să asigure selecționatei nu n mai 
forță fizică ci și morală. Așa cum a 
fost alcătuit Iotul, apreciem că orien
tarea antrenorilor coordonatori re
flectă realitatea, fiind păstrați numai

lonescu 
transfe- 
Maiancu

Comănici
(Steaua),

S3

LA PLANORISM
Septembrie, lună a „număra

tului bobocilor" este și pentru 
zborul fără motor prilej de 
încheiere a bilanțului. In șase 
centre, București. Brașov, Cluj, 
Craiova, Iași și Tg. Mureș au în
ceput sau urmează să înceapă e- 
xamenele de brevetare a piloților 
planoriști. Pentru amănunte ne-am 
adresat comandantului 
meniului zbor fără motor 
drul Aeroclubului Central 
maestrul sportului Mihai 
liței :

„Brevetările constituie 
noi cea mai bună trecere în
a potențialului de care dispunem,

detașa- 
din ca- 
Roipân. 
Adăscă-

pentru 
revistă

S-a încheiat o nouă ediție a 
campionatului republican de tenis 
rezervat juniorilor și, odată cu că
derea cortinei, sîntem și noi în 
măsură să oferim cîteva concluzii 
din desfășurarea acestei importante 
competiții.

Mai întîi este de consemnat fap
tul că participarea la întreceri a 
fost mai numeroasă ca la edițiile 
precedente : peste 200 de concu- 
renți. Dar și mai important este 
că pe terenurile din parcul Pro
gresul au fost prezenți jucători și 
jucătoare din 32 de orașe ale ță
rii, lucru deosebit de 
pentru tenisul nostru, 
în vedere că pînă 
consemnam aceleași 
prezențe : tenismani din București, 
în primul rînd, precum și din 
cîteva alte orașe cu tradiție în 
sportul alb. Despre prezența spor
tivilor din Tg. Jiu, Focșani, Hune
doara am mai 
scriem. De aceea 
doar că ne-am fi

îmbucurător 
dacă avem 
nu demult 
și aceleași

la o în- 
campio- 
sportivi

cipare mai substanțială — 
trecere de anvergura unui 
nat republican — a unor 
din Iași, Bacău și, de ce nu, chiar 
din Suceava. Ce se întîmplă, însă, 
cu tenisul în aceste orașe ? La Iași, 
de exemplu, în pofida faptului că 
există oarecare interes din partea 
unor iubitori ai tenisului pentru 
afirmarea talentelor existente aici, 
preocuparea organelor județene ale 
sportului, ale cluburilor și asocia
țiilor, în ceea ce privește crearea 
condițiilor necesare, este încă de
parte de a fi corespunzătoare. 
Existența a numai două terenuri în 
incinta ștrandului din spatele Pa
latului culturii, care nici măcar nu 
sînt în subordinea Administrației L, 
bazelor sportive, ci a întreprinderii 
de apă și canal, face imposibilă 
programarea unor ore și zile da 
antrenament pentru cei 20 de copii 
din secția de tenis a C.S.M. Sîntem 
informați că în 
ani federația de 
jinit municipiul 
na j area cîtorva 
Ce s-a făcut de 
se intenționează
Iași pentru, ca și tenisul să poată 
fi practicat la nivel de perfor
manță ?

Revenind
am asistat pe terenurile Progresul, 
faptul cel mai demn de menționat 
este seriozitatea cu care se lu
crează nu numai la București, dar 
și în orașe ca Arad, Oradea, Bra
șov, Hunedoara — localități de 
unde au și fost desemnați campioni 
ai actualei ediții (Dorina Brăștin. 
Aurel Dărăban și C. Barbu, Sorin 
Orășanu). Nu uităm, firește, să 
menționăm din nou contribuția clu
bului bucureștean Dinamo, din a 
cărui pepinieră 
de campioni și 
Virginia Ruzici, 
Florența Mihai.

la întrecerile la care

Ion GAVRILESCU

avut prilejul să 
vom mai aminti 
așteptat la o parti-

Bulga-
Româ- 

Sub ti-

au cucerit titlurile 
multipli campioni 
Florin Manea și

Emanuel FÂNTÂNEANU

urmă cu doi-trei 
specialitate a spri- 
Iași pentru ame- 
terenuri de tenis, 
atunci și mai ales ce 
a se întreprinde la

și Suciu

(Clubul sportiv

că pe postul <(e 
folosit și mijloca- 
asemenea, unele

Radu Malancu (în spatele jucătorului cu balonul), unul din jucătorii 
nădejde din lotul reprezentativ al

. .. . . __  . . de
rugbyștilor cădeți... Foto: I. MIHĂICÂ

jucătorii care prezintă toate garanți
ile unei bune comportări. Mai mult, 
cum o parte dintre jucători vor evo
lua, mai întîi, la Varșovia, antrenorii 
vor avea posibilitatea să-și dea seama 
din timp de valoarea reală a unora

dintre ei, de modul cum știu să facă 
fată în competiții cu o încărcătură 
de efort, oricum mai mare decît în 
întîlnirlle organizate în țară.

BASCHET în cadrul unui turneu 
internațional desfășurat la Salonta, au 
fost înregistrate, următoarele rezultate*. 
Szpartakus Szarvas (Ungaria) : 61—44 cu 
Șc. sp. Salonta, 61—44 cu Voința Oradea, 
55—44 cu Metalul Salonta; Metalul Sa
lonta: 52—39 cu Voința Oradea, 66—37 
cu Șc, sp. Salonta; Șc. sp. Salonta : 
63—52 cu Voința Oradea. Clasament fi
nal : 1. Szpartakus Szarvas, 2. Metalul 
Salonta, 3. Șc. sp. Salonta, 4. Voința 
Oradea. în continuarea relatării sale, 
corespondentul nostru Vasile Sere ne-a 
transmis că, la Oradea, Voința din lo
calitate a dispus de Szpartakus Szarvas 
cu 36—35, iar divizionara A Crișul, de 
Metalul Salonta cu 54—49. ®!N CADRUL 
ULTIMEI SALE ȘEDINȚE, Biroul Fede
ral a analizat planurile de pregătire ale 
reprezentantelor României în cupele 
europene: Dinamo (m) și Politehnica 
(f) în C.C.E., Steaua (m) și I.E.F.S. (f) 
în Cupa cupelor. Cu acest prilej, antre
norii celor patru formații au informat 
că înaintea meciurilor oficiale din cu
pele respective, echipele vor susține 
partide de verificare în Cehoslovacia 
(Politehnica), U.R.S.S. (Dinamo, în ca
drul „Dinamoviadei»), Polonia (Steaua) 
si R.D. Germană (I.E.F.S.)- @ BAS-
CHETBALIȘTII DE LA UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA vor efectua un turneu 
în Cehoslovacia și Ungaria, între 20 și 
30 septembrie.

Tiberiu STAMA

A ÎNCEPUT divizia b la handbal
Duminică s-au desfășurat jocu

rile din cadrul primei etape a di
viziei B Ia handbal, ediția 1973— 
74. Iată rezultatele înregistrate :

FEMININ. Seria I :
Progresul București 
Vulturul Ploiești — 
Buzău 13—9 (7—4), 
iova — Voința București 13—22 
(7—10), Constructorul București — 
C.S.U. Construcții
Tomistex Constanța — Știința Ba
cău 14—8 (7—6) ; “ ‘
Victoria Timișoara — Universitatea 
Cluj 9—8 (3—3), C.I.L. Tr. Seve
rin — Sparta Mediaș 10—19 (6—10)., 
Voința Sf. Gheorghe — Textila 
Sebeș 11—2 (6—1), Nitramonia Fă
găraș — Constructorul Baia Mare 
12—10 (5—4).

MASCULIN. Seria I : Voința

Voința Iași — 
10—4 (4—3),

C.S.M. Gloria
Voința Cra-

13—12 (S—7).

Seria a II-a :

16— 
Ra- 
Ști- 
Iași 
Co

București — Rapid București 
14 (7—3), Relonul Săvinești — 
finăria Teleajen 19—14 (9—6), 
ința Bacău — Agronomia 
27—20 (13—9), C. S. Pitești —
merțul Constanța 22—12 (10—3) ; 
Seria a II-a : Tractorul Brașov — 
Nitramonia Făgăraș 20—15 (10—7), 
Metalul Copșa Mică — Universi
tatea Craiova 23—18 (11—8), Știința 
Petroșani — Gloria Arad 19—13 
(10—8), Constructorul Oradea — 
Banatul Timișoara 8—10 (5—7), Ti
mișul Lugoj — Știinta Lovrin 22— 
20 (10—9).

Corespondenți: A. Vasilescu, Gh. 
Briotă, Șt. Gurgui, P. Manafu, S. 
Neniță, M. Falieiu, C. Gruia, D. 
Onciul, C. Olaru, D. Nemțeanti, V. 
Sere, G. Rosner, O. Guțu, •€. Crețu, 
S. Bucur, S. Băloi, S. loncscu.

A ÎNCEPUT „numărătoarea bobocilor»
în ceea ce privește tineretul. Sport 
care necesită o pregătire cu o ma
re durată de timp — este vorba 
de ani de zile — planorismul ne
cesită asigurarea în perspectivă a 
schimburilor viitoare. La exame
ne, mă refer la cele care au în
ceput, s-a prezentat cea mai tî- 
nără generație de zburători pen
tru obținerea certificatului „C“ 
de pilot planorist, prima treaptă 
pe drumul performanței. Examină 
rile, riguroase, vor verifica cu
noștințele teoretiee — aerodinami
că, meteorologie, aparate de bord, 
tehnica pilotajului, navigația ae
riană, tehnica și tactica zborului

de performanță — și practice — 
ture de pistă, opturi, spirale, ate
rizări în careu 
care au absolvit cursurile ele 
marp“ din această 
menționat numărul sporit, 
port cu alți ani, al celor ce 
prezintă la examene, aceasta dîn- 
du-ne posibilitatea unei selecții 
mai ample. în ceea ce-i privește 
pe cei brevetați în anii trecuți, a- 
ceștia se vor prezenta în a doua 
jumătate a lunii la probele 
tice de zbor instrumental, 
teri pe cap, linie dreaptă, 
de viteză, angajări, situații 
ce de zbor ce urmează a fi

ale candidaților
„for- 

vară. Trebuie 
în ra

se

prac- 
Scoa- 
limtta
criti- 

rezol-

vate fără vizibilitate, toate aces
tea constituie o treaptă mai difi
cilă, creînd un grad mai ridicat 
de pregătire și fiind, totodată, un 
test edificator asupra calităților și 
aptitudinilor de zburător.

Cu aceste examene activitatea 
la planorism nu încetează, anul 
acesta împlinindu-se un vechi de
ziderat al nostru, zborul non stop 
atîta vreme cît condițiile 
rologice o permit, fapt de 
sebită însemnătate pentru 
rea viitorilor performeri, 
că rezultatele vor fi pe 
eforturilor depuse".

BOX La tradiționalul turneu interna
țional de box de la Alma Ata (U.R.S.S.), 
ce va avea Loc în perioada 14—18 sep
tembrie, va participa și un lot de boxeri 
români, conduși de Puiu Angjiel, preșe
dintele clubului Voința București și în
soțiți de antrenorul Gheorghe Preda. Din 
lot fac parte, printre alții: Augustin Ia- 
cob, Mihai Teofil, Constantin Lică, 
Vasile Drăgan, Ion Petre și Florian Bobi. 
0 UN LOT DE TINERI BOXERI, evi- 
dențiați cu prilejul turneului „Prietenia”, 
va întreprinde un turneu în Italia, 
unde va susține trei întîlniri cu forma
ții similare. Primul meci de juniori Ita
lia — România este prevăzut a se dis
puta la Veneția, în ziua de 18 septem
brie. Sub conducerea antrenorilor Teo
dor Niculescu, Gheorghe Bobinaru, Con
stantin Ciucă și Mihai Goanță, vor face 
deplasarea, printre alții : Paul Dragu, 
Niță Roba, Alexandru Barbu, Florian 
Ghiță, Carol Hajnal, Virgil Sîrbu, Nico
lae Istrate, Mircea Simon, Gheorghe 
Matache, Constantin Dafinoiu. G LA 
CEREREA FEDERAȚIEI DIN POLONIA, 
meciul dintre echipele naționale ale Ro
mâniei și Poloniei, ce urma sâ aibă loc 
la 9 decembrie la București, se anu
lează. întîlnirea dintre formațiile repre
zentative ale României și R.D. Germane 
va avea loc în primele zile ale lunii 
marție 1974, la București PESTE 1200 
DE SPECTATORI au asistat la o inte
resantă gală, în cadrul căreia Construc
torul Galați a dispus de Rapid București 
cu 13—3 Iată rezultatele reuniunii 
fășurată la Galați: O. Amăzărp^ie 
b. ab. I I. Mageri (R), P. Ganea 
b.ab. 3 Z Stanciu (R), A. Cojan 
b.p. N. Smăndoiu (R), M. Tone (C) 
M. Frumo'su (R), N- Butișagă (C) 
C. Șerban (R), C. Hoduț (R) b.p. V. 
Bute (C), S. Tîrîlă (C) b.ăb. 1 C. Nico
lae (R), C. Cojocaru (C) egal cu V. Te- 
cuceanu (R). Corespondentul nostru T. 
Siriopol ne-a informat în încheiere, că 
gala s-a bucurat de un deosebit succes.

des-
(C)
(C) 
(C) 

b.p. 
b.p.

moteo- 
o deo- 
instrui- 
Sperăm 
măsura

POPÎCE Zilele trecute s-a întocmit 
programul diviziei A, ediția 1973—1974. 
Sorții au decis ca încă în prima etapă 
(22 septembrie) cîteva dintre formațiile 
fruntașe să se întîlnească între eie. Ast
fel, campioana feminină, Rapid Bucu
rești, va juca, pe arenă proprie, cu Vo
ința București, fosta campioană a țării, 
în cealaltă serie, Nord, cele mai bune 
două formații, Hidromecanica Brașov și 
Voința Cluj, se vor întîlni pe arena din 
orașul de sub Tîmpa. La bărbați, în se
ria Sud, Constructorul Galați, dețină
toarea titlului, va primi la București re
plica unei aJte fruntașe, Constructorul, 
iar în seria Nord, noua promovată. Mi- 
naur Baia Mare, va debuta jucînd cu o 
altă echipă minieră» Jiul, la Petriia.



Pag. a 3-a
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CAMPIONATELE MONDIALE DE NATAȚIE

FAVORITELE TURNEULUI DE POLO
TRECUT PRIN MARI EMOȚIIAU

ds la tri- REUNIREA CELOR TREI LOTURI REPREZENTATIVE
PAȘI IN „VALSUL

19.
20.

a reprezentantelor 
Sorana
Melania

BELGRAD, 3 (prin telefon 
misul nostru).

Surprizele se țin lanț în 
primului campionat mondial _ 
iștilor. Reprezentativa României

turneul 
al polo- 
..Ll a 

susținut, pînă în prezent, două par
tide: a pierdut la limită în fața Ita
liei (4—5) și a învins Israelul cu 12—1, 
urmi nd să întilnească, marți după 
amiază, formația Spaniei, iar miercuri 
pe cea a Ungariei.

Duminică seară am fost martorii 
poate ai celei mai mari surprize din 
lumea poloului. La prima sa evoluție 
in fața spectatorilor din Belgrad, se
lecționata Bulgariei (învinsă cu o 
lună in urmă de formația română cu 
9—1, la Volgograd), a reușit „bomba" 
zilei: 6—5 (1—1, 1—2, 2—1, 2—1) în 
fața echipei S.U.A. Conduși în majo
ritatea timpului, sportivii bulgari au 
găsit resurse nebănuite de a „în
toarce" scorul în repriza a patra și 
de a lua un avantaj minim pe care 
l-au apărat cu toate puterile pînă la 
fluierul final al sovieticului Lebedev. 
Cu 5 minute înainte de sfîrșit, cînd 
bulgarii se aflau în inferioritate, 
nord-americanul Asch a scăpat sin
gur. a șutat năpraznic de la 3 m, dar 
portarul Runtov a salvat in extremis...

In continuare aveam să fim mar
torii unei partide a cărei desfășurare 
a fost ieșită din comun. Formația 
Mexicului, care nu s-a clasat printre 
primele 12 la J.O., a dominat net re
prezentativa țării gazdă. Mexicanii 
ău condus cu 2—1, 3—2, 4—3, 5—4 și 
liniștea mormîntală din tribune ex-

prima, cît se poate de clar, că cei 
mal aprinși suporteri ai „piavllor“ 
pierduseră orice nădejde. Dar o eli
minare a lui Valencia și un „4 m“ 
în favoarea gazdelor au fost sufici
ente pentru ca Iugoslavia să cîștige, 
în ultimul minut, cu 6—5 (2—2, 0—1, 
2—2, 2—0) un meci ca și pierdut. Lu
crurile s-au petrecut asemănător și 
în partida dintre U.R.S.S.. actuala 
campioană olimpică, și Olanda. Ju- 
cînd în ritm susținut, olandezii au 
condus cu 1—0 și 2—1, marcînd din 
acțiune. Jucătorii sovietici au echili
brat situația gjungînd să conducă cu 
5—3. La acest scor, olandezii au ata
cat furibund, au ajuns la 4—5 și au 
fost la un pas de a obține egalarea. 
In rest, rezultate normale: Ungaria— 
Spania 7—3 si Ungaria — Israel 14—0■ - ' - .3

3—0

p.
p.

țării
Prelipceanu 

Decuseară

PRIMII
RECORDURILOR

astăzi, poloiștii îți vor muta 
1“ la Banjica, lăsînd piscina

fCHIPA DE TINEREI (23 ANI) 
ÎNIÎENEȘIE MÎINE REPREZENTATIVA BUICARIEI

SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND
I FORMA COMPONENȚILOR LOTULUI A

De .
„sediul' _ _____r ___
centrală de la Tașmajdan aproape în 
exclusivitate înotătorilor. Primul 
dintre români (sosiți luni dimineață) 
care intră in focul marilor întreceri 
este Marian Slavic. El va înota in 
seria a patra a probei de 200 m liber 
<12 de concurenți), alături de Yana 
Gidite (Japonia), Comas (Spania), 
Delgado (Equador), Pyttel (R.D.G.), 
Namorado (Brazilia) și Vivoni (Porto 
Rico).

In pauza dintre două antrenamente, 
patru dintre cei mai buni înotători 
din R. D. Germană, însoțiți de șapte 
antrenori, au participat la o confe
rință de presă. întrebările sutelor de 
ziariști adresate Korneliei Ender, Ul- 
rikei Richter, Angelei Franke și lui 
Roland Matthes au vizat invariabil 
„secretdl" spectaculosului salt valo
ric din acest an. Răspunsurile au 
fost simple: „Lucrăm șase ore zilnic 
in bazin și înotăm toate procedeele 
tehnice. Cu aproximativ două luni 
înaintea unui mare concurs, prepon
derentă devine pregătirea proce
deului de specialitate". Cu alte cu
vinte nici un secret.

iu cea uc a 
campionatului republican, 
lotului național au susții

I

Ion, Cring*asu și M. Stelian — mijlocași; 
Anghel, Ghergheli, Răducanu, N&stase 
și Radulescu — atacanți.

în programul de astăzi al lotului este 
prevăzut un antrenament de omogeni
zare pe Stadionul 23 August, in urma 
căruia antrenorul C. Drăgușin va alcătui 
formația ce va fi opusă, ca sparing- 
partner mîine după 
primei reprezentative

ieri dimineața s-a reunit în Capitală, 
lotul de tineret sub 23 de ani a cărui 
componență a suferit cîteva modificări 
de ultim moment impute de cele două 
indisponibilități survenite în cadrul lo
tului A (S&tmăreanu și Nunweiller VI). 
Antrenorul Cornel Drăgușin are în pre
zent la dispoziție un număr de 16 ju
cători; Cavai și Batori — portari; An- 
ghelini. Smarandaehe. Porațchi, FI. Ma
rin, Grigoraș și Hajnal — fundași; Ion

Duminică, in cea de a clocea etapă a 
, componenții 

susținut, tn cadrul 
propriilor formații de club o nouă pro
bă oficială de verificare. A lipsit și de 
astă dată Dumitrache, încă nerestabilit. 
Evoluția celorlalți 1G „tricolori", prezenți 
în teren și în atenția noastră, ne oferă 
prilejul unei aprecieri a formei lor 
sportive „la zi" și a unor scurte consi
derații individuale pe care ne propunem 
a le prezenta in continuare.

Și vom începe cu cei doi portari. Kă- 
ducanu și lordache. Primul a apărat 
mulțumitor, avînd cîteva intervenții sa
lutare, primind trei goluri în situații în 
care se găsea singur în fața înaintașilor 
adverși. Cel de al doilea, portarul mili
tarilor bucureșteni s-a comportat sub 
așteptări, avînd vină la primirea ambe
lor goluri înscrise în poarta echipei 
sale.

Dintre fundași. Sătmăreanu a avut o 
evoluție puțin concludentă. Jocul șău 
din partida cu Rapid confirmă, indiscu
tabil, o anumită criză — sperăm pasa
geră — de formă. Sameș a făcut un 
meci satisfăcător, dar in fața unui ad
versar care nu 1-a pus probleme difi
cile de rezolvat. Antonescu, care a acțio
nat ca „libero", a manifestat o surprin
zătoare lipsă de concentrare, datorită 
unei atitudini de „degajare" ostentativă, 
riscantă în același timp pentru echipă, 
ca urmare a unor numeroase erori teh- 
nico-tactice (pase la adversar, infiltrări 
neinspii-ate în atac). Dinu a munhit 
foarte mult, jocul său purtînd totuși 
o notă de exagerată ofensivă, lipsind 
apărarea de aportul necesar depășirii 
momentelor dificile. Velea, în general, 
bun, dar pe fondul unor solicitări ne
semnificative din partea adversarului

direct. N. Ionpscu nu s-a impus și nici 
nu justifică, se pare, prezența sa în lot.

Din rîndul mijlocașilor remarcăm buna 
comportare a lui Dumitru, în momentul 
de față aproape de valoarea sa reală. 
Cu o bună dispoziție de joc el, a con
dus bine angrenajul echipei sale, dar a 
greșit adeseori șutind de la distanță în 
situații în care .erau mai recomandabile 
pasa și combinația. Beldeanu, cel mai 
bun jucător de pe teren. în partida de 
la Reșița, s-a impus în egală măsură ca 
un foarte abil conducător de joc. crea
tor și finaiizator eficace. Sub așteptări 
evoluția lui Nunweiller VI (lent în miș
care, imprecis în pase), a cărui acci
dentare, din finalul meciului cu Spor
tul studențesc, îl face pentru moment 
indisponibil.

Atacanții din lotul reprezentativ au 
avut duminica aceasta o „zi bună". Do- 
hrin a dovedit din nou multă fantezie 
in construcția acțiunilor și precizie în 
finalizare. Troi $-a mișcat cu ușurință, 
în special în partea a doua a jocului, 
a muncit mult și cu folos, s-a remarcat 
prin agresivitate și eficacitate. Iordă- 
nescu, cel mai bun jucător al cuplajului 
bucureștean, a manifestat o vervă deose
bită, un accentuat spirit colectiv și 
multă dorință de a reveni la forma care 
l-a consacrat în națională. Țarălungă, 
la rîndul său. a avut o comportare ex
celentă, a acționat dezinvolt, a dovedit 
multă agresivitate ofensivă, dar și lipsă 
de concentrare în finalizarea unor situ
ații simple de atac. Mai puțin activ ni 
s-a părut Dudu Georgescu, de altfel și 
foarte bine păzit și lipsit de posibilita
tea de a-și pune în valoare principala sa 
calitate: detenta și lovitura de cap.

amiază, la Sofia, 
a Bulgariei.I5-grupa B : Mexic — Australia 

grupa A ; Cuba — Bulgaria 
grupa C.

PRIMA CAMPIOANĂ A 
LUMII

Duminică noaptea a fost decernat 
primul titlu suprem. S-a încheiat în
trecerea individuală la înot artistic, 
unde studenta americană Teresa An
derson (20 de ani), din San Jose, a 
acumulat 120,460 p și a întrecut-o pe 
marea favorită, canadianca Jojo Car
rier — 112,534 p.

A luat sfîrșit și concursul săritoarelor 
de la trambulină : 1.- Christa Koehler 
(R.D. Germană) 442,17 p, 2. Ulrike 
Knape (Suedia) 434,19 p, 3; Mariana 
Janicke (R.D. Germană) 426,33 p.

in 
în 
în

I
I
I
I

Adrian VASÎLIU I

SELECȚIONATA DE TINERET (21 DE ANI)
SUSȚINE UN MECI DE VERIFICARE

Tot în cursul dimineții de 
Centrul sportiv 23 august din 
a avut loc și adunarea jucătorilor care 
fac parte din lotul național sub 21 de 
ani și de a cărui pregătire răspunde 
antrenorul Ion Voica. Din vechea com
ponență a acestui lot lipsesc Porațchi 
și Grlgoraș, promovați în garnitura lui 
..under 23“. Prin efectuarea acestor mo
dificări, precum și prin introducerea în 
rîndurîle celei de a doua naționale de 
tineret a jucătorului Moisescu de la F.C. 
Argeș lotul sub 21 de ani are în prezent 
următoarea alcătuire; Lăzăreanu și Cos- 
taș — portari; Moisescu, G. Sandu, Ma
tei, Iovănescu, Lucutâ șl Cosma — fun
dași ; T. Stoica (C.S.U. Galați), I. Stoi
ca (Steaua). Rîșniță — mijlocași ; Cri- 
șan, Caniaro, Do|>re, M. Sandu, Dănilă 
și Batacliu — atacanți.

în programul de pregătire al acestui 
lot, antrenorul Ion Voica a prevăzut 
pentru mîine după amiază un meci de 
verificare cp o formație divizionară B.

luni. la 
Capitală,

(Urmare din pag 1)

VALENTINA CIOLTAN

ÎN VEDEREA CUPEI EUROPEI, LA ATLETISM

ECHIPA ROMÂNIEI
PLEACĂ MÎINE
LA EDINBURGH

ESTE RECORDUL DE GOLURI..
cîteva zile înaintea 
a IV-a a competi-

Ne aflăm cu 
finalelor ediției 
ției atletice continentale pe echipe 
Cupa Europei-Bruno Zauli.

® în cursul zilei de mîine re
prezentativa noastră feminină va 
pleca la Edinburgh, via Bruxelles. 
Londra. Va face deplasarea urmă
toarea echipă: 100 m: Mariana
Condovici (11,5), 200 m: Mariana 
Condovici (23,4), 400 m: Doina Bă- 
descu (54,3), 800 m : Natalia Andrei 
(2:05.3), 1500 m: Ileana Silai
(4:12,0), 100 mg: Viorica Viscopo- 
ieanu (—), lungime: Viorica Visco- 
polcanu (6,50), înălțime : Virginia 
Ioan (1,90 m), greutate: Valentina 
Cioltan (17,78 m). disc : Argentina 
Menis (66,82 m), suliță : Eva Zorgo 
(54,24 m). 4x100 m ; Carmen Ene, 
Marioara Lazăr, Laura Racz, 
Mariana Condovici (46,7), 4x400 m ; 
Niculina Lungu, Mariana Suman, 
Doina Bădescu, Ileana Silai (3:37,7).

• Colegii de la ziarul Naroden
sport din Sofia ne-au făcut cunos
cută formația pe care Bulgaria o va 
deplasa în Scoția, la finala com
petiției: 100 m: Ivanka Valkova 
(11,2), 200 m: Valkova (23,3). 400 m. 
Liliana Toriiova (52,0), 
Svetia Zlateva (1:57,5), 
Tonka Petrova (4:11,4), 
Sașka Varbanova (13,5) 
Nedialka Anghelova (6,50 
țime : Iordanka Blagoeva 
greutate : Ivanka Hristov» 
disc : Svetia Boșkova 
suliță: Liliana Molova (60,20 m),
4x100 m: Iankova, Panaiotova, Po- 
pova Sipoklieva (44,6), 4x400 m:
Trifonova, Zlateva, Iordanova, To- 
mova (3:28,8). După cum se vede, 
o echipă foarte puternică care. în 
mod teoretic, are mari șanse să se 
claseze pe locul trei, în urma prin
cipalelor favorite, reprezentativele 
R. D. Germane și Uniunii Sovietice.

® Ne-a reținut. în mod special, 
atenția noul record mondial, la 
ștafeta 4x100 m, al echipei R. D. Ger
mane (Kandarr, Stecher, Heinich, 
Selmigckeit). într-un concurs, la 
Potsdam, ea a realizat timpul de 
42.6 secunde, superior recordului 
național al multor reprezentative 
masculine | O socoteală simplă ne 
arată că, în medie, fiecare schimb 
a parcurs distanța de 100 m în... 
10.65 secunde ! Orice comentariu 
ni se pare cu totul de prisos !...

• Cîteva dintre probele compe
tiției feminine de la Edinburgh se 
impun atenției. Este vorba mai 
întîi, de aruncarea discului în care 
se reîntîlnesc Faina Mclnik și Ar
gentina Meniș. săritura în înălțime 
care reunește pe Iordanka Blagoeva 
(1,92 m), Bita Kirst (1,90 m). Vir
ginia Ioan (1.90 m), cursa de 800 m 
cu noua recordmană a lumii Svetia 
Zlateva și fosta recordmană mon
dială Hildegard Falck etc. Ceva a- 
nume ne spune că, în special, la 
aceste probe, dar încă și la altele,

recordurile mondiale 
sînt în pericol!

® Intr-un 
desfășurat zilele 
la Teheran, cei 
leți participanți 
ținut cinci 
Toma Petrescu la 100 
m (11,1) și 200 m (21,7), 
Gheorghe Cefan la 
1 500 m (3:52,2) și 3 000 
m obstacole (9:13,8) și 
Ștefan 
lungime 
lano, la 
țional 
l’Unita, Constantin Gri- 
goraș s-a clasat pe pri
mul loc la suliță (76,12 
m), iar Vasile Sâruean 
la lungime (7,56 ,m).

• Sîmbătif și duminică, pe 
dionul din Poiana Brașov, echipele 
de juniori și junioare ale Româ-

concurs 
trecute 

trei at- 
au ob- 

victorii :

Lăzărescu la 
(7,30). La Mi- 
Festivalul na- 
al ziarului

niei vor întîlni reprezentativele 
Greciei și Cehoslovaciei (băieți) și 
Cehoslovaciei (fete). I

I
Spartachiada de vară a armatelor prietene

800 m :
1 500 m:
100 mg: 
lungime : 
m), înăl- 
(1,92' m), 
(19,73 m) 

(61,98 m).

SPORTIVII
SÎNT GATÂ

FRAGA, 3 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

După deschiderea festivă a Spar- 
tachiadei de vară a armatelor prie
tene, sportivii români s-au depla
sat în șase orașe (unele la peste 
400 km distanță de Praga), pentru 
a se prezenta la startul acestei im
portante competiții : trăgătorii la 
Plsen, boxerii la Olomouc, haltero
filii la Trencin, înotătorii la Zilina, 
ginjnaștii la Banska Bistrica și 
handbaliștil la Bratislava.

Fără îndoială, în centrul atenției' 
delegației sportivilor români a stat 
continuarea antrenamentelor și a- 
daptarea la condițiile specifice de 
concurs. Totuși, în timpul liber re
prezentanții noștri au vizitat ora
șul Praga, au asistat la spectaco
lul de gală cu opera „Mireasa vîn- 
dută“ de Smetana, au vizitat sa
tul erou Lidice, unde au depus co
roane de flori.

O simplă trecere în revistă a 
componenței delegațiilor partici
pante la Spartachiada de vară a 
armatelor prietene, indică prezenta 
la toate disciplinele a unor spor
tivi cu renume, campioni mondiali, 
europeni, olimpici și naționali.

La plecarea handbaliștilor din 
Praga spre Bratislava, antrenorul 
Cornel Oțelea ne spunea că tur
neul este foarte dificil : „Echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei sînt cele

LOTO-PRONOSPORT
ClȘTIGĂTORII excursiilor 
ATRIBUITE LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALĂ LOTO 
DIN 21 AUGUST 1973

Reșița jud. Caraș Severin ; 8. Ne- 
delcu Stelian și 9. Ilea Ileana din 
Cluj ; 14). Tuțuianu Eugen — Con- 
stanța (continuare în numărul de 
mîine).

ROMÂNI
DE START

Categoria 4 (17 excursii de cîte 
2 locuri la Budapesta cu petrece
rea Revelionului 1974) : 1. Buturca 
I. Ion — C. Lung jud. Argeș ; 2. 
Torok Emma — Oradea ; 3. Malcic 
Nicolaie — Brașov ; 4. Popescu Dă- 
nuț _ Brăila ; 5. Gloteanu Necu- 
lai —• Berești jud. Galați ; 6. Szasz 
Dionisib — Lupeni jud. Hunedoara ' 
1. Magyari Levente — Reghin ; 8. 
Pap Laszlo — Simleul Silvaniei 
jud. Sălaj ; 9. Sandu Ion — Agnita 
jud. Sibiu ; 10. Baciu Ion — Me
dias • 11. Dumitraș Viorica — Su
ceava ; 12. Arghiropol Rucsanda — 

13. Krausz Etelka — Timi- 
Prundeanu C. Constan- 
Vîlcea ; 15. Zamfirescu 
16. Hirsch Spmi din

® Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de 
ora 18,05. Astăzi este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor !

CIȘTIGL R1LE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

DIN 29 AUGUST 1973 :

la 
ZJ

1,25 variante 
a 58.678 lei; 
a 4-a : 67 a 

a 5-a : 9245 a 763 lei ; a

Iași ; 
șoara ; 14. 
tin — Rm.
Gri gore și
București ; 17. Mateescu Marin — 
Ghimpați jud. Ilfov. Categoria 6 
(48 excursii de cîte 1 loc la Buda
pesta cu petrecerea Revelionului 
1974) : 1. Gaburiu Petru — Scor- 
țeni jud. Bacău ; 2. Nagy Elisabeta 
— Feldioara jud. Brașov ; 3. Mu- 
reșan Gheorghe — Predeal ; 4. Mu- 
reșan Gheorghe — Predeal ; 5. Bo- 
ronschi Ion — Buzău ; 6. Maghilov 
Florica șl 7. Eftimescu Paul din

Categoria 6

Extragerea I : Categ. 1 : 
a 100.000 lei ; a 2-a : 2,25 
a 3-a : 9,55 a 7.367 lei ;
1.050 lei; ’ ""
6-a : 3.740,25 a 40 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 464.841 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A : 1,45 a 
41.146 lei; B> 20,60 a 2,806 lei; 
248,05 a 241 Iei ; D. 2.734,60 
E : 144,15 a 200 lei ; F :
40 lei. /

C : 
a 60 lei ; 
2.699,90 a

fost obți- 
din 

care cîștigă un autotu- 
.................... în

Cîștigul de 100.000 lei a 
nut de STE1NINGER IOSZEF 
Satu-Mare, 
rism „Dacia 1300“ plus diferența 
numerar.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

mai redutabile adversare, dar tre
buie să avem în vedere și valoa
rea formațiilor B. D. Germane, Po
loniei, Ungariei și, chiar, cea a Bul
gariei. De aceea, am solicitat băie
ților ca fiecare 
dat cu maximă 
joc îl susținem 
B. D. Germane, 
yor fi ultimele, 
septembrie, și cil Cehoslovacia, la 
9 septembrie".

Antrenorul Ion Soter, unul din
tre conducătorii tehnici ai atleți- 
lor, ne declara : „Sper ca sportivii 
noștri să realizeze rezultate bune, 
deși avem adversari deosebit de 
puternici. Cred, totuși, că Floroiu 
la 10 000 m, Suciu la 400 mg și 
Lupan la 5 000 in să confirme for
ma lor bună și să se claseze prin
tre primii, cu eventuale noi recor
duri naționale". Primii atleți care 
vor intra în întreceri sînt Zamfi
rescu (100 m), Suciu (400 mg), 
Pescaru (20 km marș), Jurcă (lun
gime), Szilaghi, Petra, Bomaniue 
(suliță), Damaschin (800 m) și Flo
roiu (10 000 m).

„Nu 
Correa 
cuvinte 
înainte _ . , „
M-am întîlnit pînă acum de două 
ori cu campionul olimpic și rezul
tatul este de 1—1. Aș dori să pre
iau acum conducerea, daeă*l voi in- 
tîini în cadrul Spartachiadei". An
trenorul Ion Chiriac ne-a anunțat 
echipa pe care o va alinia : Dragu 
(semimuscă), Ibrahim (muscă), l.a- 
zăr și CJondurat (cocoș), Ciochină 
și Ădam (pană), Anton (semi- 
ușoară), Zilberman (semimi.ilocie), 
Florea (mijlocie mică) și Chivă-r 
(mijlocie). începînd din 5 septem
brie sînt programate, zilnic, timp 
de patru zile, cîte două reuniuni, 
una după-amiaza și alta seara...

Antrenorii lotului de tir, 
loader și Valentin Enea, au 
tuit și ei formația. în prima 
întreceri sînt programate 
probe : pistol liber 60 f și 
cu aer comprimat 40 f. Vor 
în concurs cîțiva dintre trăgătorii 
noștri de la care așteptăm rezul
tate valoroase, atît în întrecerea in
dividuală, -eît și în cea pe echipe : 
V. Atanasiu, N. Ciotloș, M. Teo
dor, A. Gered (pistol liber) șl P. 
Sandor, M. Marin, I. Codreanu, 
I. Trăscăveanu (aer comprimat).

Halterofilii s-gu deplasat la Tren- 
ciri, unde în prima zi de concurs 
(care programează două reuniuni) 
se vor prezenta la start Dincă, Fiat. 
Rusii. F. Balaș. Ei vor avea ad
versari redutabili în halterofilii so
vietici, polonezi, bulgari, maghiari 
și coreeni. ,

Așadar, reprezentanții noștri se 
prezintă la această ediție a Spar- 
tachiadei cu dorința fermă de a se 
comporta cît mai bine. Să sperăm, 
că rezultatele realizate vor fi pe 
măsura posibilităților lor.

Ion OCHSENFELD

meci să fie abor- 
serlozitate. Primul 
cu reprezentativa 

dar cele mai grele 
cu U.țt.S.S., la 8

mi-e teamă de cubanezul 
— acestea au fost primele 
ale lui Victor Zilberman, 
de a pleca spre Olomouc.

Mihai 
alcă- 
zi de 
două 
armă 
intra

rești, 55 000, la Cluj și la Reșița, 
cîte 20 000 !), iubitorii fotbalului au 
văzut multe goluri. în total, 28, un 
record în materie, comparativ cu 
cifrele înregistrate în etapele pre
cedente : 21 (etapa I), 27 (etapa a 
II-a), 20 (etapa a III-a), 23 (etapa 
a IV-a). Dar spectatorul nostru de 
fotbal, mai ales cel neutru, recru
tat în ultimii ani nu numai dintre 
specialiști, a început să știe cum 
stau lucrurile în materie de efica
citate. El ar felicita, iată, tare 
mult, de exemplu, pe fotbaliștii de 
la C.S.M. Reșița pentru cele cinci 
goluri înscrise duminică, dacă n-ar 
intui că în spatele acestui scor al 
etapei se ascund, întrucîtva și mari 
deficiențe în jocul practicat de Pe
trolul. El. șpectatorul-student, s-ar 
fi bucurat peste măsură, după a- 
cele trei goluri înscrise de Mircea
Sandu și Moldoveanu, dar, apoi, 
gîndind această partidă și cu ra
țiunea, și-a mai cenzurat, poate, 
sentimentul de satisfacție, amintin- 
du-și că învinsa fără drept de apel 
a Sportului studențesc este însăși

rentat încă (și nici nu ne vom 
afla vreodată în posesia lui) un a- 
parat care să aprecieze cît de bine 
„lucrate" au fost golurile marcate 
în partidele etapei a V-a, cît este 
meritul celor care au conceput 
respectivele faze și cît este culpa 
celor ce n-au reușit să se opună 
înscrierii golurilor. Un lucru este 
cert : la nivelul primului eșalon 
trebuie, mai întîi, să aplaudăm go
lurile prilejuite de confruntări a- 
prig disputate, echilibrate, la capă
tul unor faze șl căror coeficient de 
întâmplare să fie cît tnai mic cu 
putință. Din acest unghi privind 
lucrurile, recordul de etapă (28 de 
goluri), nu ne mai apare ca o 
„producție de calitate"^ repartiția 
pe gazde (23 de goluri) și oaspeți 
(numai... 5 goluri !) ilustrînd, mai 
de grabă, un dezechilibru valoric, 
fenomen cu 
dri nicăieri 
prim rang.

care nu 
nici o

★ 
puțini

se poate mîn- 
competiție de

N-au fost 
sfîrșitul cuplajului 
tean — neintenționînd prin aceasta 
să știrbească' din meritele învingă
toarelor s-au întrebat dacă nu

aceia care, la 
inter-bucureș-

I
i

I

. •' ■ • .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tănase conduce balonul, tatonat de fundașul Hîrlab. In apropiere, Lied, 
in așteptarea pasei. (Fază din întâlnirea F.C. Constanța — Steagul roșu 
Brașov). Foto : Paul ROMO.ȘAN
formația campioană, cea care, peste 
circa două săptămîni, va repre
zenta soccerul românesc în „Cupa 
campionilor europeni Nu s-a in-

cumva nesatisfăcătoarele comportări 
ale lui Rapid și Dinamo nu se 
explică și prin acele partide susți
nute de ele la mijloc de săptămînă .

ARBITRII ECHIPEI0'- HOASÎRE

IN CUPELE EUROPENE
federațiile cărora aparțin 
care vor conduce meciurile

ante- 
în-

feroviarii bucureșteni cu Lokomo
tiv Moscova, iar Dinamo cu 
P.A.O.K. Salonic. S-ar putea ca, în 
privința elevilor lui Ion Nunweiller, 
care au avut de suportat și o de
plasare ce i-a tracasat marți și 
vineri — să existe un dram de 
adevăr. Referitor, însă, Ia formația 
din Giulești, nici vorbă de așa ceva, 
pentru simplul motiv că ea a ter
minat partida cu Steaua destul de 
proaspătă, abordînd în plenitudinea 
forțelor întreaga repriză secundă. 
S-ar părea că în altă parte tre
buie căutate explicațiile slabei 
comportări avute de rapidiști în 
prima repriză. Și anume, în modu! 
de alcătuire a echipei, la a cărei 
apariție pe gazonul de la „23 August" 
a frapat absența tînărului Bișniță, 
mijlocașul cu remarcabile evoluții 
în toate cele patru etape
rioare. Să se fi temut pînă 
tr-atît antrenorul Macri de această 
partidă cu Steaua îneît a găsit de 
cuviință să apeleze numai la ju
cători cu experiență competițio- 
nală ? Tot ce-i posibil. Introducin- 
du-1, însă, în teren, în min. 60, 
antrenorul Rapidului a putut con
stata, în ultima treime a jocului, 
cît de mult s-a înșelat, cît de 
neinspirat a fost menținîndu-i timp 
de o oră în formație pe Nă.stureseu 
și Angelescu, duminică, ambii des
tul de șterși. Cu Bișniță în teren 
și cu schimbările produse în lima 
întîi, prin introducerea lui 
ies, jocul Rapidului a fost 
eu totul altul, s-a „aerisiiri 
devenind mai limpede, mai 
Să mai amintim că acest Bișniță 
(ale cărui foarte bune comportat! 
anterioare trebuiau să genereze, în 
continuare, optimism) a fost și au 
torul primului gol al Rapidului, al 
punctului care i-a descumpănit, în- 
tr-o oarecare 
Stelei ?

Iată 
arbitrii 
formațiilor noastre în competițiile 
continentale :

CRUSADERS — DINAMO : ar
bitri belgieni în tur ; arbitri turci 
în retur.

CHIMIA RM. VÎLCEA — GLEN- 
TORAN: arbitri ciprioți iri tur; 
arbitri olandezi în retur.

FIORENTINA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA : arbitri bulgari în 
tur ; arbitri iugoslavi în retur.

FENERBAHCE — F. C. ARGEȘ : 
arbitri austrieci în tur ; 
greci în retur.

Dintre federațiile mai sus 
tite, numai aceea din Viena 
municat componența brigăzii 
bitri desemnată dintre

arbitr

Barta- 
acum 
brusc, 
/logic.

măsură, pe fotbaliștii

★
arbitrii etapei a V-a 
sfîrșitul jocurilor con-

Doi dintre 
au primit la 
duse de ei mai puține stele decîl 
colegii lor : Aurel Bentu (trei stele) 
și Ilie Drăghici (două stele). Am
bii pentru același motiv, acela de 
a fi închis,, ochii, la flagrante în
călcări ale regulamentului în su
prafața de pedeapsă, care impuneau 
acordarea penaltyului. (Cel de-ai 
doilea, după ce anterior acordase 
un „11 metri11 fără temei). Aici, la 
acest capitol, al infracțiunilor co
mise in careul de 16 m, trebuie să 
apară, pregnant, personalitatea 
valerilor fluierului, adevărata

ca- 
lot 

competență. Altfel, se tînjește în 
zadar după gloria lui Lo Bello...

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI"
— in etapa de duminică au intrat

Duminică s-a disputat 
tiții, „CUPA ROMÂNIEI", 
care au evoluat și formațiile din 
rezultatele înregistrate :

o nouă etapă a popularei eompe- 
ediția 1973—1974, prima manșă în 

campionatul Diviziei C. Iată

Petrolul Berea
Dierna Orșova 
Metalul I.O. Sibiu 
Străduința Bodoc 
Forestierul Brețcu 
Venus Ozun
Precizia Săeele 
Progresul Pucioasa 
Portul Brăila 
l.M.U. Medgidia 
Sănătatea Bacău 
Partizanul Bacău 
Pescărușul Saricile; 
Pobeda Dudeștii yechi 
U.R.A. Craiova
Dacia Deva 
Volanul Bieaz
Utilajul Făgăraș 
Someșul Beclean
C.F.R. Simeria 
Comerțul G. Humorului 
Sp muncitoresc Sv.
Carpați Sinaia 
Metalul Aiud
Lotrul

Focșani 1—0
1—0

Brezoi

amin- 
a co

de ar- 
„cavalerii 

fluierului" aflați în controlul său. 
Forul austriac a anunțat că me
ciul Fenerbahce — F. C. Argeș va 
fi arbitrat de cunoscutul arbitru in
ternațional Erich Lienetnayer, 
cundat de Joachim Svoboda 
Horst Bruinnieier.

în privința finalei „Cupei bal
canice", care se va desfășura într-o 
dublă manșă, între A.S.A. Tg. Mu
reș și Lokomotiv Sofia (meciul-tur 
la 19 septembrie la Tg. Mureș, re
turul la 3 octorhbrie' la S&fîă), s-a 
comunicat că jocul de la? Tg. Mu
reș va fi arbitrat de Miloș Cajic 
(Iugoslavia).

.ineridione.
MECIURI

se-
și

IN PRELIMINARIILE CM.
doilea 

. . .
(grupa a in-a europeană) s-a 
cu scorul de 8—1 (4—0) în fa- 
echipei gazdă. în

• Disputat la Amsterdam, al 
meci dintre selecționatele Olandei 
Islaridei 
încheiat 
voarea 
grupei :

clasamentul

3 1 o 22— 1 7
3 1 0 10— 0 7
2 0 2 8—12 4
0 0 6 2—29 ti 
al grupei a 

reprezentativa

1. Olanda
2. Belgia
3. Norvegia
4 Islanda

A In meciul
II-a a Americii
Paraguayului
La Paz, selecționata Boliviei cu scorul de 
2—1 (1—1). Au marcat Escobar și Ins- 
fram, respectiv Cabrera. Din această 
grupă mai face parte și Argentina.

a

4
4
4
6

inaugural 
de Sud. . _ 
învins în deplasare, ia

CAMPIONATE IN EUROPA
în întrecere echipele din Divizia C

Olimpia Vețeni 
Flacăra Făget 
Electrobanat Timiș. 
Recolta Alma Dumbr.
C.F.R. Brașov

S.D. GEBMANA (etapa a 4-a) : Sa
chsenring Zwickau — Dynamo Berlin 
2—0: Stahl Riesa — Vorwfirts Frankfurt 
pe Oder 1—1; Hansa Rostock — Loko
motiv Leipzig 1—5: F.C. Karl Marx 
Stadt — Dynamo Dresda 4—4; Rotweiss 
Erfurt — Energie Cottbus 1—1; Chemie 
Leipzig — F.C. Magdeburg 1—2; F.C. 
Karl Zeiss Jena — Wismut Aue 3—3. 
Clasament ; 1. Sachsenring Zwickau — 
B p; 2. F.C. Karl Marx Stfidt — 6 p; 3. 
F.C. Karl Zeiss Jena — 6 p.

1— 3 (0—2)
2— 5 (1—3)
1—2 (0—2)
1-4 (1-2) 
(0-1, 1-1)

— Prog. Timișoara
— Electromotor Timiș.
— Furnirul Deta
— Vitrometan Mediaș
— Torpedo zărnești 
după lovituri de la 11
— C.S.U. Brașov
— I.C.I.M. Brașov
— Textila Botoșani
— Constr. Botoșani
— yictoria PTTR Botoșani 1—3
— Cristalul Dorohoi 2—7
— Vulturii C-lung Muscel 2—4
— Rapid Jibou 0—3

6-3 i 
metri— Unirea

— C.I.L. Drobeta Tr. Sev.
— Metalul Copșa Mică 2—1 (1—1.
— Oltul Sf. Gheorghe 0—5
— Forestierul Tg. Sec. 2—5
— Carpați Covasna 3—0
— Unirea Sf. Gheorghe 1—0
— Poiana Cîmpina
— Portul Constanța
— Marina Mangalia
— Letea Bacău
— Danubiana Roman
— Granitul Babadag
— Unirea Sînnicolaul
— Steagul roșu Plenița
— Știința Petroșani
— Bradul Roznov
— Chimia Or. Victoria
— Arieșul C. T
— Minerul Lupeni
— Mînobradul V Dornei
— Minerul G. Humorului
— Prahova Ploiești
— Unirea Alba Julia
— UP.A. Sibiu 4—
după lovițuri de Ja 11 met
— Energia Rovinari
— Progresul Slrehaia 0—
— Minerul B. Borșa
— Cimentul Tg. Jiu
— Gloria Bma Mare
— Bradul Vișeu
— Hușana Huși
— Petrolul Tîrgoviște
— Electronica București
— CIL Sighetu Marmației

M.

Tg. Jiu 
Tg. Jiu 
S. Marmației

Petrolul Țicleni 
Minerul Băi ța 
Olimpia Baia Mare 
Autobuzul Bîrlad 
Frigero Găești 
Chimia Găești 
Minerul B. Spriei 
Unirea Valea lui Mihaî— Bihoreana Marghița 
Siderurgicul Reșița 
Gloria Reșița 
Min. Ocna de Fier 
Voința Căvăran 
Foresta Zăvoi 
Recolta Ditrău 
C.F.R- Bistrița 
Progresul Nășăud 
Foresta Arad 
Metalurgica Sibiu 
U.R.A. Obor Buc. 
Automatica Buc. 
Constructorul Iași 
Ocrotirea Șiret 
Recolta lecea Nouă

Unirea 
C.F.R.
Voința

— Minerul Mol. N.
— Metalul Țopleț
— A-S. Bocșa
— C.F.R. Caransebeș
— Metalul Oțplu Roșu
— Mureșul Top-ița
— Minerul ~ ’
— Foresta
— Recolta
— Carpați
— Flacăra
— Laromet Buc.
— Unirea Iași
— Metalul Rădăuți
— Unirea Țoirmatic

Rodng
Bistrița 
Salonta
Mîrșa 
Roșie Buc.

3—4

1—2

1— o
2— 2

(1—0)
(0-0)
1-1) 

(0—2) 
(2-3) 
(2-0) 
(0-0) 
(0—1)

(1-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(2—4) 
(0-2) 
(0—1) 
(0-0) 
(3—0) 
(3-0) 
(0-2) 
(l-O) 
(0-0) 
(0-0)

(0-2) 
(0-0) 
(0-1) 
(0—1) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(0—1)

(0-0)
(0—1)
(0-2)
(0-0)
(1-2)
(0-3)
(2-2)

Măgura Codlea 
Colorom Codlea 
Unirea Să veni 
Sănătatea Dărabam 
U.J.C.C. Botoșani 
Sănătatea Botoșani 
Rapid Pitești 
Victori^ Zalău _  _____
Gloria Simleul Silvaniei — Unirea Zalău 
Metalul Oradea 
Comerțul Brăila 
Viscoza București 
Chimistul București 
I.C.S.I.M. București 
Petrolul Pitești , ____.T______
Voința Miercurea Njraj — Lacul Ursu Sovata 

— C.F.R. Sighișoara 
— Chimica Tîrnăveni 
după lovituri de la 11 
— F.O.B. Balș 
— Progresul Corabia 
— Recolta Stoicănești 

Minerul Comănești 
— Tehnofcig Cluj 
— C.I.L Gherla 
— Minaur Zlatna 
— C.F.R. Simeria I 
— Relonui Săvinești 
— Trotușul Gh. Gh.-Dej 
— Chimia Brăila 
— Arrubium Macin 
— Dunărea Calafat 
— A.S. Victoria Cv. 
— C.F.R. Craiova 
— Minerul Bălan 

G1— U.R.A. Tecuci 
—- Aneora Galați 
— Tehnometal Galați 
— A vin tul Reghin 
— Chimia Tr. Măg. 
după lovituri de Ia 11 
4- Cetatea Tr. Măgurele 
— Automatica Alexandria 
— Petrolul Videie

— Minerul Bihor
— Viitorul Brăila
— Tehnpmetal Buc.
— Sirena București
— Unire: Tricolor Buc.
— ARO C-lung Muscel

1-0

C.F.R. Tg, Mureș 
Mureșul Luduș

Voința Caracal 
Rapid Piatra Olt 
Tractorul Rusănești 
Petrolistul D^rmăneștj 
Vulturii Mintiui Gherlei 
Electromotor Cluj
Moții Abrud 
Aurul Brad
Textila Buhuși 
Oit iz Tg. Ocna 
Viticultorul însurăței 
Tractorul Viziru 
A vin tul Bîrca 
Viitorul Coșoveni 
Recolta Urzicuța 
Bastionul Lăzarea 
Viitorul U.F.R.M.A. 
Unirea 
Flacăra 
Voința 
Avînțul

Tulucești
Pecheă

Marișet
Bragadiru

roșu Nanu 
plenița

Steagul
știință
înfrățirea Vîrtoape ___ __ _ , __
ROVA Roșiorii de Vede — T. M. București 
Victoria ' ' — . —
Foresta
Recolta
Recolta

Uriu
Verneștl 

Caraeeie 
Smeeni

1—0

Minerul Lutița

0—4
2— 3
0—1
3— 4

(0-0) 
(1—0) 
(0—0) 
(1-3) 
(1-2) 
(2—6) 
(0-1) 
(0-1) 
(0—0) 
(0-0) 
(0-1)

5—8 ( 
metri

1—2

4—7 i 
metri

2—0
0—2
2— 5
0-4
2—1
0—2
1-0
4—0
1—0
2—0
3— 2
6—2 
(0—0. 1—1) 

(0-4) 
(1-0) 
(0-0)
(1—1)
(1—1) 
(0—1) 
(0-0)

(0—0) 
(0-0) 
(1-3) 
(0—2) 
(2—0) 
(0-0) 
(l—O) 
(1-0) 
(0-0) 
(0—0) 
(2—1) 
(2-1)

1-8
2—1 
o—i
2—1
3-1
2-5 
0—3 
(2—2, 3—3)

(0-1)
(0—3)
(1-1)

1—2
1—-3
3—2
0—2
1—0
1—3
0—3 
(3—3, 4—4)

— Hebe Singeoiz Băi
— Confecția Hm. Sărat
— Chimia Buzău
— Carpați Buzău „ 11—12 
după lovituri de la 11 metri
— A.S. Miercurea Cluc 0—2 (0—0)

ANGLIA (etapa a 3-a) : Birmingham 
— Derby 0—0; Burnley — Coventry 2—2; 
Chelsea — Sheffield United 1—2; Ever
ton — Ipswich 3—1; Leicester — Liver
pool i—i; Manchester United — Queens 
Park Rangers 2—1 ; Newcastle — Ar
senal I—1: Norwich — West Ham 2—2; 
Southampton — Wolverhampton 2—i; 
Stoke — Manchester City 1—1; Totten
ham — Leeds 0—3. Clasament : 1. Leeds 
United — 6 p; 2. Derby County — 5 p; 
3. Burnley — 5 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 5-a): Bayern 
Wuppertal 3—0; S.V.

Borussia 
04 6—0;
2— 1; For-

3— 3; Rot-

Milnchen — S.V, 
Hamburg — Hanovra 1—4; 
Miincliengladbach — Schalke 
Vf. J3. Stuttgart — F.C. Koln 
tuna Kpln — Hertha B.S.C. 3—3; ROI- 
tveiss Essen — Fortuna Dusseldorf 1—4; 
F.C. Kaiserslautern — M.S.V, Duisburg 
2—1; Vf. L. Bochum — Eintracht Frank
furt pe Main 1—1; Kickers Offenbach — 
Werder Bremen 4—0. Clasament : 1. Bo
russia — 9 p; 3. Bayern Mtinchen — 
9 p; 3. Eintracht Frapkfurt — 8 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 3-a) : O.F.K. 
Beograd — Steaua Roșie Belgrad 2—1; 
Velez Mosiar — Partizan Belgrad 1—1: 
Radnicki Niș — Olimpia Linbliana 3—9: 
Vojvodina N'ovi Sad — Borac Banja 
Luka 2—1; Celik Zenlka — Vardar 
Skoplie 2—0; Proletar Zrenjanin — Slo
boda Tuzia 2—1: Bor — Hajduk Spilt 
1—0: Dynamo Zagreb — Zelezniclar 1—<); 
Sarajevo — F.C, Zagreb I—0. Clasament: 
1, Celik — 5 p; 2. Dynamo — 5 p; 3. 
O.F.K. Beograd — 4 u

SPANIA (etapa I) : Valencia — Oviedo 
2—1: Real Madrid — Castiilon 0—0; 
Elche — C.F. Barcelona 1—0; Espanol 
Barcelona — Murcja 3—0; Santander — 
Saragossa 1—1; Celta Vigo — Atletico 
Bilbao 2—1; Granada — Real sociedad 
2—0
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VASILE SEIM A CUCERIT 0 SUPERBA VICTORIE
Marcat încă de la început de 

maestre și spectaculoase acțiuni, al 
XIX-lea Tur al României continuă 
sub semnul acelorași temerare ten
tative. în etapa a III-a, dintre Bra
șov și Tg. Mureș — via Sighișoara, 
am asistat la o veritabilă ofensivă 
a cuplurilor, la o dîrză. uneori. în
căpățînată, încercare de a schimba 
configurația clasamenthlui ce părea 
.pecetluită duminică, de atît de reu
șita ispravă a lui Vasile Teodor 
Nu, este categoric că plutonul nu 
s-a resemnat ! Dacă în condițiile 
unui traseu atît de greu, cum a 
fost cel de luni, aproape în perma
nență vălurit, dacă în pofida vin
ii ului dușmănos cai;e a suflat cu 
putere, din față și din lateral, pe 
aproape întreaga durată a Cursei, 
majoritatea 
să lupte 
tr-o nouă

— în spe- 
redăm în 
pa cititori, 
arăta, în 

astfel :
pe

fUtieiTlor rt-au încetat 
și să - spere în.- 

reevaluare a poten-

ÎNVINGĂTORUL...

VASILE SELEJAN, de patru 
i încoace, unul dintre oa

menii de bază ai echipei na
ționale, s-a născut la 12 mar
tie 1946. La 27 de ani deține 
in colecția sa de succese mai 
multe titluri de campion na
țional de fond și a participat 
la numeroase competiții in
ternaționale de amploare 
(Cursa Păcii, Turul Algeriei 
etc.). A început ciclismul la 
C.S.M. Cluj (originar fiind 
chiar de pe... dealul Feleacu- 
lui), în 1958. Primul antrenor 
— Vasile Chișu. Este legiti
mat la clubul Dinamo Bucu
rești. „De Tg. Mureș mă mai 
leagă o amintire deosebită, 
pentru că victoria obținută in 
etapa de azi (n.r. ieri) nu este 
decît o reeditare a uneia si
milare în Turul României din 
1968. Succesul de acum n-a 
fost doar rodul neșansei cole
gilor din pluton pe care 
oprit bariera la intrarea în 
oraș : am evadat pentru că 
dorit foarte mult victoria 
aceasta ca să dau o replică... 
imediată colegului meu Teodor 
Vasile. Pe el îl consider, 
totuși, principalul favorit al 
competiției. Vom mai vedea 
insă... Surprizele nu sînt' ex
cluse nici in ciclism" O dis
cuție scurtă, întretăiată de 
bucurie și urmările efortului. 
Ne-am dat seama, totuși, de 
ținta privirilor omului de e- 
chipă, ale „locotenentului" ■■ 
aurul gaioanelor de general.

i-a
ani

și

țialului lor — atunci este clar 
că Turul se află în zodia curajoși
lor și va prilejui, da capo al fine, 
o crîncenă încleștare. Ceea ce nu 
poate decît să ne bucure, pe noi, 
cei ce urmărim cursa și 
ranța că vom reuși s-o 
toată frumusețea ei —

Un film al etapei ar
principalele sale secvențe,

Startul s-a dat la ora 12,30, 
un vînt puternic, care a destrămat 
chiar din primii kilometri plutonul. 
Din primul grup, pe. urcușul de la 
Măeruș — Fîntîna Âlbă, se deta
șează Nicolae Andronache, un re
cunoscut rutier tenace, care cîștigă 
premiul de cățărare. Pe coborîre. îi 
vine în ajutor Viorel Murineanu. Va 
colabora serios acest cuplu ? Are 
el șanse să-și vadă acțiunea încu
nunată de succes ? Un prim răs
puns îl avem după 8 kilometri, 
cînd cronometrele ne arată' că fu
garii au un avans de 1:20 față de 
plutonul ce nu s-a decis încă dacă 
să riposteze sau nu. Cei doi ies 
d.intr-un defileu, pe un palier un- 
de-i așteaptă (parcă a stat la pîn- 
dă.„) vîntul rău. din față, 
obligă să muncească mai mult, 
rezultate mai Duțin bune. 
Andronache ni se plînge, și avem 
impresia că uneori blesteamă vîn
tul acesta 
opună o
Voința nul» este diminuată. Si nici 
vigoarea. Ajungem la această con
cluzie atunci cînd, după alti kilo
metri, avansul a crescut la 2:30. 
Rămînem la Runea. după ce îl no
tăm pe Viorel Murineanu, învingă
tor la sprint în duelul cu Andro
nache, pentru a trece în revistă 
cursa. Plutonul se află acum la trei 
minute de fugari. în timp ce alte 
grupuri răzlețe sînt la 7, 8 sau 10 
minute. Lupta cu vîntul potrivnic 
îi consumă serios pe Andronache 
și Murineanu, iar avansul lor în
cepe să se micșoreze. La km 93. în 
comuna Mihai Viteazul, cînd atacă 
Ferfelea. grupul urmăritor a scăzut 
diferența la numai 1:30. Cu 16 km 
înainte de Sighișoara, se face jonc
țiunea. Cuplul Andronache — Mu
rineanu rulase în tandem 80 de ki
lometri ! A fost o încercare 
sorți de izbîndă, dar tocmai pentru 
că ea a însemnat risipă de energie 
ne-a plăcut, ne-a obligat s-o aplau
dăm.

Sprintul de la Sighișoara este cîș- 
tigat de Marian Ferfelea, urmat de 
Constantin Cîrstea — ambii devan
sând plutonul — și de Arpad Gyorfy. 
Pe lungul urcuș al Hetiurului, Fer
felea este singurul vîrf de atac, dar 
din urmă vine puternic Selejan — 
grimper specializat — taionat de 
Vasile Pascale. Fără să știe și poa
te fără să vrea, Ferfelea dăduse 
naștere acțiunii decisive a etapei, 
la care, din păcate pentru el, n-a- 
vea să nartieme decît puțină vre
me. Ordinea la cățărare : Vasile 
Selejan, Vasile Pascale (un tînăr de 
21 de ani, crescut în Pepiniera 
brăileană de antrenorul Mihail Si- 
mion) și Marian Ferfelea. Primii 
doi își continuă aventura. Privesc 
mereu înapoi („Vine oare plutonul 
sau ne lasă să zburdăm ?“), dar a- 
pasă vîrtos în pedale. Poate că ano
nimul Pascale este motorul acțiunii, 
gîndind că a sosit momentul să-și 
lanseze numele în cronici. Sînt 
norocoși cei doi

care-i 
cu 

Nicolae

ce nu încetează să le 
rezistentă de neînfrînt.

schimbat, bate din.spate acum: și 
la poalele Bălăușerilor, cînd au 1:30 
avans, o barieră de cale ferată îi 
oprește pentru 2:30, pe urmăritorii 
hărțuiți de ambițiile tinerilor !

In vîrf, la cățărare, Selejan și 
Pascale trec în această ordine și se 
grăbesc spre Acățari, ultimul urcuș 
al acestei etape cu profil sinuos. 
Cei doi îl încep cu un avans de 
3:30. Dar acum plutonul s-a dez
lănțuit, Vasile Teodor simțind că 
în aerul tare al acestei după amiezi 
plutește nu numai pericolul iminent 
al ploii, ci și al unei tentative de 
detronare a sa. Cîștigă Pascale 
sprintul de cățărare. pentru că
Selejan, un gentleman, ii oferă a- 
ceastă satisfacție. Mai sînt 10 km 
pînă la sosire. O ploaie blîndă îi 
răcorește pe cei doi, în nebuneasca 
lor coborîre pe serpentinele ce duc 
spre Tg. Mureș. Pe străzile orașu
lui. înțesate de un nubile entuziast, 
Selejan-vulpoiul îl 
Pascale, lăsîndu-1 să 
trenă și ieșindu-i din soațe, atunci 
cînd trebuia, pentru a 
și bonificația de timp. Plutonul a 
reușit să refacă o bună parte^dm 
handicap, astfel că lui Vasile 
jan drumul de la Brașov la 
Mures nu i-a adus satisfacția 
îmbrăca tricoul galben, dar i-a 
premise pentru noi atacuri 
să-l conducă la materializarea 
tui vis. A fost o etaoă grea, 
care vîntul a măcinat forțele rutie
rilor, i-a obligat pe unii șă abando
neze la capătul puterilor, a scos di.i 
clasament echipa Italiei, aflată du
pă două etape pe locul III. Să spe
răm însă că în noaotea care va ur
ma acestei dificile întreceri, cicliștii 
își vor fi încărcat din nou bateriile 
pentru a susține disputa etapelor 
următoare, pentru a sosi în grup 
cit mai numeros la ultimul sprint 
de pe stadionul „23 August“.

păcălește pe 
ducă ultima

cîstiga etapa

Sele-
Tg. 

de a 
creat 
care 

aces- 
în

Hristache NAUM

Radu TIMOFTE

fără

dau
(MARȚI) 15,26A IV-AETAPA

Moment de acalmie..1 Cei din fruntea plutonului se supra
veghează atent, în timp ce antrenorii, prafitînd de acest răgaz, 

indicații.

REZULTATE TEHNICE
CLASAMENT INDIVIDUAL («tapa a IlI-a) : 1 VASILE SELEJAN 

(România) a parcurs 175 km în 4h 32:55. medie orară 38,640 km, 2. Va- 
sile Pascale (Steaua) 4h 32:56, 3. Nicolae Gavrilă (Steaua) 4h 34:28. 4. Teo
dor Vasile (România), 5. Constantin Ciocan (Voința București), 6. Ștefan 
Ene (Steaua), 7. Eugen Imbuzan (C.S.M. Cluj). 8. Teodor Drăgan (Voința 
București), 9. Arpad Gvorfi (Olimpia). 10. Ghiorghi Gheorghiev (Bulgaria), 
11. Nicolae Andronache (România)' 10:20. 12. Milenko Jancic (Iugoslavia), 
13. Eugen Dulgheru (România tineret), 14. Marian Ferfelea (Steaua), 15. 
Petre Drăgan (Voința București). 16. Gheorghi Dimitrov (Bulgaria). 17. 
Mario Faustini (Italia), 18, Mihai Hrisoveni (România tineret), 19. Mircea 
Ramașcanu (Dinamo), 20. Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni) același 
timp.

PE ECHIPE: 1. ROMANIA 13h 41:36. 2. Steaua 13h 41:37. 3. Voința 
București 13h 43:24. 4. Dinamo, 5—6. România tineret. Metalul Plopeni, 7. 
Olimpia, 8. C.S.M. Cluj, 9. Bulgaria, 10. CIBO-Brașov, 11. Iugoslavia.

t CLASAMENTE GENERALE
INDIVIDUAL: 1. TEODOR VASILE fRomânia) 9h 29:20, 2. G. Dimi

trov (Bulgaria) la 2:53, 3. V. Selejan (România) la 3:38. 4. I. Cernea • 
(România) la 3:47. 5. V. Pascale (Steaua) la 5:11. 6. St. Ene (Steaua) la 5:14, 
7. E. Imbuzan (C.S.M. Cluj) la 5:27. 8. A. Zaroschi (Metalul Plopeni). 9. 
M. Fanstini (Italia), 10. R. Cangini (Italia), 11. E. Dulgheru (România tine
ret). 12. A. Kertesz (C.S.M. Cluj). 13. N. David (România). 14. M. Hriso- 
veni (România tineret) — ia aceeași diferență. 15. C. Cîrje (România 
tineret) la 5:54. 16. N. Gavrilă (Steaua) la 6:36. 17. V. Hoța (România tine
ret). 18. V. Burlacii (Olimpia) — aceeași diferență, 19. N. Voican (Dinamo) 
la 7:12, 20. M. Jancic (Iugoslavia) la 7:12.

ECHIPE: 1. ROMANIA 28h 34:15, 2. Bulgaria 28h 43:31. 3. România 
tineret 28h 44:46. 4. Steaua 28h 44:56. 5. C.S.M. Cluj 28h 45:2/. 6. Metalul 
Plopeni 28h 48:22. 7. Voința. București 28h 57:53, 8. Olimpia 28b 59:43. fl. 
Dinamo 29h 00:47, 10. CIBO Brașov 29h 07:37, 11. Iugoslavia 29h 22:22.

CI-AS AMENT CĂȚĂRĂTORI : 1. V. Selejan 40 p, 2. V. Pascale 35 p,
3. T. Vasile 30 p. 4. I. Cernea 28 p, 5. Șt Ene 16 p, 6. N. Andronache 15 p.

CLASAMENT SPRINTERI : 1. T. Vasile 16 p. 2. V. Selejan 11 p, 3.
V. Ilie 6 p, 4. V. Pascale 5 p, 5. M. Ferfelea 5 p, 6. V. M vineanu 5 p.

HERALZI Al SPORTULUI
Ieri Za prînz, în sunetele fanfa

rei militare, inundată 
interes al localnicilor, 
chine sub priveghea 
binecuvîntînd din nou 
mos, caravana s-a pus în mișcare 
pe două și pe patru roți, în sinu
oasa ei desfășurare, ca un miriapod 
subit cuprins de veleități turistice, 
încă în acele momente de euforia 
festivă, aveam să citim în suotex- 
tul simbolurilor discrete, greu d« 
sesizat, în apropierea noii statui « 
lui Gheorghe Barițiu, într-una din 
piețele centrale brașovene, mași
nile oficialilor, ale arbitrilor, an
trenorilor, ziariștilor și ale echipe
lor participante — cu toate sem
nele distinctive pe ele — erau în
șirate gata de pornire. Pe capota 
automobilului antrenorului Nicolae 
Voicu era prinsă, la vedere, ca un 
ornament floral, coroana de frun
ze de stejar care încununase In 
ajun victoria elevului său X'asile 
Teodor. Era in acest

de valul de 
strînși cior-

Timpei și 
timpul fru-

gest semnul

Mureș
107 km. 

■ la ora

AZI SI«

Star-
13,50, 

orașu-

Cluj, 
tul -
din centrul 
lui ; sosirea — pe 
stadionul Municipal 
din Cluj. în jurul 
orei 16,45.

Orarul cursei :

Ungheni 
Recea 
Sînpaul 
Ogra 
Cipău 
Iernut 
Luduș 
Chețan 
Hădăreni

14.12
14,18
14.25
14.34
14.38
14.42
15,03
15.13
15.15

Tg. Mureș 14,05 Luncani 15,22
ETAPA A V-A (MARȚI)

Circuit în Cluj,
2S,6 km (14 ture a

1.9 km). Startul — 
la ora 19,30, în a-

ETAPA A VI-A (MIERCURI)
Dej — Vatra Dor

nei, 150 km. Star-
Mlhăiești 
Usîn

13.15
13,30tul festiv — la 

10,15, din Cluj, 
fața Teatrului 
țional. Startul teh
nic — din centrul 
orașului Dej, la ora 
13,00. Sosirea — pe 
stadionul din Va
tra Dornei, în ju
rul ora

Orarul
Dej

17.

ora 
în 

Na-

cursei :
13,00

Coldău 
Beclean 
Sintereag 
Ohitelnic 
Crainimat 
Viișoara 
Bistrița 
Mișca 
Rusu

Bîrgăului 
Josenii

Bîrgăului

14,58

15,04

Luna
Cîmpia Turzii 15J5 
Turda
Tureni
Vîlcele
Feleac
Cluj

Puncte
Cîmpia
Turda. Puncte 
cățărare; Luduș și 
Feleac.

15.50
16,00
16.11
16,21
16,45 

sprint: 
Turzii
de

și 
de

propierea Stadionu
lui Municipal, unde 
va avea loc 
sirea.

și so-

Prundul
Bîrgăului

Mureșenii
Bîrgăului

Piatra
Fîntînele

Măgura 
Poiana

Stampei
Dornă

Condrenllor
Roșu
Vatra Dornei

Puncte de
Bistrița. Puncte de 
cățărare: Măgura.

15,14

15,28

15.50
16,10

16,25

16,41
16,51
17,00 

sprint:

bulgari se neutralizează reciproc 
în bătălia pentru locul II în cla
samentul general, pe drumul peste 
apele Oltului și Homorodului, sub 
puterea unui vînt potrivnic, eva ■ 
darea eșuează. De abia mai tîr- 
ziu, cînd se arată cu adevărat re
lieful vălurit atît de caracteristic, 
al Transilvaniei, cînd viile cu ro
dul dulce al strugurilor coboară 
pînă în buza șoselii, antrenorul 
Voicu trimite un alt emisar, 
astă dată mai cu noroc ales,
Vasile Selejan, care va măcina 
evadarea individuală a lui Marian 
Ferfelea si — împreună cu admi
rabilul coechipier de ocazie, Vasile 
Pascale — va duce la capăt, vic
torios, tentativa de pe urcușurile 
succesive intre punctele Hetiur si 
Nadeș

Dincolo de aspectele tehnice, 
poate mai puțin clare pentru pu 
blic. trebuie remarcată solidart 
ratea excepțională a populației cu 
efortul cicliștilor conduși pe '’ără-

ae 
pe

ză de 70 km pe oră, pe ultimul 
povîrniș de la Acățart, înspre bu
levardele centrale ale orașului 
Tg. Mureș.

Ciopor de lume, încărcînd bor
dura trotuarelor sub mozaicul po 
licrom al acoperișurilor orașului. 
Pe artera dublă din centru, jalo
nată de tufele de trandafiri tradi
ționale aici, cetățenii au ovaționat 
sosirea palpitantă și impresionantă 
a caravanei cicliste, în toate ipos
tazele ei de luptă sportivă și de 
frumusețe -propagandistică. Ba 
sfîrșitul etapei, pe linia de sosire, 
oficialitățile locale au dat un spor 
de însemnătate evenimentului.

Prezent aici, tovarășul general 
locotenent Marin Dragnea, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S. a feli
citat pe organizatori și a apreciat 
„Turul României" ca o manifesta
re foarte reușită.

In cursul serii, delegațiile parti
cipante au fost primite la Primă
ria municipiului Tg. Mureș de 
către prof. Eugen Trîm.bițaș, vice
președinte al Consiliului popular 
municipal.

Cu fiecare zi, Turul României 
devine tot mai interesant.

Victoi BANCIULESCU

prim

Imagine caracteristică, surprinsă în timpul desfășurării etapei București 
Brașov, în care plutonul începe să se răsfire la traversarea unui poci.

și 
băieți. Vîntul s-a

VIAȚA
COSTA RICABOXERII DIN SIIRPIIIZEIE Șl CANICULA

CONTINUA • ••
Dimitrov.

Hills

Pe stadionul din Poiana Brașov, cei trei laureați ai etapei a doua: 
Ion Cernea, Vasile Teodor — învingătorul etapei — și ciclistul bulgar

Gheorghi “

Fotografii de
Dragoș NEAGU

„UN PIC DE NOROC
SĂ Al ÎN
L a început a fost vîntul...

Potrivnic, arțăgos ca 
un dulău de tlrlă, _ vîn
tul s-a ținut scai de 
multicoloră încă de la 

din marginea Brașovului, 
ne făceam socoteala că se

cțiloana 
startul 
Tocmai 
anunță o sosire în pluton compact 
la Tg. Mureș — cînd șiragul de 
alergători a început să se fărimi- 
țeze.

— Vînt de morcov ! — a zis 
unul dintre foștii cicliști aflați 
de vreo 10 ani „pe banca antre
norilor" și a dat din cap. a leha
mite. în jargonul breslei, morco
vii sînt bornele de pe marginea 
șoselei, iar vîntul care se întinde 
spre ele este numit în consecin
ța.,. Pe o vreme ca asta, plutonul 
înaintează de obicei tacticos, uni
ca grijă a celor mai slabi fiind 
să nu se răzlețească de adăpos
tul ambulant din care, odată eli
minat, rămîi pierdut iremediabil, 
pe imensitatea panglicii de asfalt. 

Dacă pe o asemenea vreme se 
găsesc doi băieți frumoși, care 
să încerce marea cu degetul — 
ei riscă enorm, dar „miza" me
rită.

lălăi deci pe Andronache și 
Murineanu. avîntindu-se pe pantele 
Măierușuiui. la 30 km de Ja ple
care si continulndu-și frumoasa a- 
ventură pe o bună bucată a ilus- , 
tratei în trei dimensiuni cu peisaje 
superbe, aleasă drept traseu al eta
pei de față. îată-i cu o 
zestre de un minut, de două, de 
aproape patru minute la Rupea. 
Aici, apare din nou, ca un per
sonal malefic într-o melodramă 
răsuflată — vîntul advers, care 
macină treptat puterile cuplului 
de fugari, readueîndu-i după vreo 
70 de km în raza vizuală a urtnă- 

asta n-ar fi 
din acest

ritorilor. Ca și cum 
fost de ajuns, exact 
moment se ivește un ecleror neaș
teptat — simpaticul ” 
la Steaua, care se avîntă de unul 
singur prin Sighișoara și 
departe, stîrnind 
i.orești în inimile 
Pascale...

Ferfelea odată

Ferfelea, de

mai 
instincte vînă- 
lui Selejan și

ajuns, cei doi

^3âr/in lume
își continuă goana împreună, dar 
pînă la sosire mai sînt vreo 50 
de kilometri și, după cum s-a 
văzut. Fortuna nu zîmbește celor 
temerari, decit în anumite con
diții. De astă dată, condiția „nr 
1“ se numește Pascale : încovoiat 
pe ghidon, revelația etapei trage 
pur și simplu după sine pe Sele- 
ian — un fel de replică a lui 
Mircea Dobrescu în sectorul spor
tului cu pedale... Selejan la rtn- 
dui său. este un as al urcușuri
lor — și, la deal. îl antrenează 
el pe Pascale, de unde și condiția 
„rir. 2“ a unui eventual succes 
final în care începem treptat să 
nădăjduim.

Cu toate acestea titlul șlagă
rului de altă dată așezat deasu
pra acestor rînduri îsi are rostul 
lui — un rost hotărîtor probabil 
în ultimă instanță. El, adică picul 
de noroc, se materializează în- 
tr-un tren oarecare, un personal 
care s-a nimerit să aibă drum 
conform orarului, în jurul ceasu
rilor 16,30, pe sub poala Bălău
șerilor.

Trenul acesta înseamnă de fapt 
pentru cei doi îndrăzneți, ceea 
ce a însemnat gresia din poveste 
pentru Făt Frumos si Ileana Co- 
sînzeana. urmăriți de nesățioasa 
zgripțuroaică. Evident, compara
ția nu trebuie înțeleasă ad-lite- 
ram — pentru că Pascale, băiat 
drăguț, nu e chiar Făt Frumos, 
Seleian aduce destul de vag cu 
Cosînzeana din basme, iar com- 
ponenții plutonului s-ar putea să 

.nu fie măguliți de asocierea cu 
mama zmeilor. Oricum, „gresia" 
cu ori cina a picat la timo,' a- 
vansul fugarilor s-a dublat, iar 
ultimii kilometri după Acătari au 
consfințit victoria unor îndrăzneți 
ceva mai norocoși decît Androna
che si Murineanu. Lucrul cel 
mai important mi se pare însă 
faptul că. indiferent de numele 
cîștigă torului, acest Tur al Ro
mâniei se dovedește a fi. în con
tinuare. un spectacol sportiv de 
zile mari.

vădit al voinței de 
ficiul victoriei, de
Intr-adevăr, etapa a fost marcată 
de eșaloanele acestei dorinți. întîi, 
pe lingă cetatea ce străjuiește 
Rotbavul. în comuna Măeruș, unde 
o bunică și nepoții ei au cules 
buchete de cîrciumărese 
cicliști, Voicu l-a lansat pe 
Andronache — coechipier 
Vasile Teodor — intr-un 
nant atac al înălțimii de 
tina Albă, unde zeci de turiști oca
zionali sau special veniți au aplau
dat reușita acțiunii căreia i se va 
alătura curînd curajosul dinamo- 
vist Viorel Murineanu. Dar în timp 
ce, în pluton, cicliștii italieni șl

a păstra bene- 
a-l perpetua

p entry. 
Nicolae 
al lui 
fulmi- 

la Fin

rile patriei ca heralzi ai sportului 
si nevoii de mișcare fizică. Cum 
să uiți coloanele masive de oo 
meni ai muncii de la uzinele „Fa
ianța" și „Nicovala" din Sighișoa
ra care au rostit, în marginea ora
șului, doar prologul primirii en
tuziaste de pe top-traseul citadini 
Cum să uiți sătenii din Buneșt-I 
sau Bălăușeri care Se opresc in 
hotarul ogoarelor sau pe malurile 
Tîmavei Mici și urmăresc cu pri 
virea, cind curioasă, cînd admi
rativă. pe voinicii porniți în roti
rea fără de sfârșit a spițelor șeii 
pind în soare ? Oamenii duc pal
ma la gură, de uimire, văzîndu-> 
pe cicliști cum coboară cu o vite-

ÎNCEP SĂ
Ultima ediție a turneului inter

național de box care reunește de 
mai mulți ani pugiliști de frunte 
ai țărilor din America Centrală și 
din marea Caraibilor s-a desfășu
rat la San Jose, capitala republi
cii Costa Rica, în sala de sport 
Gimnasio 
numeros și 
mărit timp 
pe ring a 
Porto Rico, Nicaragua, 
și alte state din zona Amerieii 
centrale, printre ei aflîndu-se și 
cele mai bune produse ale pugi
lismului din Costa Rica.

Conform așteptărilor, pugiliștii 
cubanezi au dominat net întrece
rea. ad.iudecîndu-și șase medalii 
de aur. Totodată, sportivii țării

Nacional. Un public 
foarte entuziast a ur- 
de șase zile, evoluția 
boxerilor din Cuba, 

Honduras

SE AFIRME
gazdă, deși au o mai puțin bo
gată experiență competițională, au 
izbutit să cucerească două meda
lii de argint. La categoria muscă, 
Orlando Hernandez a ajuns plnă 
în finală unde a fost întrecut, 
după un meci viu disputat, de 
Ismael Arcia (Venezuela), iar la 
categoria cocoș, un alt boxer din 
Costa Rica, Romualdo Vilches, 
calificat în ultima fază a turne
ului, a întîlnit pe redutabilul 
Orlandito Martinez (Cuba) căruia 
i-a cedat la puncte.

Aceste rezultate onorabile vor 
constitui punctul ds plecare pen
tru 'o acțiune de ridicare a nive
lului pugilismului din Costa Rica 
care posedă numeroși iubitori de 
sport în rîndurile tineretului său.

IN C.M. DE CICLISM

1
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RETROSPECTIVA (III)
Ca și Brașovul, orașul de pe Someș are o singură absență în .palma

resul său de oraș gazdă. Este vorba de prima ediție a ..Turului" — 1934. In 
rest, an de an, Clujul a găzduit multicolora și fremătătoarea cavalcadă 
cielistă.

Aici, au fost aplaudați de entuziaștii spectatori clujeni, următorii învin
gători de etapă : Constantin Tudose, „masivul din Crîngași". în 1935. venind 
de la Oradea, cîștigă net urmat de iugoslavul Fiket, iar un an mai tlrziu, în 
1936. francezul Plerre Gallien, ciștigătorul ediției, alergătorul cu „stil^aerian" 
(apoi în echipa națională pentru ..Turul Franței"), venind de la Vatra Dor- 
nei, 210 km fără pic de asfalt, cîștigă lejer în rata Iugoslavului Grgac. cu 
care evadase la ieșirea din Dej. După 10 ani. un alt francez. M. Wattershoot 
obține victoria rvenea de la Tg. Mureș) întreeînd. la sprint, pe prosinek 
(Iugoslavia) și Puy (Franța), iar Nae Chicomban trece pe locul doi în clasa
mentul general, la un _,pas“ de lider, suplul alergător iugoslav, poredsky...

Alți cîstigători de etapă la Cluj : M. Niculescu (1950) — obținînd una 
din cele ti victorii de etapă în acea ediție cîstigată de C. Sandni: E. Norhadian 
(1951 și 1953). A. Foibert (1954), L. Zanoni (1953). I. Cosma (1959). G. Moiceanu 
(I960 și 1966), A. Selaru (1961), C. Grlgore (1967): iar în 1968, un copil al Fe- 
leacului. Ion Selejan (frate cu Vasile Selejan) în vîrstă de 18 ani. sosește 
primul la Cluj, venind de la Tg. Mureș — 105 km. cu peste 43 pe oră. In 1969. 
JUrpen Wanzlik (R.D.G.) — lider și învingător final — cîștigă la sprint (venind 
de la Bistrița), urmat de Andresen (Norvegia), W. Prinsen (Olanda), Patzig 
(R.D.G). francezul Hezard (apoi concurent în „Turul Franței") etc.

Emil IENCEC

GIMONDI L A ÎNVINS PE MERCKX!
BARCELONA. 2. — Proba su

premă a campionatelor mondiale 
de ciclism (profesioniști), cea re
zervată fondiștilor, a revenit asu
lui italian Felice Gimondi. 
a acoperit cei 248,695 km 
cursului de la Montjuif în 
de 6h 31:27 (medie orară 
km). Victoria rutierului 
Iar a fost obținută la sprint 
fața unui pluton cuprinzînd 
Freddy Maertens (Belgia). 
Ocana (Spania) și 
(Belgia), cronometrați — în aceas
tă ordine — în același timp cu în
vingătorul. La 1:47 au trecut linia 
de sosire .loop Zoetemelk (Olanda) 
și Pedro Torres (Spania).

*
După disputarea probei de fond 

din cadrul C.M., în clasamentul

Acesta 
ai par- 
timpul 
38.088 

peninsu- 
în 
pe 

L u i s 
Eddy Merckx

Super Prestige-Pernod" 
conducă belgianul Eddy 
355 puncte. îi urmează 
(Spania) — 270 p, Fred-

„ Trofeului 
continuă să
Merckx cu
Luis Ocana
dy Maertens (Belgia) și Joop Zoe- 
temelk (Olanda) — 165 p, Felice 
Gimondi — 145 p.

NEW YORK, 3 (Agerpres). — Campio
natele internaționale de tenis ale S.U.A., 
care se desfășoară pe terenurile de la 
Forest Hills, continuă sub semnul ma
rilor surprize și al caniculei. In cea de-a 
cincea zi (cînd s-au înregistrat 34 de 
grade la umbră), tînărul jucător suedez 
Bjorn Borg l-a învins cu 6—7. 6—4, 6—4, 
6—4 pe americanul Arthur Ashe, al trei
lea favorit al turneului, Iar australianul 
Ross Case (21 de ani) l-a eliminat cu 
6—1. 6—4. 7—6 pe spaniolul Manuel 
Orantes. In primele patru tururi. din 
cel 16 capi de serie au fost eliminați 7.

Alte rezultate ale probei de simplu 
bărbați : Jan Kodes (Cehoslovacia) — 
Ismail El Shafei (Republica Arabă Egipt) 
6—3. 7—5. 7—6; Stan Smith (S.U.A.) — 
Roscoe Tanner (S.U.A.) 6—7. 7—6, 6—4, 
6—3; Tom Gorman (S.U.A.) — Mark 
Cox (Anglia) 3—6. 7—5, 6—4, s—4 ; Ony 
Parun (Noua Zeelandă) — Jeff Simpson 
(Noua Zeelandă) 3—6. 6—3, 7—6. 6—1;
Nîki Pilici (Iugoslavia) — Phil Dent 
(Australia) 4—6. 6—3. 6—3. 6—1; John 
Alexander (Australia) — Cliff Drysdale 
(R.S.A.) 3—6. 7—6, 6—2, 6—2. Iată acum 
clfeva din partidele programate în ca
drul optimilor de finală: Newcombe — 
Pattison; Connors — Okker: Amritraj — 
stone; Kodes — A'exander; Borg — 
Pilici.

în proba, de simplu femei (optimi de 
finală), americana Chris Evert a tnvlns-o 
cu 6—4. 6—4 pe compatrioata sa Julie 
Anthony, iar Margaret Court (Austra
lia) a tntrecut-o cu 6—1, 6—4 pe Ilona 
Kloss (R.S.A.).

Rezultate din proba de dublu bărbați • 
Laver. Rosewail (Australia) — Fitzgib
bon. Richardson (S.U.A.) 4—6, 6—3, 6—3’ 
Cornejo. Fil)ol (Chile) — Teache:. 
KreiSS (S.U.A.) 4—6, 6—3, 6—2.

NOI PERFORMANȚE ALE ATLEȚILOR DIN R.D GERMANA
BERLIN, 2 (Agerpres). — Cu 

prilejul concursului atletic des
fășurat la Potsdam, echipa femini
nă a R. D. Germane (Kandarr, 
cher, Heinich. Selmigkeit) a 
biliț un nou record mondial la 
feta 4x100 m cu timpul de

Ste- 
sta- 
sta- 
42,6.

Vechiul record era de 42,8. Un nou 
record european, la aruncarea greu
tății bărbați, a realizat Hardtmut 
Briesenick (R.D.G.) eu performanța 
de 21,67 *m. Recordul anterior, de
ținut de același atlet, era de 21,54 
m.
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