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<ITA IOVARA.ȘIJIIII NICDLAE CEAUSESCU
IN COSTA RICA

• Inalții soli ai României, oaspeții Adunării Legislative și ai Consiliului Municipal al 
orașului San Jose • Convorbiri oficiale • Spectacol de gală in onoarea conducăto
rului statului român • Recepție oferită de președintele Jose Figueres Ferrer • Multiple 
și variate manifestări și în cursul dimineții de ieri.
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A XlX-a EDIȚIE A TURULUI ROMÂNIEI
In cursul după-amiezii de luni, 

răspunzînd unei invitații a Adunării 
Legislative, președintele Nlcolae
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fă-cut o vizită acestui înalt for, 
în timpul desfășurării uneia din șe
dințele obișnuite de lucru.

Oaspeții stimați din România au 
fost salutați cu căldură de către pre
ședintele adunării, Luis Alberto 
Monge, care a exprimat satisfacția 
parlamentarilor costaricani de a-1 a- 
vea în mijlocul lor pe reprezentantul 
unei țări care a devenit cunoscută 
lumii întregi prin succesele sale re
marcabile în dezvoltarea economico- 
socială, prin politica externă de pace 
și cooperare cu toate țările lumii.

Ea solicitarea președintelui 'Adu
nării Legislative, ia apoi cuvîntul 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au fost, de aseme
nea, salutați de deputatul Manuel 
Mora Valverde, secretar general al 
C,C. al Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica, care a dat glas 
satisfacției deputaților comuniști, a 
celorlalți membri ai parlamentului 
pentru faptul de a fi avut prilejul 
să asculte cuvîntul conducătorului 
stimat al unei țări care construiește 
o viață nouă, mai bună pentru toți 
fiii săi.

Tn continuarea vizitei la Adunarea 
Legislativă, președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii .Ștefan 
Andrei și George Macovescu, este 
oaspetele Consiliului Municipal al o- 
rașului San Jose, al cărui sediu se 
află într-o frumoasă clădire în stil 
clasic spaniol. Președintele consiliu
lui, Alvaro Umano Volio, rostește 
un cuvînt de bun venit în care arată 
că este o mare cinste pentru cetă
țenii capitalei Republicii Costa Rica 
de a primi, în persoana președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pe cel mai 
distins dintre purtătorii mesajului de 
bunăvoință al nobilului popor român.

A luat, de asemenea, cuvîntul Fer
nando Chavez Molina, membru al 
Consiliului Municipal, în numele re

prezentanților partidului „Acțiunea 
Populară Socialistă", care a trans
mis cordiale urări de bun sosit.

Răspunzînd saluturilor adresate de 
reprezentanții consiliului municipal, 
ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
Apoi, în aplauzele celor prezenți, 

președintele Nicolae Ceaușescu pri
mește din partea municipalității cheia 
orașului San Jose însoțită de diplo
ma prin care i se conferă titlul de 
oaspete de onoare al capitalei.

Ca și vizita de la Adunarea Le
gislativă, întâlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu membrii Con
siliului Municipal din San Jose s-a 
desfășurat- într-o ambianță de caldă 
cordialitate.

★
La Casa prezidențială din San 

Jose au avut loo luni după-amiază 
convorbiri oficiale între președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres.

Această primă rundă, de convor
biri între cei doi șefi de stat a fost 
consacrată examinării relațiilor ro- 
mâno-costarioane. A fost exprimată 
hotărîrea comună de a se acționa 
pentru dezvoltarea raporturilor bila
terale pe planuri multiple, în folo
sul ambelor popoare.

★

La ieșirea din Casa Prezidențială, 
un mare număr de oameni l-au aș
teptat pe conducătorul statului ro
mân. făcîndu-i o calda manifestație 
de simpatie și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
mina cu numeroși cetățeni, în a- 
plauzele celor prezenți.

★

In sala Teatrului Național din San 
Jose, una dintre cele mai frumoase 
din lume, a avut loc, luni seara, un

spectacol de gală dat în onoarea 
președintelui Consiliului de. Stat al 
României, la care și-a dat concursul 
renumita balerină Margot Fonteyn.

In loja de onoare a teatrului au 
luat loc președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și președintele Jose Figueres 
Ferrer.

înaintea spectacolului au fost into
nate imnurile de stat ale celor două 
țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au oferit 
marii artiste un frumos coș cu flori.

★

Luni seara. în sZoaslele impună
torului edificiu „Casa Amarilla" 
(C'asa galbenă), cure adăpostește 
Cancelaria prezidențială și alte im
portante instituții guvernamentale, 
președintele Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer, a oferit o re
cepție în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

★

Ca și în ziua precedentă, progra
mul zilei de marți al vizitei preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu în Costa 
Rica a fost deosebit de bogat, cu 
multiple si variate manifestări. Vizi
ta la gara „Ferrocarril Electrico del 
Pacifico", oare a prilejuit o emoțio
nantă întilnire cu feroviarii costa
ricani, solemnitatea depunerii unei 
coroane de flori fa Monumentul eroi
lor din Parcul Național, continuarea 
convorbirilor Ia nivel înalt începu
te luni, semnarea Tratatului de prie
tenie și colaborare ca și a unor 
acorduri de cooperare si colaborare 
în domeniile economic, industrial, 
tehnico-stiințific și cultural, vizita la 
ferma „Lucha", în curs de desfășu
rare la ora cînd se închide această 
ediție — întreaga suită a acestor 
momente, ca și evenimentele care 
sînt prevăzute a se desfășura în 
continuare reliefează caracterul in
tens de lucru al acestei vizite.

VASILE
DOMINA
MAREA
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Spartachiada de vară a armatelor prietene

PESTE 1500 DE SPORTIVI

La ora cînd apar aceste rînduri, 
peste 1500 de sportivi din 12 țări 
au luat startul în majoritatea dis
ciplinelor programate în cadrul ce
lei de a IlI-a Spartachiade de 
vară a armatelor prietene. Intrucit 
sportivii români nu au luat star
tul în prima zi a competiției, con
siderăm necesar să facem cîteva

DINAMO - 
CAMPIOANĂ
PE ECHIPE 

LA CA1AC-CAN0E
• La mîcâ distanța dc învingă-

unire - steaua • Reprezentativa
heiiei Tulcea, din nou, pe un loc

iruntaș
Ultima competiție Internă de amploare 

din calendarul de calac-canoe s-a În
cheiat ieri la prînz, pe cunoscuta Pistă 
de apă a lacului Snagov, pe o tempera
tură moderată și un foarte ușor vînt 
contra, condiții care au favorizat între
cerile. Această a n-a ediție a campio
natului republican pe echipe s-a men
ținut la un nivel înalt calitativ, la star
tul celor șapte probe olimpice particl- 
pmd cei mai buni mtnultori ai pacelei 
și pagaiei din centrele nautice Bucu
rești, Galați, Brăila și Tulcea. Con
cursul a fost caracterizat de aceeași 
dispută echilibrată, pentru cucerirea 
unicului trofeu pus în joc. între repre
zentanții cluburilor bucureștene Dinamo 
și Steaua. Deși caiaciștli stellști s-au 
impus în toate cele trei probe prevă
zute in program, titlul de campioană 
republicană pe echipe a revenit clubu
lui Dinamo, care a icușit să puncteze 
o dată în plus, prin cele patru victorii 
obținute la canoe și caiac feminin. In
teresant de remarcat că in majoritatea 
curselor cîștigătorii de la „Individuale" 
și-au reeditat victoriile și la echipe. O 
mențiune specială merită și reprezen
tanții Deltei Tulcea (antr. Igor Lipalit) 
care denotă — nu numai prin locul HI 
obținut în clasamentul general — con
secvență în pregătirea de perspectivă a 
unor noi sportivi valoroși. De asemenea, 
note bune revin și cluburilor Olimpia 
București, Dunărea și Ancora Galați 
sau Portul Brăila, prezențe active in 
această importantă întrecere, eu garni
turi complete Referindu-ne la desfășu
rarea curselor subliniem spectaculozi
tatea a două dintre ele ; canoe dublu, 
unde cuplul Serghei — Munteanu (vi- 
cecampion mondial la 10 000 m) a de
pășit doar în finiș perechea Danielov — 
Simionov, precum și cea de caiac sim
plu masculin. în care vasile Simiocenco 
(ciștigător și în campionatul individual) 
a avut un dlrz adversar în Cupriap Ma; 
careneu. invingîndu-1 numai cu cinci 
zecimi de secundă.

Rezultatele tehnice ale finalelor : K 1 
(m) 1 ooo m: 1. Vasile Simiocenco
(Steaua) 4:01,3. 2. Cuprian Macarencu
(Dinamo) 4.01.8. 3. Nicolae I'i.anu (Olim
pia) 4:04.2: K 2 (tn) 1 000 m: 1. Steaua 
(Pavel Erast, Ion Dragulschi) 3:42,8, 2. 
Dinamo (Fr Fbldi. St. Foldi) 3:45,7. 3. 
Dunărea (I. Gheorghe. V. Jelescu) 3:50,7, 
K 4 (m) 1000 m : 1. Steaua (Costel Coș- 
niță. Roman Vartolomeu, Andrei Con- 
țoieuco. Ștefan Pocoral 3:18.0. 2. Dinamo 
(M. Simionenco, I. Bivol, E. Tudose, 
I. Ivanov) 3:22,5, 3. Ancora (M. picătu- 
reanu, A. Manea, C. Soare, 1. Ivan) 
3.23,7: C 1 — 1 000 m : 1. Llpat Vorobiov 
(Dinamo) 4:29.7, 2. Grigore Denisov 
(Steaua) ș:32,6, 3. Ion Negrea (Portul) 
4:48.3: C 2 — 1 000 m: l. Dinamo (Va
sile Serghei, Gh. Munteanu) 3:58,5, 2.
Steaua (Gh. Danilov. Gh. Simionoy) 
3:59,3. 3. Delta (Gh Lungu, F. Capusta) 
4:15.6. K 1 (f) 500 m : 1. Marla Nichiforov 
(Dinamo) 2:13.1. 2. Maria Cosma (Delta) 
2:17.3. 3. Nastasia poștașu (Steaua) 2:20.1. 
K 2 <f) 500 m: 1. Dinamo (Victoria Du
mitru. Ioana Simionov) 2:00,0. 2. Steaua 
(Maria Ivanov. Nastasia Nichitov) 2:02.0, 
3. Delta (V Denisiuc. A. Roh) 2:03,6.
Clasamentul general : 1. DINAMO 64 p 
— campioană republicană, 2. Steaua 61 
p. 3. Delta Tulcea 43 p. 4. olimpia Bucu
rești "6 p. 5. Dunărea Galați 35 p, 6. 
Ancora Galați 27 p. 7. Portul Brăila 
M P, S. Rapid București 2 p. (N.M.)

Așa. cum am mai 
Spartachiacla de vară 
prietene sînt prezenți 
sportivi de valoare : 
limpici, mondiali și europeni.

La tir, de pildă, printre adver
sarii la pistol liber 60 f ai lui 
V. Atanasiu, N. Ciotloș, M. Teo
dor și A. Gered se numără nu mai 
puțin cunoscuții Stolîpin (U.R.S.S.), 
campion mondial în 1962 și 1966. 
de trei ori campion european, și 
Stachurski (Polonia). La armă li
beră calibru mic 60 f. Petre Șan- 
dor și ceilalți reprezentanți ai ță
rii noastre vor avea ca adversari 
doi campioni olimpici : Jan Kurka 
(Cehoslovacia), învingător la J.O. 
de la Ciudad de Mexico, și Li 
Ho-Iun (R.P.D. Coreeană) campion 
la Miinchen. Și la pistol viteză ga
leria campionilor este impresio
nantă. Aici, V. Atanasiu va tre
bui să înfrunte un trio remarca
bil : pe Ladislav Falta (Cehoslova
cia), clasat pe locul II la J.O. de 
la Miinchen, pe Igor Bakalov 
(U.R.S.S.), campion mondial 1962, 
și pe Josef Zapedski (Polonia), 
caippion olimpic la ultimele două 
ediții ale J.O.! Dar lista marilor 
campioni care-și vor apăra cu a- 
cest prilej prestigiul nu se oprește 
aici...

Chiar dacă celebrități ale atletis
mului sînt mai puține, totuși nive
lul concursurilor va fi, fără îndo-

subliniat, la 
a armatelor 
o serie de 

campioni o-
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teodor, Învingător
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leri, pe distanța Tg. Mureș-Cluj, o etapă calmă,

dar cu o coborire amefitoare de pe dealul Felea-

cului • Zeci de mii de oameni urmăresc cu interes
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palpitanta confruntare sportivă • Circuitul clu- r.
jean-o inedită cursă nocturnă ciștigată de N. Gavrila

• Unul contra 54! • Caravana trofeelor

• Astăzi, etapa a Vl-a, Dej - Vatra Dornei

Citiți in pagina a IV-a relatările 
trimișilor noștri au parcurs 

kilometri 
etape de

Azi, la Novisad, în compania Vojvodinei

UN IMPORTANT TEST
AL LOTULUI REPREZENTATIV

DE FOTBAL
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După ce 
zecile de 
ai primei 
ieri, iată-i pe cicliști 
străbătind unul dintre noile 
cartiere ale Clujului.
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RĂDUCANV

DE PREGĂTIRE A NOULUI AN ȘCOLAR
de la

Lotul națio-
NOVISAD 4 

corespondentul 
nai de fotbal al României se află în 
localitate, unde astă-seără, de lă ora 
19 (ora BucureștiulUi), va întîlni în 
meci de verificare cunoscuta forma
ție Vojvodina, din prima ligă a Iu
goslaviei.

Luni după-amiază a avițl 
conferință de presă, .prilej 
antrenorul Valentin Stănescu 
cunoscută echipa pe care o 
mite pe gazonul stadionului 
Novisad : Răducanu — Nae Iunescu, 
Antonescu, Dinu, Vele» — Beldeanu. 
Anca — Troi, Dobrin, Dumitrache, 
Țarălungă.

După cum se vede, lipsește .Dumi
tru. Acesta a fost reținut la Bucu
rești, de examene, tirmînd să soseas
că, la Novisad, miercuri la prînz. 
Probabil va fi folosit în repriza se
cundă.

In localitate, partida este aștepta
tă cu un deosebit interes. Spectatorii 
din Novisad nu au uitat partida pe 
care reprezentativa României a ju
cat-o aici în compania reprezenta
tivei iugoslave — cu Geaici și Holțer 
în formație —, în care victoria a 
revenit jucătorilor români cu 1—0. 
Este, de fapt, singura înfrîngere su
ferită pe teren propriu de echipa 
Iugoslaviei în perioada de cînd a 
venit Ia conducerea ei antrenorul 
Vujadin Boșkov, care, Împreună cu 
Goșko Zeț, pregătește pe Vojvodina. 
Tn meciul de atunci, de la 21 aprilie 
1971, au jucat Răducanu, Dinu, Do
brin, Dumitru ți Dumitrache, care 
vor evolua șl în această partidă.

In privința jocului, a utilității lui, 
antrenorul Valentin Stănescu 
mărturisit dorința ca Vojvodina 
joace ca o adevărată echipă gazdă,

(prin telefon, 
nostru).

loc o 
cu care 
a făcut 
va tri- 

din

să pună probleme fotbaliștilor

RAID-ANCHETĂ prin citeva școli din Capitală pe tema zzCum se prezintă
‘.-■s -•>■

și-a 
să

care 
români.

Fotbaliștii oaspeți au fost canto
nați la hotelul Park. Marți la prînz 
au efectuat un antrenament pe sta
dionul care va găzdui partida.

Meciul va începe la ora 19. Repri
za secundă se va desfășura la lumi
na reflectoarelor. Conducerea jocului 
a fost încredințată cunoscutului ar
bitru Dușan Maximovici. declarat 
arbitrul nr. 1 al Iugoslaviei pe anul 
1973,

(Continuare tn pag a 3-a)
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Iiie Oanță. și Dumitru 
Grumczescu, noii ,>capi 
de listă“ ai canotajului 
românesc, campioni eu
ropeni și speranțe cer
te pentru viitoarele 
mari confruntări in
ternaționale.

DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE LA MOSCOVA

baza materială pentru orele de educație fizică ?"
bucură aici de 
nu numai clin 
rezultate excelente 
de masă și de performanță) ci și 
a cadrelor didactice." 
prof. . Halca 
prof.- Emilia 
de secretară 
partid, prof. Elena Constantin, di
rector-adjunct și prof. Adrian Ji- 
ga; coordonator al activității Or
ganizației de tineret și,, bineînțe
les. colectivul profesorilor de spe
cialitate, condus de inimosul pe
dagog care este Victor Tibacu, 
Toți înțeleg necesitatea educației 
fizice' și a sportului pentru elevi, 
sprijină acțiunea de modernizare 
a învățămlntului la această mate
rie. Eforturile care se fac pentru 
asigurarea unei puternice baze 
materiale constituie un prim in
diciu că educația fizică va avea 
— și în noul an — condiții 
bune !

nouluia întinjpinării
simțită peste tot; în 
rechizite, în școlile de 

toate gradele. Reveniți „in corpore" din concedii, o dată eu 1 septembrie, 
profesorii, indiferent de specialitatea lor, pun umărul pentru 
gospodărește noul an de învățâmint.

In rîndurile care urmează neam propus să vă prezentăm 
pecte pe terna preparativelor pentru noul an școlar, vizînd — 
educația fizică, mai precis, baza materială a activității sportive 
in citeva unități de invățămînl din Capitală.

Începui de septembrie. Perioadă tradițională 
an școlar. Apropierea evenimentului se face 
magazine, pentru procurarea de uniforme și

Totul pentru modernizarea
Ca întotdeauna cînd vizităm Li

ceul „Gheorghe Șincai" întîlnim 
aspecte deosebit de interesante. 
Acum, de pildă, am fost martorii 
unor intense preocupări pentru
punerea la punct a terenurilor de. 
sport amplasate în curtea liceului. 
Notați : două terenuri de baschet 
și cîte unul de volei -și handbal, 
precum și sectoare pentru sărituri 
și aruncări. Aceasta, după ce în 
tot cursul vacanței au fost reno
vate cele două săli de sport pen
tru jocuri și, respectiv, gimnastică.

Directoarea liceului, prof. Feli
cia Haica ne-a dat să înțelegem 
că socotește educația fizică drept 
o materie la fel de importantă și 
de necesară ca și toate celelalte 
din sfera culturii generale. Pie
rind de la o asemenea concepție, 
sprijinul direcțiunii liceului este

de echipajul masculin de 
cîrmaci, format din ILIE 

și DUMITRU GRUME- 
inedalia de argint a re-

de bronz. Medalia de aur a fost 
cucerită 
2 fără 
OANȚĂ 
ZESCU,
venit echipajului feminin de 4 + 1 
vîsle (Teodora Boici, Marioara 
Slngiorzan, Elisabeta Lazăr, Maria 
Micșa + Maria Ghiață), iar cele 
două medalii de bronz au fost ob
ținute de echipajele de schit' 2+1 
(Ștefan Tudor, Peire Ceapura + 
Gheorghe Gheorghiu) și schif 8 + 1 
fete (Ecaterina Trancioveanu, Vio
rica Lincaru, Filigonia Toll, Cris
tei Wiener, Aurelia Marinescu, E- 
lena Gawluk, Florica. Petcu, Cor
nelia Neacșu +. Aneta Matei). Bi
lanțul este, fără doar și poate, re
marcabil. chiar dacă la probele fe
minine s-ar fi putut realiza mai 
mult. Important ni se pare, însă, 
faptul că schitul românesc conti
nuă să se mențină în plutonul de 
elită al canotajului mondial, fiind 
unanim apreciat pentru constanța 
rezultatelor bune pe care le în- 

mai

„1973-CEL MAI RODNIC AN 
PENTRU SCHIFUL ROMÂNESC

Interviu cu secretarul general al F.R.C.Y. - GHEOIWHE GIURCANEANU

Timp de aproape zece zile, noul 
canal nautic din Moscova i 
duit întrecerile feminine și 
culine ale Campionatelor 
ne de canotaj academic, 
1973, competiție care, prin,- faptul 
că a reunit la start și reprezen
tanți ai schitului din S.U.A., Noua 
Zeelandă, Argentina, Brazilia, Ja-

a găz- 
i măs- 
europe- 

ediția

ponia și Australia, a depășit cu 
mult sfera unei întreceri conti
nentale. eăpătînd un caracter de 
veritabil campionat al lumii. Este 
știut, de altfel, că aceasta ,a fost 
ultima ediție a „europenelor", în- 
trucît federația internațională de 
specialitate a hotărît ca, începînd

de anul viitor, să se desfășoare 
numai campionate mondiale.

Revenind, însă la întrecerile 
cent încheiate la Moscova, se 
vine să subliniem că acestea 
fost cele mai rodnice pentru 
nota.jul românesc care, în
de 10 zile, a cules patru medalii: 
una de aur, una de argint și două

re- 
cu- 
au 

ca-
decurs

a pregăti

unele as- 
firește — 

a elevilor,

predării edutației fizice
atît pe planul metodicii, 
angrenării tuturor elevi

lor în practicarea exercițiului fi
zic, în cadrul orelor de clasă și 
în afara lor. Este un aspect defi
nitoriu, conturat și mai bine după 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie —

Desigur, 
prof, 
cazul 
Vodă 
fapte

nelimitat, 
cit și al

2 martie 1973. 
pentru noi, 

Haica nu reprezintă 
liceului din calea 

— decît o confirmare
cunoscute : educația fizică se

spusele 
— în 
Șerban 
a unor

o realitate—colaborarea
Școala profesională a Uzinei de 

mașini electrice. Discutăm cu 
ing. Petru Vrînceanu, director-ad
junct. Ne prezintă situația oare-; 
cum precară a educației - fizice, 
care nu dispune de nici un labo
rator (a se citi : terenuri de sport). 
Soluția — efectuarea orelor de 
clasă și de activități sportive pe 
baza sportivă „Electra", la a cărei 
amenajare și-au -adus contribuția 
și elevii școlii.

Există promisiuni pentru un nou 
local de școală și implicit pentru 
o sală de sport. Lucrările au și

o largă audiență, 
partea elevilor (cu 

în.. activitatea

Alături de 
se află permanent 

Ciuraru. în. calitate 
a Comitetului de

foarte

ȘCOALA - CUB SPORTIV
început, ele vot fi reluate, 
cu noul an, școlar. Elevii și 

vor afla, în continuare,

odată 
profe-

sorii se
printre...' constructori.

Am desprins bunele intenții ca
re există aici, paralel cu dorința 
colectivului de profesori 
ferent de specialitate —

— indi- 
de a se

Raid-anchetă realizat 
Tiberiu

de 
STAMA

Ion GAVRILESCU 
și Toma RĂBȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)

LUPTE LIBERE
IA TEHERAN

registrează 
mulți ani.

Tntorși în 
seara, la o

de

țară
oră'

luni 
apro

piată de mieztjr’hopții, 
compo-nenții 
nostru 
frunte 
campioni europeni llie 
Oanță și ~ 
Grumezescu. 
drumul 

‘unde se 
săptămîna viitoare 
startul campionatului 
republican de viteză.

atunci, în dorința de a afla 
amănunte legate de e.volu- 

rornâni la întrece
rile masculine, am solicitat secre
tarului general al federației de

lotului 
masculin, în 
cu proaspeții

Dumitru 
au luat 

Snagovului, 
vor alinia 

la

Pînă 
cîteva 
ția schifiștilor

Horio ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri după-amiază, delegația țării 
noastre, participantă la campiona
tele mondiale de lupte libere, de 
la Teheran, a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre locul de desfă
șurare a acestei prestigioase com
petiții. Forul român de specialita
te a decis ca la aceste întreceri să 
participe numai cinci sportivi, cei 
mai în formă la ora 
Arapii (cat. 52 kg), 
(62 kg), Vasile Iorga. (82 kg), Ena- 
che Panaile (100 kg) 
Șinion (categoria grea), 
români vor fi asistați de antreno
rul Ion Bătrîn.

La competiția ce va începe joi 
la prînz în capitala Iranului, au 
fost invitați în calitate de arbitri 
Valentin Bați și Vascul Popovici, 
apreciati ca unii dintre cei mai 
competent i din lume. De altfel, 
pentru Valentin Bați întrecerile de 
la Teheran reprezintă cea de-a 
XX-a ediție a campionatelor mon
diale la care participă în această 
calitate.

Lotul de sportivi români este în-

actuală : I011
Petre Coman

Și Ladislau
Sportivii

solit de medicul Nicolae Ploieștea- 
nti.

Referindu-ne la reprezentanții 
României la acest important și di
ficil concurs trebuie să spunem că 
din riadul lor se detașează meda
liatul cu „bronz" Ja Jocurile Olim
pice de la Miinchen, Vasile lorga, 
cel care a cucerit si medalia de 
argint la Universiada de la Mosco
va. O altă speranță a lotului ro- 

,mân este fînărul Ladislau Șimon. 
prezent pentru prima oară lă o 
competiție de acest nivel. In între
cerile de la Moscova, într-o com
panie selectă, el a confirmat spe
ranțele antrenorilor săi. clasîndu-se 
pe locul II. In urma celor 5 tur
nee internaționale cîștigate în a- 
cest an, Petre Coman a demonstrat 
că se află într-o foarte bună for
mă și, în ciuda celor 29 de ani ai 
săi. este capabil, de mari succese

în vederea participării la acest 
eveniment sportiv, ieri la amiază, 
tovarășul Miron OLTEANXJ, secre
tar al C.N.F.F.S., a primit delega
ția țării noastre, urînd luptătorilor 
succes la ințreccri,
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DUPĂ CAMPIONATELE DE CAIAC-CANOE
A- • -• ___ 

MUNCA fără intermitente asigură Sportul -

Doar 4 boxeri Ia fiecare categorie 
in finalele campionatului național

ÎNTOTDEAUNA REZULTATE FOARTE BUNE

Imbatabilul cuplu al canoiștilor Gh. Danilov — Gh. Simionov (Steaua)

S-a încheiat tnc4 o ediție a cam
pionatelor naționale de caiac-canoe. 
Rezultatele Înregistrate slnt cunos
cute. Titlurile au revenit cluburilor 
IJJNAMO (10), STEAUA (7), ți DEL
TA TULCEA (lj. După cum se vede, 
spre deosebire de edițiile trecute ale 
„naționalelor" de seniori, de data 
aceasta lupta pentru lnttietate dintre 
yeșnițelg rivale la primele locuri, 
cluburile bucureștene Dinamo și 
Steaua," a fost mult mai echilibrată. 
Iar, dacă ștafeta militarilor mi ar fi 
fost descalificată (pe bună dreptate) 
în ultima probă din cohcurs, atunci 
diferența Intre secțiile celor două 
cluburi ar fi fost minimă : un titlu 
în plus pentru sportivii clubului din 
șpse'aua^.Ștefan cel Mare. Dar, pentru 
munca depusă, pentru excelentele 
rezultate înregistrare — nu numai în 
cadrul competiției de care ne ocu
păm — antrenorii cluburilor amin
tite mal sus merită sincere felicitări. 
Nu putem încheia acest capitol fără 
a, aminti numele neoboslților șlefu
itori de talente care sint Radu Bu
tan, Octavian Mercurean, Aurel Ver- 

jneșcii (Dinamo), Nicolae șl Maria 
Mavasart, ștefan Vișevan ți Alexan
dru Skurca (Steaua).

Trecînd în revistă evoluțiile celor 
mai buni sportivi al țării, se des
prind cîteva constatări îmbucurătoa
re pentru mînuitorii podelei ți pa- 
gaei.

DOINA CHERECHEȘ Șl IONEL IORDĂNESCU - 
PRIMII CÎSTIGĂTORI LA PARAȘUTISM

* t

rel Vlaicu-București) 4,30 ; Ion Bucu* 
rescu (Aeroclubul Gh. Bănciulescu- 
Ploiești) 4,32 ; 3. Ștefan Niță (Ae
roclubul Gh. Bănciulescu-Ploiești) 
4,52 ; 4. Vasile Mihanciu (Aeroclubul 
Mircea Zorileanu-Brașov) 4,70; 5. Ilie 
Bîzgă (A.S. Șoimii Buzău) 5,11 ; 6. 
Vasile Stan (Aeroclubul Gh. Bănciu
lescu-Ploiești) 5,17 ; 1 7. Nicolae
Bucurenciu (Aeroclubul Mircea Zori
leanu-Brașov) 5,26 ; 8. Tralan Șu- 
rariu (A.S. Șoimii -Buzău) 5,40 ; 9.
Cornel Limbășan (A.S. Șolmll-Bu- 
2&u) 5,42 ; 10. Emil Dumitrașcu (Ae
roclubul Aurel Vlaicu-București) 
5,57. FEMININ : 1. Doina Cherecheș 
(Aeroclubul Someșul-Cluj) 4,63; 2. 
Eva Balogh-Lutsch (Aeroclubul So- 
meșul-Cluj) 4,68 ; 3. Florlca Uță
(Aeroclubul Aurel Vlaicu-București) 
4,71 ; 4. Victoria Leonida (Aeroclubul 
Gheorghe Bănciulescu-Ploiești) 5,08"; 
5. Marla Iordănescu (Aeroclubul A- 
urel Vlaicu-București) 5,56 ; 6. Ana
Șoica (Aeroclubul Mircea Zorileanu- 
Brașov) 7,11 ; 7. Elena Pușcașu (Ae
roclubul Moldova-Iași) 7,25 î 8. Ga
briela Clurea (Aeroclubul Mircea 
Zorileanu-Brașov) 7,73 ; 9. Valerica
Clurea (Aeroclubul Aurel Vlaicu- 
București) 7,90; 10-12. Aurelia Tudori- 
că (Aeroclubul Aurel Vlaicu-Bucu
rești), Laura Chivu (Aeroclubul Mir
cea Zorileanu-Brașov), Sabina Crețu 
(Aeroclubul Mlrcea Zorlleanu-Bra- 
șbv)' f.p.

Dș,, luni, pe aerodromul Cllncenl, 
fiu început întrecerile campionatului 
național de parașutism. După scurta 
festivitate de deschidere, în care 
președintele Comisiei de parașutism 
a Aeroclubului Central Român, ge
neral maior Grigore Baștan a subli
niat importanța acesta! competiții, 
ultima înaintea campionatului mon
dial, a urmat saltul inaugural. Din 
primul echipaj, „sondă" (care nu 
participă în concurs, executînd lan
sarea pentru stabilirea direcției cu- 
renților de aer din zonă), au făcut 
Tarte maestrul sportului Grigore 
ISiștari, antrenorul emerit Ion Roșu, 
medicul lotului național Vasile Ma
rin, antrenorii Ecatei-ina Diaconu, 
Gheorghe Pîrvan si Drfigan Gogan.

■Condițiile meteorologice fiind ex
celente, juriul concursului a ales ca 
primă probă a campionatelor, saltul 
de zi individual de la 2000 m cu 
deschidere înttrzlată ți executarea 
d? figuri impuse (viraj stingă, viraj 
dreapta, looping, viraj stingă, viraj 
dreapta, looping). Desfășurată ' în 
patru manșe, pe parcursul a două 
zile, luni șl marți, probă a prileju
it o luptă strlnsă, primele locuri 
fiind ocupate în final de către 
Doina Cherecheș șl Ionel Iordănescu, 
ee: dinții campioni al acestei ediții.

Primii zece clasați in cadrul pro
bei de salt de Ia 2000 cu executarea 
de figuri impuse : MASCULIN — 
1. Ionel Iordănescu (Aeroclubul Au-

Se poate aprecia că dispunem la 
ora actuală de o serie de caiaciștl 
și eanolști ce pot concura, oriclnd, 
cu mari șanse la primele locuri In 
orice competiție de mare amploare. 
Canoea românească are prin Ivan 
Patzaichin, Gheorghe Danilov, 
Gheorghe Simionov, Lipat Varabiov, 
Vasile Serghei, Gherasim Munteanu, 
frații Nemeș sau Grigore Denisov 
un mănunchi de sportivi de ridicată 
valoare internațională. Fapte la fel 
de îmbucurătoare șl la caiac, unde 
In afara unor sportivi consacrați, 
cum sint Ion Dragulschi. Pavel E- 
rast, Costel Coșniță, Vasile Sitnio- 
cenco, Ion Terente, Cuprian Maca- 
roncu, Mihai Zafiu In finale au apă
rut mulți tineri de real talent și 
perspectivă cum sint V. Diba, V. 
Rorbandi, R. Sofran. Gr. Pamacai șl 
mulți alții. $1 la fete situația . se 
prezintă mulțumitor, In afara con
sacratelor Viorica Dumitru, Maria 
Nichiforov, Ioana Simionov, încearcă 
să bată la poarta marii performanțe 
șl mal tinerele Maria Cozma — cam
pioană is simplu — Maria Ivanov 
Paulina Humă ș.a.
...Iată, iJeci, constatări optimiste 
după tin' campionat național de o 
ridicată valoare, în care majoritatea 
particlpanților au făcut dovada ta
lentului lor real.

Anallzlnd situația pe probe se 
poate aprecia că la cîteva dintre ele 

stăm foarte bine. In cele olimpice de 
canoe Ivan Patzaichin, Lipat Vara
biov, precum și excelentele cupluri 
Gheorghe Danilov-Gheorghe Simio
nov și Vasile Serghei-Gherasim 
Munteanu pot asigura o reprezentare 
dintre cele mai bune în orice între- 

-cere de mare anvergură. Un mă
nunchi de caiaciștl în frunte cu Ion 
Dragulschi, Pavel Erast, Vasile Si- 
miocenco, Mihai Zafiu, Roman Var- 
tolomeu, Atanasie Sciotnic, Ion To
rente pot concura, cu îndreptățite 
speranțe, la locurile fruntașe.

Lucruri bune se pot afirma și des
pre probele de viteză și fond cu
prinse în programul campionatelor 
mondiale. Și aici sint mulți sportivi 
ce pot aspira oricînd la cele mal 
prețioase medalii.

Dar, toate aceste constatări îmbu
curătoare își au un sprijin moral și 
material In munca plină de roade, 
dusă in majoritatea secțiilor de ca
iac-canoe din cluburile și asociațiile 
sportive din țară. La Delta și Pesca
rul din Tulcea, C.N.U. și ' Olimpia 
București, Politehnica Timișoara, 
Ancora Galați și U.T. Arad, antre
nori inimoși . depun o muncă asiduă 
pentru depistarea și instruirea tine
rilor în sportul atît de dificil al ca
iacului și canoei. Fără eforturile lor 
zilnice, de căutare și îndrumare, nu 
credem că am mai putea face ase
menea aprecieri optimiste după un 
campionat național. Oricum, pentru 
ceea ce fac pentru sportul pe care 
l-au Îndrăgit, nu trebuie omișl an
trenorii Stavru Teodorov, Igrir și 
Timofei Lipalit, Victor Alexandrescu, 
Traian Nădășati, Pascu Dordea, Se
verin Panait, Francisc Aida, Ale
xandru Vercș, Vasile Mănăilă, de ia 
care-, se așteaptă și în viitor noi re
alizări in domeniul caiacului și ca
noe!.

Paul IOVAN

—------ mmransraBignanai---------

GHEORGHE SENCOVICI Șl ANDREI 
MARINESCU ÎNVINGĂTORI

ÎN „CUPA FLOAREA DE MINĂ"

LA TALERE
Pe poligonul de talere din Baia 

Mare, cu ocazia inaugurării stan
dului de trap, a avut loc un mare 
concurs de talere (skeet și trap), 
„Cupa floarea de mină>‘, la care 
au participat cei mai buni țintași 
cu pușca de vînătoare din țară, 

i precum șl o echipă din Mezotur 
(Ungaria). La skeet, locul I a re
venit lui Gheorghe Sencovici (O- 
limpia) cu 191 t (din 200), la ju
niori a terminat victorios V. Pe- 
trovan (Steaua) cu 141 t (200.), iar 
pe echipe Steaua cu 550 t. La 
proba de trap (talere aruncate din 
șanț) trofeul a fost cîștigat de An
drei Marinescu (Școlarul) cu 135 t 
(150) la seniori și de către M. Is- 
pasiu (Școlarul) la juniori cu 129 t, 
iar pe echipe a terminat victo
rioasă formația Școlarul cu 498 t. 
Echipa ungară a ocupat locul II 
Ia skeet cu 509 t, iar la individual 
juniorul J. Tanacs s-a clasat pe 
locul, secund cu 130 t. tot la skeet.

C/uj, 17-20
Federația română de box a pre

gătit pentru anul acesta un sistem 
de disputare a campionatelor nați
onale de senior! foarte selectiv și 
extrem de exigent. Ținind seama de 
experiența anilor trecuțl, federația 
a introdus cîteva noutăți care mar
chează dorința ei de a realiza un 
trial sever și a stabili o ierarhie na
țională echitabilă. Astfel, vom re
marca doar că la etapa de zonă sint 
obligați să participe TOȚI boxerii, 
indiferent de categoria lor de clasi
ficare sau de titlurile lor și că la 
finale vor lua parte doar cite 4 
boxeri de categorie (numai învingă
torii fazei de zonă).

Cele 3 etape pe care trebuie să le 
parcurgă candidații la titlurile nați
onale sint.: etapa de oraș, municipiu 
și județ (pînă ia 16 septembrie), e- 
tapa de zonă (între 25 și 30 septem
brie) și în sfîrșjt, finalele (între 17 și 
20 octombrie, la Cluj). Este de su
bliniat criteriul — de asemenea se
lectiv și în același timp stimulativ 
pentru activitatea locală — potrivit 
căruia toți boxerii înscriși la campi
onatul național trebuie să fi susți
nut In prealabil (anul acesta) 6 me
ciuri amicale I

Etapa de zonă — la care au acces 
toți campionii de județe, precum și 
boxerii de categoria I, maeștrii și 
maeștrii emeriți — se va desfășura

LUPTĂTORII DE LA GRECO-ROMANE ÎNAINTEA „MONDIALELOR"

ULTIMELE CICLURI DE ANTRENAMENT LA CRISTIANUL MARE
® Cinci debutanți in echipa reprezentativă 
• La categoria cea mai mică, locul lui Berceanu 
a fost luat de campionul mondial de juniori, 

C. Alexandru

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
cînd întrecerile campionatelor mon
diale de lupte libere se vor apro
pia de disputele finale, reprezen
tanții țării' noastre la celălalt stil 
— greco-romane — vor porni și 
ei către capitala Iranului, locul 
unde vor fi desemnați cei mai 
buni 10 luptători din lume. Pen
tru a putea informa pe cititorii 
noștri despre pregătirile componen- 
ților lotului național de lupte 
greco-romane ne-am deplasat la 
Poiana Brașov, locul preferat „de 
antrenament al practicanțllor aces
tei discipline sportive.

I-am descoperit cu dificultate pe 
elevii reputațilol' tehnicieni I. Cor
neanu, I. Cernea și D. Cuc, In- 
tîlnindu-i pe sportivii de la libere, 
susținînd, pe saltelele instalate 
lingă sala de antrenament, ulti
mele partide de verificare înain
tea plecării spre Teheran, am a- 
flat de la ei că sediul de pregă
tire al lotului de greco-romane s-a 
schimbat, în ultima vreme,.-sus, la 
Cristianul Mare. Cu ajutorul tele
fericului am ajuns la locul desti
nat, tocmai în momentul în care 
soseau primii ,.concurenți“ la cro
sul (aproape zilnic) în pantă, pe 
distanța Poiana Brașov — Cristia
nul Mare. Cîștigătorul în acea zi, 
lugojeanul Nicolae Mihai, campio
nul din acest an al categoriei 74 
kg. La numai ’ cîteva secunde au 
ajuns pe linia de sosire ion Ena- 
che (un alt pretendent la titula
rizarea în echipa reprezentativă la 
categoria 74 kg) și gălățeanul Ma
rin Dumitru. Pînă ce a ajuns sus 
și „încheietorul plutonului" — 
greul Victor Dolipschi, am schim
bat cîteva cuvinte cu primii sosiți. 
Așa am aflat că Nicolae Mihai 
este fericitul ' tată al unui băiat 
de... 11 zile. Ne-a spus-o cu mare 
bucurie și ne-a mărturisit dorința 
sa de a se impune în fața selecțio
nerilor, pentru a putea concura la 
Teheran, unde speră să obțină un 
rezultat de care să fie mîndru.

octombrie
în 4 centre (cu participarea județe
lor trecute In dreptul lor) : ARAD — 
Timiș, Arad, Hunedoara, Cluj, Satu 
Mare, Maramureș, Bihor, Alba, Să
laj, Harghita, Mureș ; TURNU SE
VERIN — Mehedinți, Dolj, Argeș, 
Vilcea, Olt, Teleorman, Sibiu, Bucu
rești, Gorj, Caraș-Severin ; IAȘI — 
Bacău, Neamț, Iași, Botoșani, Sucea
va, Galați, Vaslui, Bistrița-Năsăud, 
Covasna, Vrancea ; CONSTANTA — 
Constanța, Prahova, Dîmbovița, Ilfov, 
Brașov, Tulcea, Ialomița, Brăila, Bu
zău. Localitățile de zonă la care se 
vor prezenta boxerii de categoria I, 
maeștrii și maeștrii emeriți, vor fi 
stabilite prin tragere la sorți.

La etapa finală au dreptul să par
ticipe doar cîștigătorii etapei de zo
nă, așadar, cite 4 boxeri la fiecare 
categorie. Această clauză va da un 
caracter foarte îndîrjit meciurilor 
din etapa de zonă și va facilita ope
rațiunile organizatorice ale turneului 
final, care se va reduce la trei gale. 
La Cluj, de altfel, se prevede ur
mătorul program : în zilele de 17 și 
18 octombrie galele semifinale, apoi 
o zi de pauză (19 octombrie) și la 
20 octombrie gala finalelor.

Este de presupus că pentru cuce
rirea trlcourilor șl centurilor de 
campioni pe 1973 se dă de pe acum 
o Intensă bătăile a pregătirilor In 
toate sălile și pe toate ringurile din 
țară.

Antrenorul emerit 
Ion Corneanu urmă
rește îndeaproape an
trenamentul tînărulul 
campion mondial de 
juniori. Constantin A- 
lexandru, cel care-l va 
înlocui în formația 
pentru CM. pe Gheor
ghe Berceanu.

Foto :
Sigmund BAKCSY

Cînd acele cronometrului s-au o- 
prit, mareînd sosirea ultimului 
concurent, luptătorii au început 
pregătirea pentru adevăratul an
trenament al zilei. Acolo sus, la 
înălțimea de 1 600 m, antrenorul 
emerit Ion Corneanu a transfor
mat o poieniță în sală de antre
nament, „Teheranul se află la o 
înălțime de 1300 m. Pentru a-i 
adapta cît mai bine pe sportivi la 
condițiile de desfășurare a cam
pionatelor mondiale ne-am gintlil 
că este mai bine să ne antrenăm 
aici" — ne-a spus conducătorul 
pregătirilor lotului național.

Am asistat la un antrenament în 
mare viteză, în care acțiunile se 
succedau cu repeziciune, perechile 
schimbîndu-se mereu. A fost o lec
ție de mare intensitate. Și nu era 
singura în ziua aceea... Totuși, an
trenorul Corneanu ne-a spus că vo
lumul de muncă al luptătorilor a 
scăzut mult față de săptămînile 
precedente.

— Bine, dar acesta este un an
trenament „tare" și ca intensitate, 
dar și ca volum.

— Volumul este potrivit, dar 
mai mic decît săptămîna trecută. 
Intrebați-i pe băieți. Altfel nu se 
poate. Participarea la campionatele 
mondiale nu înseamnă o plimbare 
în străinătate. Luptele din țara 
noastră au un prestigiu în arena 
internațională care trebuie apărat.

BASCHET. Tradiționalul turneu
internațional organizat, anual, de aso
ciația sportivă I.C.H.F. București va 
cunoaște, de data aceasta o participare 
deosebită. In aiara echipei organizatoare 
șl a campioanei țării noastre, Dinamo, 
vor mai lua parte S.K. Lodz, B.K. Li- 
tometrlce (Cehoslovacia), precum șl lo
tul reprezentativ al României, acesta 
din urmă efectulnd, cu acest prilej, o 
ultimă verificare înaintea Balcaniadei 
de la Istanbul (12—16 septembrie). în
trecerile se vor desfășura. în sala Di
namo. după următorul program: joi,
ora 11.30: România — Dinamo; vineri, 
de la ora 19: S.K. Lodz — Dinamo,
B.K. Litometrlce — România; simbătă, 
de la ora 18: I.C.H.F. — B.K. Lltome- 
trice, S.K. Lodz — România ; duminică, 
ora 18: I.C.H.F. — România; miercuri 
(12 septembrie), de la ora 18: I.C.H.F. 
— S. K. Lodz, Dinamo — B.K. Litome
trlce.

CICLISM. Pe velodromul Dinamo 
se află în plină desfășurare campiona
tul municipiului București, rezervat ju
niorilor. Tinerii plstanzi și-au disputat 
cu ardoare întiietatea în cadrul pro
belor consumate ptnă în prezent. Iată 
învingătorii : 500 ni eu start de pc loc 
(juniori mici) — Niculale Adrian (Di
namo), viteză (juniori mari) — Marian 
Bonciu (Șc. sp. nr 3). 1000 m cu start 
de pe loc (juniori mari) — Marian Bon
ciu, viteză (Juniori mici) — Florian 
Marcu (Dinamo), contratimp individual 
(juniori mari) — Lucian Roșac (Dina
mo), contratimp echipe (Juniori mici) — 
Dinamo. Au participat alergători de la 
cluburile Dinamo, Steaua șl Școlile spor
tive nr. 1. 2 șl 3. întrecerile contijiuă 
miercuri cu proba de semlfond pentru 
ambele categorii.

RUGBY Arbitrii bucureștenl ți-au 
început pregătirile în vederea noilor 
competiții oficiale, în speță campiona
tele divizionare A, B și de Juniori. El 
efectuează antrenamente de sporire a 
rezistenței fizice, în flecare marți după-

mim

Plecăm la Teheran cu o echipă în 
care figurează numai trei sportivi 
cu o mai mare experiență compe- 
tițiohală : Nicolae Martinescu, Vic
tor Dolipschi și Nicolae Neguț. 
Restul sint debutanți la campio
natele mondiale. îmbolnăvirea din 
ultimul moment al lui Gheorghe 
Berceanu ne privează de o me
dalie de aur aproape sigură. A- 
preclind că la categoriile 68 kg si 
82 kg nu dispunem de sportivi 
valoroși care să concureze cu suc
ces, probabil, nu vom deplasa o 
garnitură completă.

— Din cite cunoaștem, Ia cate
goria iui Gheorghe Berceanu dis
puneți de un tînăr valoros, Con
stantin Alexandru, care are și o 
victorie asupra campionului mon
dial și olimpic.

— Este adevărat. Alexandru este 
un sportiv în care ne punem mari 
speranțe pentru viitor. El nu este 
încă suficient de „rodat" in mari 
concursuri internaționale. Titlul de 
campion mondial de juniori este o 
performanță apreciabilă, dar, în 
întrecerile seniorilor lupta este 
mult mai dificilă. Aceleași apre
cieri se pot face și referitor la re
prezentantul nostru la categoria 52 

în turneul de tenis de la Mamaia

PRIMELE STARTURI

amlaza, pe stadionul Tineretului. Para
lel, arbitrii studiază, în cadrul unor 
ședințe de lucru, noile interpretări ale 
regulamentului și în special jocul in 
tușe, în care au Intervenit unele modi
ficări. De notat, de asemenea, faptul că 
Colegiul central de arbitri (președinte, 
Ing. Teodor Witing) se îngrijește de 
creșterea numărului de arbitri, atit în 
Capitală (au și fost școlarizați foști ju
cători. printre care șl cunoscuțil inter
naționali Em. Dumitrescu și I. Căpu- 
șan), cit șl în țară. La Bîrlad, de pildă, 
vor fi confirmați zilele acestea un nu
măr de 10 arbitri de rugby, absolvenți 
al unul curs desfășurat în localitate. La 
Sibiu, tot astfel, se preconizează orga
nizarea unui curs de arbitri de rugby, 
cu sprijinul organelor sportive locale.

BOX Joi, la ora 18.30. va avea 
Joc în sala uzinelor Semănătoarea, a 
doua gală organizată de comisia muni
cipiului București.

CONCURS DE ADMITERE PENTRU
ȘCOALA GENER.uA CU PRDEIl

DE ÎNOT
C.M.E.F.S. București și Inspec

toratul școlar al municipiului 
București organizează în zilele de 
7, 8 și 9 septembrie, între orele 9 
și 11, la ștrandul Obor, un con
curs de admitere în clasa a V-», 
cu profil de Înot, a Școlii gene
rale nr. 54 „Emil Racoviță", din 
șoseaua Mihai Bravu nr. 169.

Concursul este deschis tuturor 
elevilor Înotători, absolvenți al 
clasei a IV-a.

kg, Nicu Gingă. Element foarte ta
lentat, care impresionează prin 
maniera sa spectaculoasă de a con
duce lupta pe saltea, Gingă se pre
zintă încă insuficient de puternic.

— Care sint sportivii ce vor face 
parte din echipa reprezentativă la 
apropiatele întreceri ?

— La unele categorii situația este 
clară. La altele, meciurile de ve
rificare din aceste ultime zile ne 
vor edifica. De pildă, Constantin 
Alexandru (48 kg), Nicu Gingă (52 
kg), Marin Dumitru (57 kg), Ion 
Păun (62 kg), Nicolae Martinescu 
(100 kg) și Victor Dolipschi (+100 
kg) vor face parte cu siguranță 
din formația participantă la „mon
diale". La categoria 74 kg urmează 
să alegem dintre Nicolae Mihai. 
Ion Ensche și Adrian Popa. La 90 
kg, se pare că prima șansă o a'-e 
Nicolae Neguț. La celelalte două ca
tegorii (68 kg și 82 kg), pînă în a- 
cest moment, nici unul dintre com- 
ponenții lotului nu se găsește la 
nivelul valoric care să ne îndrep
tățească înscrierea lui pe foile de 
concurs ale Campionatelor mon
diale.

Mihai TRANCE

(Urmare din pag. 1)

afirma nu numai pe planul strict 
profesional, dar și pe acela al ao- 
tivității sportive, ca o necesitate 
de a împlini un anumit spațiu li
ber din viața elevilor, de a-i edu-

Nu se așteaptă decit primul clopoțel
tn centrul Capitalei, amplasată 

într-o oază da verdeață rămasă 
țptge rfterva cvartalurl de blocuri, 
Școala generală nr. 5 din Piața 
An&ei șl-a construit un frumos 
sediu nou. Și, fapt' deosebit de 
îmbucurător: terenurile de sport 
sînt puse pe același plan cu la
boratoarele celorlalte materii de 
cultură generală.

în ziua vizitei noastre, condu
cerea școlii lucra, împreună cu 
alte cadre didactice, la definitiva
rea planurilor de învățămînt, a 
celor gospodărești. Prof. Olga 
Pop, directoarea școlii, 
tat terenurile 
amenajate cu 

1MUB-----------
"-lu

Prof.
ne-a ară

rie volei și tenis, 
contribuția elevilor,

O inițiativă
J Taberei" există do- 

scoli. generale, nr. 164 pentru
In. „Drumul

BlîSți 'și nr. 203 pentru fete. Du- 
db1 "CbllStrU'ctbrii au predat, în 

ttrămha"' aftultii' trecut cea de a 
dopa școală amintită, s-au apucat 
>ă ridice,., pe un „loc ..viran, un mi- 
qrosțadion. S-a trasat inelul pis
tei, de alergări, s-a, săpat și fun
dația pentru drenaj, s-a adus pia
tră necesară, s-au montat din be
ton bordurile culoarului circular. 
Totul părea că va merge strună, 
că elevii de la „164“ șl elevele 
de la „203“ vor avea la dispoziție 
un stadion foarte util pentru orele 
de educație fizică sau de activități 
sportive. Lucrările, însă, s-au fr- 
prit brusc, fără explicații...
. Acum, la cîteva zile înaintea în- 
țeperli noului an școlar proiecta- 
tiil ‘stadion din „Drumul Taberei" 
rămîne 'în continuare o problemă

ca. și prin acest mijloc. Am des
prins, de asemenea, sprijinul pe 
care școala îl primește din partea 
clubului sportiv Metalul, al antre
norilor Silviu Dumitrescu și Con
stantin Crețu, care formeezĂ aici 
atleți de certă perspectivă. Feli
citări I

Desen de AL. CLENCIU

— Cu perseverența ei, să nu te mire, dacă peste cîtva timp 
adune medaliile cu... grebla!

sectoarele de atletism. Apoi,
un fel de mică surpriză, cele... 
trei săli de spart — e drept, de 

< dimensiuni mici, dar foarte utile 
elevilor, mai ales lama. O zestre 
de materiale sportive (mingi de 
voile! și handbal, fileuri pentru 
volei, alte articole necesare pen
tru gimnastică etc.) completează 
un inventar care atestă grijă, pre
ocupare.

..Și o ultimă; subliniere ; încă 
din primeje ore de clasă elevii vor 
efectua exerciții de gimnastică de 
înviorare. O stație de amplificare 
va servi în mod. practic la reușita 
acțiunii.

abandonata ?...
nerezolvată. Imensul dreptunghi 
de aproape un hectar, împrejmuit 
pe trei laturi cu gard de sîrmă, 
și-a pierdut conturul. Totul e nă
pădit de buruieni, de-abia se mai 
zărește bordura din beton a pistei. 
Doar un portic de gimnastică, 
montat intr-un colț, mai aminteș
te. de. destinația. inițială a unui 
fost teren viran.

Ce se întîmplă, oare, acolo ? Ce 
a determinat pe edilii sectorului 7 
să abandoneze o lucrare extrem 
de utilă elevilor și care ar fi com
pletat de minune zestrea sportivă 
a cartierului ? Așteptăm de la cei 
în drept răspunsul cuvenit

Realizări șl... doleanțe justificate
Școala

zul“... Muncă intensă cu întregul 
colectiv de profesori șl maiștri 

profesională „Autobu-

pentru a schimba și mai mult, în 
bine, „fața" școlii. O dirijează în
deaproape un trio de oameni care 
știu ce vor : ing. Dan Vueric și 
ing. Mihail Tănase, în calitate de 
directori și profesorul de educație 
fizică Grigore Poncea. Fața școlii 

. înseamnă nu numai clasele cu un 
mobilier permanent modernizat și 
instalații necesare studiului, ci și 
amenajarea bazei sportive, în 
curtea interioară. In primăvară, 

, aceasta a fost integral betonată.
Acum șe duc tratative pentru as
faltarea ei, Pînă la începerea 
cursurilor, aici vor fi „plantate" 
porți pentru handbal, stîlpi și pa
nouri pentru volei și baschet.

Cei de la „Autobuzul" sînt dor
nici să se angajeze, mai mult ca 
în anii trecuți, în aria sportului 
de masă și chiar de performanță. 
Juniorii asociației sportive a uzi
nei „Autobuzul", fotbaliștii și volei
baliștii provin din școală, 
putea face, însă, și atletică 
haltere, lupte, box — dacă 
s-ar bucura de mai multă

' gere din partea Consiliului 
Iar al sectorului 5, dacă magazia 
din spatele clădirii școlii ar fi a- 
fectată colectivului de aici și n-ar 

S-ar 
grea — 
școala 
înțele- 
popu-

tnai fi folosită, ca acum, de un 
centru Aprozar pentru a depozita 
cîteva zeci de kilograme de legu
me și zarzavat... Conducerea Con
siliului popular al sectorului 5, 
receptivă de atîtea ori la 
învățămîntului, nădăjduim 
găsi și de data aceasta o 
echitabilă.

nevoile 
că va 
soluție

Bunele intenții 
nu sînt de ajuns...

generală nr. 
Militam. O

Ne aflăm la Școala
111 din str. Stoian 
școală modernă, cu frumoase amc-

ancheteiIn marea majoritate a școlilor care au f.ormat obiectul ______
noastre, preocuparea pentru a asigura educației țizice și sportu
lui condiții optime de desfășurare, încă din primele zile ale noului 

an de învățămînt, sînt notabile. Este o preocupare ce se înscrie pe li
nia traducerii în viață a Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c. Am găsit conducerile de școli, organizațiile de 
partid, colectivele de profesori dornice să se afirme plenar în această 
muncă frumoasă, deși delicată și dificilă, de formare a tinerei generații.

Unele exemple negative izoiate, unele rămîneri în urmă sîntem con
vinși că vor dispare în intervalul care a mai rămas pînă la începerea 
cursurilor. Fiindcă este greu de crezut că cineva poate face notă dis
cordantă în efortul unit, generos și sincer ai cadrelor noastre didactice 
ca și prin intermediul educației fizice învățămîntul din țara noastră să 
se dfirme cu toată capacitatea sa.

co- 
bas- 
abia 
(di
luat

AN ȘCOLAR>
najări pentru educație fizică, pen
tru sport — sală de gimnastică și 
jocuri, spațiu asfaltat într-o curte 
imensă. La data vizitei noastre, 
exista, e drept, acolo cam multă 
dezordine : plasele de volei, 
șurile și chiar panourile de 
chet se aflau abandonate și 
măi tîrziu conducerea școlii 
rector; prof. D. Feldmann) a 
măsuri pentru remedierea acestor 
neajunsuri. Există toate garanțiile 
— ne-a asigurat atît conducerea 
școlii cît și colectivul profesorilor 
de specialitate — Ca pînă la data 
de 17 septembrie totul să reintre 
în ordine, școala să-și primească 
elevii într-o ținută ireproșabilă.

O nedumerire, însă : „lipită" de 
clădirea Școlii generale nr. 111 se 
află aceea a unui cămin de copii, 
(director Dan Hățulescu), care dis
pune de asemenea de un spațiu 
substanțial pentru sport. Au exis
tat aici bune intenții, de vreme ce 
s-au și amenajat cîte un teren de 
volei și baschet, iar altul pentru 
handbal. Căminul dispune, totoda
tă. de un mic bazin. Dar amena
jările amintite sînt aproape total 
degradate. Neglijență? Lipsă de in
teres? Rezultatul este același. Cum 
cea mai mare parte dintre elev’i 
căminului sînt șl cursanți la zi la 
,111" s-ar cuven^ ca directorii ce
lor două unități amintite să-și dea 
mina pentru a re'stabili funcționa
litatea acestor amenajări 
Ar fi numai în avantajul 
al elevilor...

șportive. 
copiilor,

MAMAIA, 4 (prin telefon). — 
Pe uh timp foarte frumos, cu un 
cer fără nici un peteo de nor, pe 
terenurile din fața complexelor 
hoteliere Central-Modern-Pelican: 
ale perlei litoralului nostru, au în
ceput marți întrecerile de tenis 
„Turneul speranțelor", rezervate 
celor mai buni juniori, băieți și 
fete, din țările socialiste. Iau parte 
jucători din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, Iu
goslavia, Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia.

Pe cele două tablouri de. concurs 
au fost înscriși 32 de jucători și 
tot atîtea jucătoare- Iată favoriții 
la simplu-băieți: 1. E. Baranov
(U.R.S.S.), 2. J. Cech (Cehoslova
cia), 3. A. Lado (Ungaria), 4. M. 
Tăbăraș (România); simplu-fete: 
1. Virginia Ruzici (România), 2. 
Linda Makarova (U.RS.S.), 3. Flo
rența Mihai (România), 4- Svetlana 
Sanatnikova (U.R.S.S.).

Campionatele naționale de orientare turistică

ECHIPELE BUCUREȘTIULUI ÎNVINGĂTOARE
ÎN PROBELE

IAȘI (prin telefon). — Prima 
probă de seniori din cadrul cam
pionatelor naționale de orientare 
turistică ce se desfășoară, în a- 
ceste zile, pe colinele din sud-estul 
orașului a fost cea de ștafetă — 
masculin și feminin.

întrecerea echipelor feminine 
care a aliniat la start 13 formații 
din diferite orașe ale țării, s-a dis
putat pe un traseu de 14 770 m, 
cu o diferență de nivel de 500 m și 
cu 21 posturi de control. Disputa 
pentru primele locuri s-a dat în
tre orientaristele din București și 
cele din Cluj. Echipele prezentate 
de capitala țării s-au dovedit mai 
omogene decît formația clujeană.

CLASAMENT : 1. București I
(Georgeta Liță, Aiieta Cotițosu și 
Paula Chiurlea) 171,09 min., 2. 
București II (Georgeta Popa-Ți- 
cleanu, Ecaterina Baicu, Aurora 
Șișu) 173,22 ; 3. Cluj (Ildico Hor-

Pe cele 4 terenuri, primii care 
au intrat în concurs au fost băie
ții. Toți favoriții au trecut de turul 
I fără dificultăți. Iată și cîteva re
zultate ; D. Oprea (România) —- K. 
Pluhm (R. D. Germană) 6—0, 6—2 ; 
S. Birner (Cehoslovacia) — O. Zus 
(România) 6—0, 6—1 ; P- Bozdog 
(România) — A. Cioclov (România) 
6—2, 6—3 ; M. Tăbăraș (România) 
— E. Pană (România) 6—1, 6—1 ; 
R. Opreănu (România) — A. Gheor- 
ghiev (Bulgaria) 6—2, 6—1 ; J. Ja- 
sinsky (Polonia) — C. Ionescu (Ro
mânia) 6—2, 6—0 ; S. Orășanu 
(România) — I. Iovănescu (Româ
nia) 6—4. 6—4 etc.

Mîine (n.r. — azi) intră în între
cere și junioarele. Competiția va 
continua zilnic de la 8—13 și 14—19 
pe terenurile din Mamaia.

S. IONESCU
£3

DE ȘTAFETĂ
vathi, Piroska Szabo și Clara 
Szabo) 177,49.

Echipele masculine de ștafetă au 
avut de parcurs un traseu de 22 060 
metri, cu diferență de nivel de 780 
m și cu 30 posturi. Și în această 
întrecere au fost angrenați. în lupi a 
pentru întîietate, reprezentanții 
Bucureștiului și cei ai Clujului că
rora li s-au alăturat componenții 
echipei Brașovului. Dar orientariș- 
tii bucureșteni au reușit să obțină 
o victorie mai netă avîhd un a- 
vans de 25 minute asupra clujeni
lor care au ocupat locul secund.

CLASAMENT: J. București (Mir
cea Țicleanu, Gheorghe Albiți, 
Constantin Angheluță, Ion Gheucă) 
175,35 ; 2. Cluj (L. CoIonian, T. 
Konreieh, Z. Szekely, D. Cicbanu) 
200,27 ; 3. Brașov (G. Marchiț, R. 
Schuller, G. Lexen și O. Lexen) 
204,22.

GENER.uA


c

DUMINICA
ÎN CAPITALĂ

@ Stadionul Dinamo, ora 14,15 : 
Dinamo — Steagul roșu (tineret- 
rezerve) ; ora 16 : Dinamo — Stea
gul roșu (Divizia A) ;

® Stadionul Steaua 
ora 10 : Steaua — Politehnica 
(tineret-rezerve) ;

© Stadionul „23 August", 
18,45 : Steaua — Politehnica 
(Divizia A).

(Ghencea),
Iași

ora
Iași
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CAMPIONATELE MONDIALE DE NATAȚIE

LOISTII ROMÂNI AU OBȚINUT 
0 VICTORIE NETĂ: 10-4 CU SPANIA

9
„Under 23“ — sparing 

Pe stadionul Giulești,

partener al naționalei 

de la ora 16,30, „under 21“

Bulganei, la Sofia 

intilnește pe Rapid

U T. A. VA EVOLUA
IN IUGOSLAVIA Șl ITALIA

septembrie, e-în perioada 16—27
chipa U.T.A. va evolua. în Iugo
slavia și Italia, unde va susține 
cîteva partide. Adversarii arădeni
lor vor fi stabiliți în cursul săptă- 
mînii viitoare.

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE
1. DINAMO
2. Univ, Craiova
3. F.C. Argeș
4. Rapid
5. Politehnica Tim.

6— 7. C.F.R. Cluj 
6— 7. Politehnica laș!

8. Steaua
9—10. Petrolul
9—19. U.T.A.

11. Steagul roșu
12. C.S.M. Reșița
13. ~ .*
14. F.C. Constanța
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. Sportul stud.

Sport Club Bacău
18. Jiul

Astăzi, zi de lucru și pentru cele 
două loturi de tineret. „Under 23“ 
a plecat ieri după-amiază la So
fia, unde va întîlni azi, cu înce
pere de la ora 18,30 prima repre
zentativă a Bulgariei. „Under 21“ 
va susține un amical de pregătire, 
de la ora 16,30, pe stadionul Giu
lești, cu echipa primă a Rapidu
lui. Pentru ambele loturi și pentru 
cel doi antrenori, Cornel Drăgușin 
și Ion Voica, meciurile de astăzi 
reprezintă un test Important In 
vederea definitivării formațiilor de 
bază pentru partidele de la sftr- 
șitul acestei luni cu reprezentati
vele similare ale R.D.G. (echipa 
sub 23 de ani, în deplasare, în 
campionatul european de tineret; 
lotul sub 21 de ani. In București,

Ieri, ambele loturi au avut zi 
de pregătire. Prin promovarea Iul 
Tănăsescu în ultima clipă în pri
ma reprezentativă, datorită indis
ponibilității lui Sătmăreanu, an
trenorul Cornel Drăgușin a inclus 
în lotul său lărgit pe Poraschi și 
Grigoraș, de la „under 21", așa 
îneît el va avea la dispoziție as
tăzi, pentru a stabili „11“-le care 
va începe jocul cu puternica na
țională a Bulgariei, următorii 18 
jucători : Cavai 
tari ; Anghelini, 
Marin, Grigoraș,

fundași ;

Stelian și Crîngașu — mijlocași . 
Anghel, Ghergheli, Rădulescu, Ră- 
ducanu și Năstase — atacanți.

Sub conducerea antrenorului Ion 
Voica, lotul de tineret de 21 de 
ani a efectuat ieri un antrenament, 
iar astăzi, cum spuneam, va juca

pe stadionul Giulești, cu Rapid, 
Antrenorul Ion Voica ne-a anunțat 
că va începe partida cu următoa
rea formație : Costaș — Cosma, G. 
Sandu, Matei, Lucuță — Stoica 
(Steaua), Iovănescu, Rîșniță — Ba- 
tacliu, M. Sandu, Dănilă.

I
I
I

„U“ Cluj

17.

șl Batori — por- 
Smarandache, FI. 
Poraschi șt Haj- 
Ion Ion, Marin

Am pornit, ieri dimineața, pe 
urmele celor două stele acordate 
de cronicarul nostru arbitrului Ilie 
Drăghici, care a condus, duminică, 
partida F. C. Constanța — Steagul 
roșu- Două stele care pun sub acu
zație atît lovitura de la 11 metri 
acordată gazdelor și încheiată cu 
golul victoriei, cît și o altă greșeală 
de arbitraj, din finalul meciului : 
neacordarea — sub influența pri
mei greșeli — a unui penalty, . de 
data aceasta just. în favoarea echi
pei constănțene. De fapt, sîntem în 
fața unuj fenomen, din păcate, des
tul de des întîlnit în arbitraj, o 
greșeală încercînd să fie reparată 
printr-o altă. .. greșeală, în ideea 
că în felul acesta nimeni nu mai 
este în pagubă. Este o socoteală 
greșită. O decizie eronată nu poate 
fi reparată — dacă mai poate fi 
reparată — decît arbitrînd fără 
greșeală, în continuare. Ceea ce n-a 
făcut Ilie Drăghici...

Observatorul federal, Traian Șer- 
bănescu, fără a-i incrimina arbitru
lui Ilie Drăghici acordarea lovitu-

ril de la 11 metri, arată, Insă, că, 
oricum, „Ilie Drăghici se alia de
parte de fază", ceea ce l-a pus în 
situația de a fluiera, neindicînd 
însă, pe loc, punctul de la 11 me
tri. Ideea, se pare, i-a venit pe 
drum ...

Un alt arbitraj 
cel al lui Aurel 
Steaua — Rapid, 
de prima echipă, 
tru, Comentatorul ..... .
dio și ziarul „România liberă" con
sideră că Aurel Bentu a greșit, 
neacorind lovitură de la 11 metri 
la faultul 
asupra lui Periat. Ar fi fost inte
resantă, desigur, și părerea obser
vatorului federal. Valentin Stă- 
nescu, dar, plecînd la Novisad, 
acesta n-a avut posibilitatea să-și 
întocmească raportul.

în rest, meciuri fără probleme 
sau cu mai puține. în rîndurile 
acestora din urmă se înscrie jocul 
de la Bacău, Sport Club — C.F.R. 
Cluj, unde publicul a protestat ve
hement cînd N. Rainea a acordat,

discutat a fost 
Bentu. în jocul 

cîștigat pe merit 
Cronicarul nos- 
postului de ra-

comis de N- Ioncscu

La ordinea zilei

Problemele (mai vechi sau mai noi)
ale meciului de la 26 septembrie

Treptat, subiectul nr. 1 de
vine meciul cu reprezentativa 
R. D. Germane. El capătă di
mensiuni noi, sub raportul di
ficultăților pe care le ridică, 
prin apariția acelei manșe inau
gurale a cupelor europene, exact 
cu o săptămînă înaintea jocu
lui de la Leipzig. Sigur că, în 
această situație, lotul care va 
reuși să prezinte cît mai puțin 
consumați jucătorii săi de pe 
urma acelor solicitante examene, 
mai cu seamă dacă sînt date 
și în deplasare, va avea posi- 

. bilitatea să angajeze întîlnirea 
cu șanse mai mari pentru o 
comportare superioară.

Din acest punct de vedere și 
viitorii noștri adversari au și ei 
de depășit o suită de obstacole. 
Din lotul lărgit, alcătuit de 
Georg Buschner, 15 judători fac 
parte din echipele angajate în 
cupele europene. Mai notăm că 
două dintre formațiile din R. D. 
Germană, F. C. Magdeburg 
Lokomotiv Leipzig, 
în deplasare. Prima joacă în O- 
landa, la Breda, cu N.A.C. ; a 
doua se va deplasa la Torino 
pentru a întîlni formația cu a- 
celași nume. Celelalte două re
prezentante ale fotbalului din 
R. D. Germană joacă acasă : 
Dynamo Dresda, campioana, pri
mește vizita vice-campioanei Eu
ropei, Juventus Torino, iar Cari 
Zeiss Jena joacă în „Cupa 
U.E.F.A." cu un adversar care 
nu îi va pune probleme deose
bite, unsprezecele finlandez Mik- 
kelin. Comisia tehnică a Fe
derației de fotbal din R. D. Ger
mană e preocupată, în aceste 
zile, la solicitarea antrenorului 
Georg Buschner, de luarea unor 
decizii fare să permită compo- 
nenților lotului fie să nu se pre
zinte în partidele din cupele 
continentale, fie să ajungă foarte 
rapid la locul de adunare a lo
tului, Leipzig. Zilele acestea se 
va ști ce măsuri a adoptat res
pectiva comisie ; dar să fim si
guri că meticulozitatea și se
riozitatea care au caracterizat 
întreaga pregătire a puternici- 

- lor adversari ai reprezentativei 
noastre‘se va face simțită șl îo

’ J Si 
vor evolua

fața situației pe care, în trea
căt fie spus, comisia care a sta
bilit programul preliminariilor 
grupei a IV-a n-a prevăzut-o : 
programarea primei manșe a 
cupelor europene în săptămînă 
jocului R. D. Germană — Româ
nia.

Dar, aceasta 
se înțelege că 
echipei noastre 
să cîntărească 
realizarea unui 
de refacere și pregătire a com- 
ponenților lotului. Pînă atunci, 
însă, pînă la reunirea ultimă a 
selecționaților dinaintea jocului 
cu unsprezecele pregătit de 
Georg Buschner, altele sînt ca
zurile mal urgente care se cer re
zolvate. în primul rînd vinde
carea lui Sătmăreanu și Nnn- 
weilier, oameni de bază ai lo
tului de care acesta nu se poate 
dispensa înaintea unei partide 
în care experiența lor e foarte, 
foarte utilă. Trebuie văzut și în 
ce măsură Dembrovschi poate 
fi utilizat pentru că, de aseme
nea, nu dispunem de un lot re
prezentativ chiar așa de bogat, 
care să se poată dispensa de un 
jucător adaptabil în multe pos
turi, în diverse soluții tactice. 
După cum e momentul să se a- 
peleze — pentru lotul lărgit — 
la jucătorii care au o mare dis
poziție de joc și pot figura, la 
un moment dat, ca soluții de 
rezervă. Ne gîndim la Mircea - 
Sandu, Lică, Niculescu („U“ 
Craiova), Năstase etc. care pot 
fi prevăzuți, repetăm, în lotul 
mare ca o reprezentare a efor
turilor lor de a se evidenția dar 
și ca perspectivă de utilizare 
în prima formație. E necesar ca, 
pentru posturile foarte descope
rite să fie verificați și jucători 
mai proaspeți ca ambiție, mai 
actuali ca reușite în campionat, 
decît vechile rezerve ale lotului, 
care s-au obișnuit prea mult cu 
aceste posturi.

Sînt doar cîteva dintre pro
blemele pe care perioada destul 
de scurtă — care a rămas pînă 
la meciul cu selecționata R. D. 
Germane — le pune.

Eftimie JONESCU

este situația și 
și responsabilii 

naționale trebuie 
cu toată atenția 
program perfect

POVESTE!

Năstase (echipament de culoare 
închisă) și Grigoraș (căzut), adver
sari duminică, in „uvertura" cu
plajului interbucureștean. vor fi 
astăzi colegi de echipă, la Sofia, 
In lotul de tineret sub 23 dc ani.

Foto : S. BAKCSY

I
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la scorul de 0—0, o lovitură de la 
11 metri în favoarea oaspeților. 
N. Rainea notează în foaia de ar
bitraj : „Publicul a fost total nc- 
obiectiv. El nu cunoaște regula
mentul. neștiind că un penalty 
poate fi acordat în orice moment, 
indiferent 
adevărat, 
astfel de 
și aceea devenită ...
cum că •.. nu era fază de gol. Dar, 
tot atît de adevărat este că, une
ori, prin șovăielile lor, prin „închi
derea ochilor" în asemenea faze, 
arbitrii întrețin, în fapt, în mintea 
spectatorilor, 
menta re.

în schimb, 
Universitatea 
tea Craiova, 
tat sportiv și, după 
observatorul federal 
țescu, a primit fără 
apostrofări la adresa 
Cursaru, notat cu 9), înfrîngerea 
echipei favorite.

Au trecut examenul de sporti
vitate și cei circa 55.000 de spec
tatori care au asistat la cuplajul 
bucureștean, deși este cunoscută 
pasiunea cu care își susțin cele 
patru „galerii" echipele respective : 
Steaua, Sportul studențesc, Rapid 
și Dinamo. De altfel, arbitrul me
ciului Dinamo — Sportul studențesc, 
Gheorghe Limona, nu se poate ab
ține să nu dea și el note... spec
tatorilor. Toți au luat nota 10 I

N-am înțeles precizarea făcută de 
arbitrul C. Dinulescu, care a con
dus meciul C.S.M. Reșița — Pe
trolul : „L-am avertizat pe Tudo- 
ric pentru INJURII (n.n. : subli
nierea noastră) aduse arbitrului de 
linie, Gh- Popovici". S-a modificat 
regulamentul ? Au apărut, între 
timp, niște instrucțiuni mai... 
blînde ? Noi știam că, pentru in
jurii aduse arbitrului, un jucător 
trebuie să fie eliminat de pe teren. 
Sau pentru tușieri există alt re
gim ? O fi știind ceva Tudorie...

care este 
Nu o dată 
„teorie", ca

scorul". Este 
am auzit o 

la Bacău, ca 
clasică, pre-

la Cluj, în întîlnirea
Cluj - - •

publicul
- Universita- 

s-a manifes- 
cum remarcă
Bujor Pătru- 
murmure sau 
arbitrului (N.

Jack BERARIU

In ziua

LOTUL A-A.B.C. NATAL 
(Brazilia)

Echipa braziliană A.B.C. Natal 
va întreprinde un turneu în țara 
noastră în cursul acestei luni.

Oaspeții vor susține primul meci 
în compania LOTULUI A, la 19 
septembrie. în continuare, fotba
liștii brazilieni vor juca cu F. C. 
Argeș (23 septembrie) și cu Uni
versitatea Craiova (25 septembrie).

A APARUT NUMAR'JL 380

AL REVISTEI

DIN SUMARUL CĂREIA
VĂ RECOMANDĂM

a-© Patru pagini de comentarii 
supra etapei de duminică a Divi
ziei A (confidențe, note critice, 
chipa etapei și a campionatului, 
hotele arbitrilor și ale jucătorilor, 
o prezentare a „noului val" din 
fotbalul nostru)

® O pagină dedicată Diviziei B
© La „interviul sEptămînii", fos

tul internațional Constantinescu- 
Grecu

© O prezentare a meciului 
azi, de la Novisatl, al lotului 
prezentativ, cu Vojvodina

© Trei pagini dedicate fotbalu
lui internațional : Documentar fot
balistic latino-american — Stele 
ale gazonului pe banca antreno
rului — Probleme cu care se con
fruntă fotbalul englez

@ O pagină de Magazin ex
tern

© Un interviu în exclusivitate 
cu Joao Haveîange, președintele 
Confederației braziliene a sportu
rilor

e-

de 
re-

DE 7 SEPTEMBRIE

Auto-între 7 și 9 septembrie,
Clubul Român în colaborare
S. Ciclop, organizează RA- 
ROMANIEI. Iată mai jos, 
amănunte privind această

mobil 
cu I. 
LIUL 
cîteva 
importantă competiție automobilis 
tică :

• Traseul — de circa 2 200 km
— este următorul : București — 
Brașov — Cîmpulung Muscel — 
Pitești — R. Vîlcea — Tg. Jiu — 
Vîrtopul — Drobeta Tr. Severin — 
Caransebeș — Soceni — Reșița — 
Timișoara — Arad — Săvîrșin — 
Deva — Almașul Marc — Zlatna
— Cîmpeni — Gilău — Cluj — Tg. 
Mureș — Eremitu — Sovata — Praid
— Gheorghieni — Piatra Neamț — 
Bacău — Gh. Gheorghiu-Dej — 
Oituz — Focșani — Galați — 
Brăila — Buzău — București. în 
șapte localități (Vîrtopul, Soceni, 
Almașul Mare. Eremitu, Praid, 
Gheorghieni, Oituz) vor fi probe 
speciale.

• La Raliul României pot par
ticipa conducători auto, indiferent 
de categoria licenței (Se vor acorda 
premii și prime de start).

• Plecarea are loc din Bucu
rești (7 septembrie) la ora 19,01 și 
sosirea în București (9 septembrie) 
în jurul orei 11 dimineața. Deci 
se va merge, fără oprire, zi și 
noapte. O singură excepție: circa 
5—6 ore de odihnă, pentru reface
rea concurenților 
la Piatra Neamț.

• Fiind vorba 
mașini personale 
numai drumuri asfaltate. Doar în 
munții Vrancei va fi o porțiune

(circa 20 km) de teren în repa
rație.

• Raliul României face parte din 
campionatul național de raliuri 
(contînd ca cea de a V-a etapă).

® La sfîrșitul întrecerii se va 
alcătui un clasament general indi
vidual (pentru începători și avan
sați) și unul pe echipe.

® înscrierile se fac la sediul 
A.C.R. din București, str. N. Be- 
loianis 27.

CiȘTIGÂTORII

LA TRAGEREA
(continuare)

și a mașinilor

de concurenți cu 
traseul cuprinde

i
i

BELGRAD, 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

In sfîrșit, prima veste bună — In 
ceea ce privește reprezentanții noștri 
— de la turneul de polo pentru cam
pionatul mondial. Echipa României, 
în cel de al treilea meci, a întrecut 
la scor formația Spaniei, învinsă 
destul de greu, în întîlnirile ante
rioare, de Ungaria și Italia. Adevă
rul este că poloiștii români au făcut 
marți după amiază, la Banjica, prima 
lor partidă bună în competiție si au 
învins cu 10—4 (3—1, 3—3, 2—0, 2—0).

Luînd un „start lansat" — C. Rusu 
a deschis scorul din primele secunde, 
cu un șut de la 8 m — tricolorii au 
obligat de la început selecționata 
iberică la o apărare strînsă. Aceasta 
s-a dovedit insuficient de bine orga
nizată în fața pătrunderilor decise 
ale lui Popescu, Slavei, CI. Rusu, 
Scorul a avansat destul de repede — 
3—1, 5—2 și 6—3, iar la mijlocul par
tidei 6—4 — echipa țării noastre con- 
cretîzind majoritatea situațiilor favo
rabile, dar primind șl unele puncte 
ușor evitabile. De la începutul celui 
de al treilea „set", în bazin a exis
tat o singură formație, cea a Româ
niei. Și, în ciuda faptului că In ur
mătoarele 10 minute am avut de su
portat 5 eliminări (s-a jucat, practic, 
o repriză cu „om in minus"), românii 
au mai înscris de patru ori în poarta 
lui Castillo, iar Huber a apărat to
tul. Cele șase goluri exprimă sufi
cient de elocvent diferența de . va
loare dintre cele două reprezenta
tive, în acest meci.

Arbitrul mexican Villafranco a 
condus următoarele formații : RO
MANIA : HUBERT — Schervan, 
Zamfirescu 2, C, RUSU 1, POPESCU 
4, CL. RUSU 2, Slăvei, Rus. Frîncu 
1, Lazăr ; SPANIA : Castillo — 
RUBIO 1, SANZ 1, JANE, Ventura, 
Soler 1, CANOVAS 1, Esteller, Pulg- 
deval, Aras, Branch.

Reprezentanții noștri sușțin, 
miercuri după amiază, ultimul meci 
din gurpă, cu puternica formație a 
Ungariei.

Alte rezultate : Iugoslavia — Olan
da 8—5, U.R.S.S. — Anglia 14—1, 
Olanda — Anglia 8—1, U.R.S.S. — 
Mexic 7—4 în grupa A; Italia — Spa
nia 5—2 în grupa B; S.U.A. 
3—3, Cuba — R.F.G. 6—5 în

★
Peste 5.000 de spectatori 

nele de la Tașmajdan, pe o căldură 
caniculară (cu mult peste 30 de gra
de) I Iată cadrul în care cei mai 
buni înotători din lume au încercat 
obținerea Calificării în primele fina
le ale celui dinții campionat mon
dial. Se merge cu maximum de for
țe, fără menajamente. Se corectează 
pînă și recorduri mondiale în serii. 
Evident, întrecerile de înot de la

Belgrad promit mult, încă din start.
Clou-ul reuniunii inaugurale l-a 

constituit, fără îndoială, cursa de 
100 m bras (ultima serie) în care au 
„mers“ pe culoare alăturate Nobuta- 
ka Taguchl (Japonia), recordman 
mondial și campion olimpic al pro
bei, și John Hencken (S.U.A.), re
cordman mondial (2:20,5) și campion 
olimpic la 200 m. A fost o dispută 
excepțională. Hencken (19 ani, stu
dent la Universitatea Standford) a 
parcurs cyele două lungimi într-un 
ritm foarte susținut, cu o poziție 
ridicată deasupra apei, cîștigînd în 
64,35 — nou record mondial, superior 
cu 6 zecimi celui anterior;

In seria a patra a cursei de 200 m 
liber, Marian Slavic a făcut o cursă 
la nivelul posibilităților sale supe
rioare, dar clasîndu-se pe locul 4 
(1:59,57, la numai 5 zecimi de secun
dă de recordul țării) nu s-a califi
cat pentru finală. Aceasta a fost 
cîștigată de Montgomery (S.U.A.), 
cu 1:53,02. Recordul mondial la 100 m 
bras a durat doar cîteva ore, deoa
rece după amiază, cu prilejul fina-

lei, Hencken (S.U.A.) a. cucerit tit
lul mondial cu . nou record : 64,02. 
Alte recorduri ale lumii au fost sta
bilite de Andreea Hubner (R.D.G.)
— 2:20,51 la 200 m mixt femei și de 
ștafeta 4x100 m mixt femei a R.D.G.
— 4:16,84. care au cucerit șl titlu
rile mondiale. In. sfîrșit. un alt suc
ces al înotătorilor din R.D. Germană 
a fost realizat de Matthes, în finala 
la 100 m spate : 57,47.

■Sr
Realizînd un program excepțional 

la „libere", Krista KBhler (R.D.G.), 
locul 3 după impuse, a reușit marea 
surpriză de a cîștiga proba, de la 
trambulina de 3 m. Clasată doar 
a 11-a la Jocurile Olimpice, sportiva 
din R.D. Germană a progresat mult 
în acest an, obținînd un frumos suc
ces in fața principalelor favorite. 
Săritoarele românce Sorana Prelip- 
ceanu și Melania Decuseară au gre
șit, fiecare, cîte două salturi „impu
se" și au ratat, calificarea în finală, 
clasîndu-se pe locurile 19 și 20,

Adrian VAS1LIU

LA ATLETISM ăl V

— R.F.G. 
grupa C.

în tribu-

La sfîrșitul săptămînii, cele mai <
bune șase reprezentative atletice, ]
feminine . și masculine, de pe con- j 
tinent, se vor întîlni pe stadionul i 
Meadowbanck din capitala Sco- : 
ției, la ultimul act al Cupei Euro- 1 
pei — Bruno Zauli. Este vorba de 
naționalele Angliei. Bulgariei, R. D. i 
Germane, R. F. Germania, România, <
Uniunea Sovietică (femei), Anglia, :
Finlanda, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Uniunea Sovietică i 
(bărbați). Cele 12 finaliste ale corn- i 
petiției — în fond, un autentic : 
cafnpionat european pe echipe — 
+au ales clin cele 24 de formații I
feminine și 25 masculine care au i
luat parte, în 1973, la această a <
patra ediție a Cupei Europei.

Majoritatea dintre finalistele de 
la Edinburg sînt mai vechi parii- :
cipante ale competiției, mai bine <
zis ale momentului decisiv al :
acesteia. Noutăți sînt formațiile 
Bulgariei, României și, respectiv, 
Finlandei, aflate pentru prima oară 
în finale. Indiscutabil, fetele noas
tre au realizat în acest an o fru

moasă performanță cucerindu-și i

dreptul de a evolua la Edinburg. 
Rămîne acum ca. în Scoția, în com
pania unora dintre cele maia Valo
roase atlete din lume, ele să se 
străduiască pentru a depăși pla
fonul de calitate atins în sezonul 
1973, pentru a putea aborda cu 
fruntea sus lupta extrem de dîrză 
care se va da pe Meadowbanck. 
Stadium- Nutrim speranța că <le 
vor proba și cu acest prilej, așa 
cum au mai făcut-o și altă dată, 
calitățile lor, că vor realiza per
formanțele dorite, așteptate de iu
bitorii atletismului din țara no-"- 
tră. Le dorim succes în acest cel 
mai greu concurs ia care au parti
cipat în ultima vreme 1

Alte rezultate din cadrul concur
sului atletic organizat, la Milano, 
cu prilejul Festivalului național al 
ziarului I’Unita : înălțime: 1. Szo- 
rad (Ungaria) 2,15 m, 2. Dosa 
(România) 2,13 m, 3. Purice (Româ
nia) 2,10 m : lungime F: Garbey 
(Cuba) 6,32 m, 2. Alina Gheorghiu 
(România) 6,20
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(Urmare din pag. 1)

ială, îndeajuns de ridicat. La 100 
m, printre adversarii lui Zamfi- 
rescu amintim pe cubanezii Montes 
și Leonard, precum și pe polonezul 
Novosz ; la 400 m.g., Suciu va a- 
vea de înfruntat pe cehoslovacii 
Kodejs și Danis, pe sovieticul Bar- 
tanov — toți, cotați ,sub 51 sec. : 
la 20 km marș, unul dintre adver
sarii lui Pescarii este campionul o- 
limpic Frenkel (R.D.G.). Printre 
ceilalți sportivi de renume care vor 
lua startul în alte probe, se nu
mără frații Wodzinski (Polonia) la 
110 m.g., Bolșov (U.R.S.S.) și Major 
(Ungaria) la înălțime, Losch (R.D.G.) 
și Velev (Bulgaria) la di: 
nezii Olzcowski și Kozakiewicz 
prăjină, Aleksașin 
5 000 m, cotat 
13:38,0.

întrecerile de
șoară pe terenul 
apropiere a 
Strachov.

în așteptarea starturilor,

//

în
(U.R.S.S.) 
acest an

polo- 
la 
la 
cu

atletism se desfă- 
Dukla, în 
marelui

imediata 
stadion

sportivii

români 
în localitățile ce 
cerile ramurilor 
ziuă inaugurală a 
tem în măsură să 
mănunte de la turneele de handbal 
și volei.

în sala sporturilor din Bratislava, 
în fața a 4 000 de spectatori, au 
început întîlnirile turneului de 
handbal. Urmărite cu un viu inte
res, meciurile din prima zi au în
registrat cîteva rezultate surprin
zătoare. Echipa R. D. Germane a 
dispus de U.R.S.S. cu 16—15 (9—9). 
Așadar, una din favoritele compe
tiției a pierdut încă din start două 
puncte foarte prețioase. Meciul 
dintre cele două formații a fost 
foarte echilibrat, iar scorul a al
ternat, la limită, în favoarea am
belor echipe. Abia în final echipa 
R. D. Germane a putut să se dis
tanțeze și să cîștige. Cele mai multe 
goluri 
au fost 
her și 
pentru

(Urmare din pag. 1)

dacă 
prea

specialitate, tov. Gheorghe GiurcȘ- 
neanu, un interviu.

— Cum apreciați rezultatele în
registrate de reprezentanții noștri 
la această ediție a „europenelor" 7

— Mă voi referi acum numai la 
băieți și în privința lor cred că 
nu greșesc dacă spun, că atît eu, 
cît și ceilalți specialiști români, 
sîntem foarte mulțumiți. > Ilie Oan- 
ță și Dumitru Grumezescu merită 
felicitări pentru dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele, chiar 
acestea nu erau, aparent,
mari. Spun aparent, pentru că, ex- 
ceptînd echipajul R. D. Germane, 
deținătorul titlului olimpic, lupta 
pentru locurile de pe podium era 
deschisă. Și cum Oanță și Grume
zescu avuseseră un sezon bun, în 
•care cel mai bun rezultat l-a con
stituit locul II ocupat la „Regata 
Lucerna", ei puteau aspira la un 
loc fruntaș. Qupă cum se știe, bă
ieții noștri au întrecut toate aștep
tările, cîștigînd finala intr-o ma
nieră impresionantă. în acest timp, 
campionii olimpici, principalii fa

și-au continuat pregătirile 
găzduiesc între- 
respective. Din 
întrecerilor sîn- 
vă furnizăm a-

pentru echipa Învingătoare 
înscrise de Glassmann, We- 
Rose (cîte 3), în timp ce 
echipa sovietică cele mai

multe puncte le-au realizat Kolo
tov (5), Gulbis (4) și Kosik (3).

în oarecare măsură, o surpriză, 
poate fi considerată și victoria 
Poloniei asupra Ungariei, handba- 
liștii polonezi cîștigînd cu 18—-16 
(10—9). Cei mai eficace realizatori 
au fost Dybol și Kuieczka (cîte 4) 
de la învingători, respectiv Ilerte- 
Iendy și Sarkozi (cîte 5). Iiupă jo
cul prestat, polonezii au arătat' că 
sînt în mare progres.

în fine, așa cum era de așteptat, 
echipa Cehoslovaciei a dispus de
tașat de cea a Bulgariei cu 21—15 
(10—4). O formă deosebită, au ară
tat Dobes, autorul a 11 goluri, din
tre care 4 din lovituri de lâ '7 
metri, și Satrapa, cere a înscris 3 
goluri. Celelalte puncto au fost rea
lizate de Duda (2), Tacar, Ilavlik, 
Benes, Tames și Skața (cîte unul).

La Liberec a început turneul de 
volei. în prima zi. Cehoslovacia a 
întrecut R. D. Vietnam cu 3—0 
(6, 4, 4,), iar U.R.S.S. a dispus de 
Bulgaria. într-un meci mai echili
brat decît arată scorul, cu 3—1 (6, 
8, —8, 10).

R.

//

nostru 
rezul-

în a- 
deose-

voriți, abia au sosit pe locul IV. 
căci cursa a fost aspră, deosebit 
de aspră și au triumfat cei mai 
rezistenți !

— Credeți că echipajul 
de 2+1 putea înregistra un 
tat și mai bun 2

— în principiu da, dar 
ceasta probă lucrurile sînt
bit de interesante. De cîțiva ani, 
marile' curse sînt dominate de 
patru echipe — cele ale U.R.S.S., 
R. D. Germane, României și Ce
hoslovaciei. Ele își împart primele 
locuri, laurii fiind cuceriți 
funcție de forma deținută In 
mentul finalelor respective, 
excepția fraților Zvoianovski 
Cehoslovacia, toate celelalte 
echipaje au cucerit victoria 
puțin o dată, 
a fost rîndul 
care mi s-au 
cest lucru nu
Tudor și Ceapura n-ar mai fi pu
tut urca încă o treaptă pe podium. 
Ca de obicei, însă, în ultima 
me, deși antrenorul emerit 
mitru Popa a făcut eforturi 
sebite, startul și primii 500

metri ai cursei sînt parcurși încă 
destul de slab de echipajul nostru. 
Există, deci, loc pentru și mai 
bine !

— Cum considerați evoluția celor
lalte echipe românești la această 
ediție a „europenelor" ?

— Voi începe cu proba de 
unde Emerich Tușa, Ernest 
Aurel Mitarcă și Francisc

în 
mo- 

Cu 
din 
trei 
cel 

Acum, la Moscova, 
schifiștilor sovietici, 

părut imbatabili. A- 
înseamnă, însă că

vre- 
Du- 
deo- 

de

4 f.c., 
Gali, 
Papp 

au ocupat locul VI în finală. Po
sibilitățile lor . sînt — după păre
rea mea — mult mai mari dar 
cred că de această dată n-au e- 
voluat la valoarea reală. E drept, 
în echipaj au fost incluși, doi ca
notori tineri, de certă perspectivă 
(Mitarcă și Gali —- fi.n.Ț, care nu 
au acumulat însă’ destulă expe
riență. Cînd va îi realizat și a- 
cest lucru, teamul de 4 f.c. va cîș- 
liga în omogenitate, în valoare și, 
firește, în... secunde ! Nesatisfăcă
toare mi s-a părut comportarea 
echipajelor de 2 vîsle și de 4 + 1 

căutate for-

EXCURSIILOR LA BUDAPESTA, ATRIBUITE
EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 23 AUGUST 1973

comuna11. Luca Gh. Elena
Pietroșani sat Bădești județul Ar
geș ; 12. Putină Ion — București ; 
13. Neghea Florea — Băilești, ju
dețul Dolj ; 14. Oncioiu Nicolaie
— Galați ; 15. Stan N. Iulian — 
Slatina, județul Olt ; 16. Dude 
Stan — Giurgiu ; 17. Habina loan
— Baia Mare ; 18. Băg loan —
Săcel, județul Maramureș ; 19
Grigor Ileana — Sighet, județul 
Maramureș ; 20. Cunicel Petre — 
Orșova ; 21. Barabaș Maria — 
Sîncrai de Mureș, județul Mureș;
22. Ambruș Viorica — Tg. Mureș;
23. Diacohu Simiciuc Neculai — 
București ; 24. Dragomlr Gheor
ghe — Filipești de Tîrg, județul

Prahova ; 25. Mihăilcscu Gheor
ghe — Avrig, județul Sibiu ; 26. 
Caziuc Cecilia — Suceava ; 27. De- 
menescu Liviu +• 28, 29, 30 =
Demenescu Liviu — Timișoara ;
31. Sandru Cornel — Timișoara ;
32. Komlosi Ilie — Sag Timișeni, 
județul Timiș ; 33. Olaru Didina 
— Vaslui ; 34. Buhar Gheorghe — 
Bazna, județul Sibiu ; 35. Avram 
Vasile — Brăila ; 36. Bîrligiu Ion; 
37. Comodjinski 
drutz Gheorghe ; 
tică ; 40. Cleper 
can Alexandru ;
hail; 43. Oprescu Gheorghe ; 44 
Bănică Dumitru ; 45.
Nicolaie ; 46. Grlgoriu 
47. MihăileScu Stelan 
București; 48, Corn an

ghe — comuna Ciocănești, județul 
Ilfov.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studio
ul de televiziune cu începere de 
la ora 18.05.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 2

1973BRIE
SEPTEM

Victor ; 38. Can 
39. Albescu Cos 
Cecilia; 41 Atoi 
42. Hereșanu Ml

Georgescu 
Natalia șl 
toți din 

M, Gheqr-
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12,60 variante 

CATEGORIA 
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8.392
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a IlI-a:
variante
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Rubrică
LOTO-PRONOSl’OBT

redactată de

rame, unde trebuie 
muie noi

— Ce noutăți au 
natele europene de

— Cred că lucrul 
resant îl constituie ...... ____
cațiuni din material plastic ,sSm- 
pacher". Mai ușoare cu 12-21) kg 
decît bărcile ,:„Ștamply‘t ..și . mult 
mai rezistente , decît.. acestea, noile 
ambarcațiuni ap' contribuit; serios 
la obținerea upor" rezuffete '"foarte 
bune, dintre care aș afttiiriți’'"ma
rea surpriză înregistrată în proba 
de schif simplu„: băieți, .-.cîșțigată 
de sportivul vest-german -Peter 
Kolbe. ’ ......

— Pe ce Toc s-a clasat România 
în clasamentul pe națiuni ?■

— Locul III. după reprezentati
vele R. D. Germane și U.R.S.S. 
Prima dintre ele a cucerit „Cupa 
Glandaz", oferită de F.I.S.A. echi
pei cu cele mai multe medalii 
cîștigate. Aș vrea să subliniez, în
să. că locul ocupat de reprezenta
tiva țării noastre este cel mai bun 
de pînă acum. Lucrul acesta ne 
onorează, dar ne și obligă în ace
lași timp, făcîndu-ne să abordîm 
cu și mai mare ambiție și serio
zitate pregătirile pentru viitoarele 
campionate ale lumii și. firește, 
Pentru Jocurile Olimpice din 1976.

adus Campio- 
la Moscova ? 
cel mai inte- 
ridiiă ambar-



de cățărare sint „sareaSprinturile spre punctele 
nelor, deși ele supun pe concu renți la strădanii cu

Fotografii de

și piperul" eta- 
totul deosebite. 
Dragoș MEAGU

Sportul
PASINA TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI

FRUMOS CA UN BASM
Cind am plecat din Tg. Mureș, 

era încă marți, în ore de lucru, 
cu trecătorii strînși in centrul ora
șului să vadă cum ia naștere și 
cum se urnește uriașa caravană.

însoțiți de urale, cicliștii au tra
versat orașul, dar valul publicului 
nu s-a subțiat, ba chiar s-a întețit 
în dreptul uzinei AZOMUREȘ. 
Ștafeta aceasta, a simpatiei față 
de sportivi, au preluat-o apoi să
tenii de pe la Cristești, Ungheni 
și Recea. în megieșia comunei Sin- 
paul, brigada întreagă de culegă- 

o clipă 
iar lucrătorii de la 

au lăsat o 
grija măcinatului pentru a 
trecerea de nălucă a pluto- 
pe roți. Ce tablou frumos 
oferit, la Cipău, iile strălu-

toare de fasole și-a luat 
de răga. 
moara „ 
clipă 
vedea 
nului 
ne-au 
cind de albeață și catrințelg negre 
ale sătencelor! Dar larma copii
lor gureși si jucăuși din perime
trul blocurilor noi din orașul Ier
nat ?

Turul României începe să ia ae
rul unui basm frumos, în care 
minunile se întâmplă la tot pasul

.7 Noiembrie"

'WWWWW

s

De la Tg. Mureș la Cluj, în etapa 
a patra, după programul celei de a 

. XlX-a ediții a Turului României, am 
asistat la o cursă calmă. în cei 
aproape 110 km, parcurși pe o vre
me relativ bună (vîntul nu i-a iertat 
nici astăzi), n-am văzut lucruri care 
să ne entuziasmeze. Dar cine-i poate 
acuza pe rutieri ? Două zile, dumi
nică și Itini, au tras la galere, s-au 
chinuit îngrozitor, pentru ca noi să 
exultăm, să ne înfierbîntăm imagi
nația. Acum, în ziua a treia, în care 
erau obligați să ia 
să mănînce în fugă și 
că spre circuitul de noapte, aveau 
— fără doar și poate 
ruleze, in după-amiaza fierbinte, mai 
liniștiți, să-și menajeze întrucîtva 
forțele. Și apoi, parcă pentru a nu 
ne lăsa nici măcar o undă de tris
tețe, Vasile Teodor s-a simțit obligat 
(poate jenat să se afle la cîrma unei 
curse anonime) să-și ia pe umeri, 

sarcina 
săi

două starturi, 
să se grăbeas-

dreptul să

curse anonime) 
deasupra „tricoului 
de â înviora . etapa 
kilmetri.

Startul s-a dat ia 
pușală. Au plecat 
alergători: Notăm pe carnet, Ia km 

■necazul mi Pal Cigler, căruia 
ertplo-dat uri baieu și trebuie să-l 
locuiască. Trei kilometri de goană, 
și iată-1 din nou, in plutonul care-1 
așteaptă răbdător. Alți 12 kilometri 
se scurg și iarăși un ghinionist — 
Nicolae Andronache — așteaptă pe 
șosea, cu roata în mină, să-i vină 
rhașina tehnică pentru a o înlocui. 
Nicolae David, bun coleg, 
cu el, astfel, că 
metru se află împreună 
masiv. Imediat 
gler, căruia i s-a rupt furca, agită 
caravana mașinilor tehnice.

Un lung urcuș pe serpentine largi 
ne aduce în față, la km 43, sprintul 
de cățărare de la Luduș. Notăm în 
frunte pe Vasile Teodor, ambiționat 
de gîndul că ar putea deveni cel 
măi bun cățărător al României, ur
mat de Koliu Vasiliev, tînărul Mir- 
Cea Ramașcanu (Vă amintiți ? La 
campionatul național de fond ne ui
mise cu ușurința la urcuș pe serpen
tinele Topei și Mezeșului), Vasile 
Seiejan și Renato Cangini. Un vînt 
din spate sparge plutonul în cîteva 
grupuri. N-aș vrea să creadă cititorii 
că acest „vînt de pupă" l-a condus 
pe rutieri pînă la Cluj. Șoseaua 
șerpuitoare le-a / adus rafalele cînd 
din spate, cînd din dreapta, cînd din 
stînga. La km 46, o barieră ne dă 
prilejul să notăm plutoanele în cele 
trei minute de așteptare, așa cum 
le-au oprit arbitrii. Există un. pluton 
masiv de peste 40 de alergători, care 
devansează cu cîteva secunde un grup 
de 7—8 rutieri, iar. în ariergardă un

la Pe 
galben*1, 
pe ultimii

ora 13,55, pe
la drum 55

ză- 
de 
22, 
i-a 
în-

a rămas 
după numai un kilo- 

" CU grupul 
însă, iugoslavul Ci-

cvartet rămas din nu se știe i 
five. Joncțiunea generală se p 
cîțiva kilometri mai departe, 
în momentul in cure șoseaua 
toarce spatele vîntului.

Sprint intermediar la Cimpia 
Turzii : Vasile Seiejan, Nicolae Da
vid, Vasile Teodor. Observați omni
prezența. Un altul se desfășoară la 
Turda, și-i dă prilej să se remarce 
lui Mihai Hrisoveni. în urma lui : 
Valentin llie și Alexandru Zaroschi. 
Un trio de outsideri. După acest

ce mo- 
produce 
, exact 

in-

ritmul impus de dezlănțuitul Vasile 
Teodor. Și-1 oprește lingă el. doar pe 
Mircea Ramașcanu, dar și pe acesta 
îl va părăsi cînd începe cățărarea 
propriu-zisă, pe Feleac. De aici în
colo, nimic și nimeni nu rezistă 
acestui ambițios alergător, care stră
bate serpentinele în coborîrea spre 
Cluj ca o nălucă. Unul contra 54 1 
Totuși învinge.

Un public mai numeros , c.a oricînd 
privește cu nedumerire la acest ci
clist solitar, alungit pe bicicletă, par-

DESPRE ÎNVINGĂTORI
Reputatul arbitru internațional, Domenico Menillo, participă la Turul 

României în calitate de delegat al Uniunii Cicliste Internaționale. Iubește cu 
patimă Ciclismul, ca mai to)i italienii, fără ca aceasta să-l împiedice să fie, 
cu o obiectivitate recunoscută, un bun cunoscător al sportului cu pedale. Este 
motivul pentru care l-am rugat să ne împărtășească părerile sale despre Vasile 
Teodor, liderul — deocamdată necontestat — al Turului.

— L-am văzut foarte des, do treî-patru ani încoace, pe campionul dum
neavoastră în cîteva competiții italiene, in Cursa Păcii, in Cupa Voinia și in 
Cursa Munților. Bun alergător : are forță, o combină cu calități de voință, a- 
proape ieșite din comun și — cel mai important lucru — gindește. Filtrează 
rațional fiecare cursă, fiecare etapă, fiecare evadare, a lui sau a adversarilor. 
Modul in care s-a impus în două din cele patru etape disputate pînă acum, 
îmi consolidează această părere. Și încă ceva. -Deși Ie este superior celorlalți 
coiegi de cursă, nu se manifestă nicidecum ostentativ. Parcă ar fi__

— Vă sugerează amintirea cuiva ? ’
— Da. Prin modestie, seriozitate, prin calcul, în fine, prin comporta

mentul său general, mi-l rememorează pe marele nostru Fausto Coppi. E ade
vărat, un Coppi al dumneavoastră, al românilor, fără ca asta să-i diminueze 
într-un fel valoarea. . .

NICOLAE GAVRILA, un nume în plină 
afirmare. Titlurile ue campion național (13) 
obținute la vîrsta junioratului (are 22 de 
ani) îl recomandă. Bueureștean. a început 
să descifreze tainele sportului rutier la 14 
ani. în cadrul clubului Steaua. Constantin 
Voicu i-a fost de atunci în permanență an
trenor.

„M-am gîndit că acela care își dorește 
sprintul final trebuie să renunțe la 
lalte, rezervîndu-și forțele. Calculul 
bun și, dacă n-am reușit să adun 
multe puncte i 
am „prins", în 
etapă. Pentru 
mult : îmi dă 
tuez în primii 
fi frumos, nu-i

cele- 
a fost 

prea
In clasamentul sprinterilor 
schimb, victoria in întreaga 
mine asta înseamnă foarte 
încredere și sper să mă si
lă în clasamentul final. Ar 

i așa

Radu TIMOFTE

decid
des-

sprint, cam pe la km 
să plece din pluton, pentru a 
trăma parcă monotonia acestei curse, 
Vasile Teodor, Franeisc Gera, Ion 
Cernea și Mircea Ramașcanu. Ei 
pornesc spre urcușul care anunță 
Feleacul, urmăriți de un pluton ce 
rulează ca un șarpe înfuriat. Activul 
Gheorghi Dimitrov face eforturi dis
perate să se desprindă de ceilalți și 
să-i ajungă pe fugari. Nu reușește. 
Cum nu vor reuși nici Franclsc Gera 
șl nici Ion Cernea să se mențină în

curgînd
aureolat
al stadionului de pe malul Someșu
lui. Aplauze puternice îl răsplătesc. 
Bravo Vasile Teodor I

în viteză străzile și intrînd 
de glorie pe inelul de zgură

Hristache NAUM

AZI ȘI

NICOLAE GAVRILĂ (Steaua) - CÎȘTIGĂTOR
In etapa de circuit In nocturnă

Valentin llie a cucerit premiul ziarului „Elore“
Aseară, în nocturnă, s-a desfășurat 

la Cluj, pe un traseu înscris între 
stadionul Municipal și hotelul Na
poca, a ” ' “ — - - -
mâniei". : 
tieri au | 
o buclă 
26.6 km. 
dinamism 
pur și simplu miile de spectatori 
clujeni aflati pe ambele maluri ale 
Someșului. Rutierii au fost mai sîr- 
guincioși ca oricînd pentru că aveau 
în' față un dublu obiectiv i cîștiga- 
re'a etapei și a premiului ziarului 
,.Elore" (acesta din urmă avea 
fie oferit celui care obținea la 
șapte sprinturi — desfășurate 
două în două ture — cel mai 
punctaj). N-a fost la îndemînă 
unuia dintre concurenți să

V-a etapă a „Turului Ro- 
La ora 20,05, cei 55 de ru- 
pornit să acopere de 14 ori 
de 1,9 km, etapa însumînd,
A fost o întrecere de un 

i deosebit care a îneîntat

să 
cele 
din 

bun 
nici 

„îm-

puște" ambii iepuri. Valentin 
a luptat eu sîrg la sprinturi, a 
tigat trei dintre ele, iar la alte 
a cucerit puncte prețioase. în : 
Iul cursei dinamovistul 
22 de puncte și prin aceasta îsi asi
gurase substanțialul premiu (un tele
vizor) oferit de ziarul „Elore" La 
ultimul șprint. cel car: 
semneze învingătorul __
au fost cei care s-au „bătut" 
primele locuri. A cîștigat 
Gavrilă (Steaua).

CLASAMENTUL ETAPEI : 
colae Gavrilă (Steaua) a 
26,6 km în 38:06 ; 2. Ștefan Ene (Stea
ua) ; 3. Vasile Teodor (România) ; 4. 
Mircea Rîndașu (Metalul Plopeni) : 
5. Mircea Ramașcanu (Dinamo) ; 6. 
Miroslav Bocanin (Iugoslavia) — toți 
același timp.

llie
CÎș- 

! trei 
fina- 

acumulase

„Elore*
avea să de- 
etapei, alții 

pentru 
Nicolae
1. Ni-

parcurs

REZULTATE TEHNICE
• CLASAMENT INDIVIDUAL : etapa a iv-a : 1. vasile teodor (Ro

mânia) — a parcurs 113 km in 3h 02.43. medie orară 37.877 km ; 2. Marian Ferfelea 
(Steaua) 3h 03,33 ; 3. Ștefan Ene (Steaua) 3h 03,37 ; 4. Nicolae David (România) 
3h 03.37 ; 5 Nicolae Gavrilă (Steaua) ; 6. George Negoescu (Steaua) ; 7. Constantin 
Ciocan (Voința București) ; 8. Petre Drăgan (Voința București); 9. Constantin Gon- 
țea (Olimpia) ; 10., Arpad Gyorfi (Olimpia) ; 11. Andrei Kertesz (C.S.M. Cluj) ; 12. 
Valentin Hoța (Rdmânia tineret) ; 13. Eugen Imbuzan (C.S.M. Cluj) ; 14 Alexandru 
Zaroschi (Metalul Plopeni) ; 15. llie Valentin (Dinamo) ; 16. Cristian Gheorghe (Vo
ința București) : 17. Niculae Voican (Dinamo) ; 18. Mihai Hrisoveni (România tine
ret) : 19. Tdbdbr Drăgan (Voința București) ; 20. Petre Dolofan (Olimpia) — toți 
acel^șj timp

e CLASAMENT PE ECHIPE : 1. ROMANIA 9h 09.42, 2. Steaua 9h 10,32,
3. Voința București 9h 10.51, 4. Olimpia. 5. C.S.M. Cluj. 6. România tineret, 7. Meta
lul Ploocni. 8. Bulgaria, 9. CIBO Brașov, 10. Iugoslavia — același timp, 11. Dinamo 
9b 11.18

® CLASAMENT .GENERAL INDIVIDUAL : 1 vasile teodor (România) i3h 
09:49 : 2. Gheorghi Dimitrov (Bulgaria) la 4:07 ; 3. Vasile Seiejan (România) la 4:52;
4. ton Cernea (România) la 5:01 ; 5. ștefan Ene (Steaua) la 6:13 ; 6. Vasile pascale 
(Steaua) la 6:25 : 7. Niculae David (România), 8. Andrei Kertesz (C.S.M. Cluj), 9. 
Enaen imbuzan (C.S.M. Cluj). 10. Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni). 11. Mlhal 
Hrisoveni (România-tineret). 12 Eugen Dulgheru (România-tlneret), 13. Mario Faus- 
tini (Italia) — toți la aceeași diferență de 6:40 ; 14. Costel Cîrje (România-tineret) 
la 7:08 ; 15. Nicolae Gavrilă (Steaua) la 7:35 : 16. Valentin Hoța (România-tineret), 
17 Vasile Burlacu (Olimpia) la 7:35 : 18. Marian Ferfelea (Steaua) la 8:12 ; 19 Ni
colae Vcican (Dinamol. 20. rulian Constantin (Metalul Plopeni) Ia 8:26.

* CLASAMENT GENERAI PE ECHIPE:
la 10:25 : 3. Steaua la 11:31 : 4. România-tineret Ia 11:40 ; 5. C.S.M. Cluj Ia 12:22; 6. 
Metalul Plopeni la 15:16 : 7 Voința București la 24:47.; II. Olimpia la 26:37 ; 9. Dinamo 
la 28:03 : 10. CIBO Brașov la 35:31 ; 11. iugoslavia la 49:16.

« CLASAMENT SPRINTERI : 1. teodor vasile 32 p, 2. Vasile seiejan 16 p, 
■ 3. Ștefan Ene 15 p. 4. Valentin llie 12 p, 5—6. Marian Ferfelea șl Nicolae Gavrila 

e.te 10 IX CLASAMENȚ CĂȚĂRĂTOR! : 1- T- Vasile 60 P. 2- v- seiejan 45 p, 3.
Pascale .35, p. 4. I. Cernea 28 p. 5. M. Ramașcanu 17 p, 6. Șt. Ene 16 p.

\
1, ROMANIA 39h 38:15 ; 2. Bulgaria

și întrebările, oricît de extrava
gante, primesc, pînă la urmă, toa
te un răspuns. Nu există decît 
unul singur, atotcuprinzător: Tu
rul României, competiție care 
răscolește plaiurile țării și inimile 
celor ce iubesc sportul, sau ale 
celor ce-l vor iubi, cu siguranță, 
tncepînd de a doua zi.

Nici in povești miracolele nu se. 
nasc in fiecare zi, așa că trebuie 
să ne străduim să ținem lumea 
cit mai mult sub vraja acestui ele
ment propagandistic inedit care 
este Turul României. l>e asta mai 
au grijă și concurența, care se în
deamnă la întrecere cu toată am
biția lor tinerească. Trebuia să fi 
văzut fulguranta trecere a cicliș
tilor prin orașul Lucluș, ieșit cu 
mic cu mare pe bulevard. Firește 
că întreagă caravană nu poate da 
mereu doar victorioși. Ea are și 
codași, și a fost interesant să-i în
registrăm. acolo, printr-o coinci
dență absurdă, pe cel mai virstnîc 
alergător (ploieșteanul Mircea R’-n- 
dașu, 33 ani) și pe cel mai tînăr 
(brașoveanul Nicolae Frunză 19 
ani).

înspre orele 16, părea că toată 
„Industria sîrmei" a ieșit în stra
dă, așa de aalomerată era trece
rea prin Cimpia Turzii. Printr-un 
pasaj 
rămas neschimbată în orașul ve
cin, în Turda, unde pe malul Arie- 
șului s-au postat cimentiștii și be
rarii, sticlarii și ceramiștii, mii și 
mii de 
mire și 
pretind 
tru ei 
de o clipă a plutonului. Eugen Și- 
poș, vicepreședintele Consiliului 
municipal Turda pentru educație 
fizică și sport, ne mărturisea, la 
-dreptul liniei văruite care a per
mis lui Mihai Hrisoveni să cîștige 
sprintul local: „Nu vă puteți în
chipui . ce serviciu propagandistic 
pentru spprt exercită Turul ! Oa
menii îl așteaptă, se pregătesc, ÎI 
comentează, revin asupra lui citind 
presa și. din această frămîntare, 
din foiala în jurul unui eveniment 
însemnat se naște, uneori fără vo-

imperceptibil, atmosfera a

e-

oameni suspinînd de ui- 
admirație, aclamînd șl re- 
că totul se încheie pen- 

prea repede, în fulgerarea

ia conștiinței, pasiunea pentru 
sport. Efectul este de obicei și mai 
m,are la cei care au avut un con
tact minim cu această activitate".

Atunci cind, la poalele Feleacu- 
lui, liderul Vasile Teodor a plecat 
în evadarea sa solitară, în cursa 
ambițioasă și autoritară a unui li
der ce se cere respectat, am știut 
că publicul, în număr mereu cres
când cu fiecare nouă cotitură a 
drumului, va fi satisfăcut ■ de spec
tacol. Mai erau doar 200 de metri 
pînă in vîrf, și o gospodină, căreia 
efortul „tricoului galben" i se pă
rea o Golgotă sportivă, i-a strigat 
cu năduf din pragul casei : „Numa’ 
un pic și gata!".

Vasile Teodor știa bine că nu 
mai e decît coborîrea amețitoare 
spre contururile orașului, spre va- 
gile linii ale urbei. Oricine într-o 
asemenea tentativă, coborînd Fe
leacul cu 70 km pe oră, ar avea 
nevoie de un ghid, de indicatoare, 
dacă nu chiar de simț de orienta
re. Liderul Turului României nu a 
avut nevoie de nimic din toate 
acestea. Cordonul viu de oameni 
din Feleac și. pînă pe stadionul 
Municipal, cale de kilometri, in 
după amiaza luminoasă a acestei 
zile de marți, he-a făcut să cre
dem că 
nică !

Meciul 
cremenit 
intonat primul tact al marșului ce 
celebra pe învingătorul zilei. Tri
bunele populate ale stadionului., au 
aclamat pe cicliști. Am remarcat, 
în tribuna oficială, prezența tova
rășului gen'eral locotenent Marin 
Dragnea. prim-vlcepreședinte al 
C.N.E.F.S.. și a tovarășului Roman 
Morar, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Cluj 
președinte al C.J.E.F.S. Cluj.

Și încă ziua nu s-a încheiat, 
malurile Someșului, ca într-Un 
forat carnaval nocturn, cicliștii 
și-au continuat pe înserate rondul 
sportiv, spre satisfacția deplină a 
clujenilor.

tart la Tg. Mureș.
Soare seînteietor 
entuziast, bună 

generală. In mijlocul 
atmosfere exuberante 

ij torul cu Nr. 13 — un tînăr blond, 
> înalt, cu o mustață amintind 
if de Burt Lancaster în Ghepar- 
$ dul și cu un profil â la Onny 

Parun — stă pe gînduri, reze- 
mat de cadrul bicicletei. In 
ciuda numărului pe care îl poar- 

s; ta și a locului său în clasamen- 
tul general (penultimul, după 
trei etape) Pal Cigler nu este 

j? înclinat să creadă în legenda 
numerelor cu ghinion. Azi, în- 

=5 tr-adevăr. nu se simte grozav.
Totuși, nici starea febrilă, nici 
ușoara indispoziție gastrică nu-1 

rj vor împiedica să pornească la 
-s , drum cu același surîs mucalit 

pe care i-1 cunoaștem încă de 
g: la București. Și pe care nimic 
îg n-a reușit să-1 destrame pînă în 
g: prezent...

De-a lungul șoselei care 
g: necă domol spre dealurile 
gi zare, silueta lui impozantă 
țg distinge lesne, pe post de

. cheietor de pluton. 11 văd peda- 
lînd din greu, deși ritmul nu 
este foarte rapid ; îl văd, după 
cîțiva kilometri, ridicînd brațul 
drept — clasicul semnal S.O.S.... 
Mașina tehnică a echipei Iugo
slave se aproipe 
de rezervă. Nr.
tăcere și pleacă 
departe. Dar, 
amiază îi mai rezervă o bucurie 
amară : la coborîrea de pe Lu
duș, un troZnet sec, repercutat 
în manșoaneie ghidonului anun
ță, în limbajul rece al obiectelor

, public 
dispoziție 

acestei 
alergă-

NR

alu- 
diu 

se 
în-

I
II
f I

și îi da o roată 
13 schimbă în 
voinicește mai 
această după-

„S-A RUPT FURCA 1“ 
se oprește, descăleca și 
flegmatic, ca de obicei, 
tehnic — adică, o altă bicicletă. 
Din păcate, 
nu-i tocmai 
are 1,84 m), 
loc... Și în 
cursei își dispută întîietatea în 
atacuri care dezmorțesc pe ulti
ma parte o întrecere mai puțin 
animată decît ne obișnuisem — 
tînărul ciclist de 25 de ani de 
la Partizan Belgrad își continuă 
înaintarea solitară, cu o urmă 
de zînrbet în ochii cenușii, ochi 
de om calm și înțelegător la 
toate, inclusiv vitregiile trecă
toare ale soartei...

Așa, de unul singur, el izbu
tește să ajungă pe stadionul din 
Cluj, la mai 
după lider.

— A fost 
mărturisește 
că greu după acest „contratimp1 
care a durat cu mici întreruperi 
vreo 60 de kilometri. Dar. știți, 
îmi place foarte mult traseul, 
îmi plac colegii de întrecere și 
oamenii care ne întîmpină atît 
de voioși în satele și în 
de pe șosea... Și îmi plac 
— Bucegii, ce frumusețe 
auzit că mai sînt încă 
peisaje asemănătoare, în 
ce urmează. Iată de ce nu mi-a 
trecut prin gînd 
abandonez — ci 
n-am s-o fac nici
te. Cit despre Nr. 13. — mi se 
pare la fel de bun ca oricare 
altul !

așteaptă 
ajutorul

vehicolul cel nou 
pe măsură (Cigler 
dar oricum decît de 
timp ce fruntașii

puțin de 10 minute

destul de greu —
Cigler răsuflînd în-

orașele 
munții 

! Am 
multe 

etapele

nici o clipă să 
vă asigur că 
de acum înain-

3
DAN DEȘLIU

am încheiat etapa dumi-

de fotbal feminin a' lu
cind fanfara militară a

.și

Pe 
co

Victoi BĂNCIULESCU

Șl TROFEELE ÎNSOȚESC CARAVANA
O serie de trofee, în afara celor 

ale organizatorilor propriu-ziși — 
ziarul ..Sportul" și A-S. Loto-Pro- 
nosport — însoțesc caravana. La 
capete de etapă, orașele sărbătoresc 
și în acest mod eforturile alergă
torilor oglindind interesul pentru 
ampla competiție ciclistă pe care o 
apreciază, aplaudînd-o călduros. 
Ospitalierele gazde brașovene au 
inaugurat, la capătul etapei a H-a, 
care â avut loc pe stadionul de la 
poalele Postăvarului, suita de pre
mii. Ziarul local „Drum nou“ a 
oferit o cupă primului ciclist bra
șovean sosit (Mircea Bădilă—CIBO), 
iar ziarul „Grassoi Lapok“, un alt 
premiu important, celui mai tînăr 
concurent din caravană (Nicolae

Frunză — CIBO-Brașov). Dar pe 
lingă aceste trofee și, firește, cele 
primite de primii trei, clasați în eta
pă, au fost acordate de către 
O.N.T.. Palatul pionierilor și unele 
întreprinderi din orașul de la poa
lele Tîmpei, premii de stimulare 
căpitanilor echipelor străine. Pe de 
alță parte, marți la Cluj, ziarul 
,.Făclia" a onorat pe primul sosit 
dintre rutierii clujeni în etapa a 
IV-a (Eugen Imbuzan — C.S.M.) 
cu o cupă de cristal, iar din partea 
ziarul „Elore" s-a înmînat după 
etapa a V-a a circuitului clujean, 
un televizor drept premiu ciclistu
lui cu cea mai bună poziție în cla
samentul pe sprinturi. Valentin llie.

■șc

OCANA ATACA
Vatra Dornei, în jurul

RECORDUL OREI
15,28

14,58
16,25

15,14

de cățărare : Măgura. ATLEȚII FINLANDEZI
indi- VICTORIOȘI

113 KM. Startul tehnic 
149. Sosirea in Suceava

carava-
fost in-

la ora 
pe sta-

14,29
14,35
14,45

jucătoarea americană 
King, cîștigătoarea tur

16.41
16.51
17,00

15,50
16,10

MÎINE

■ ■a I g. Mureș, 
te lot de altfel, 
na cicliștilor a 
tîmpinată de un public numeros și 
entuziast. în imagine, Vasile Sele- 
jan trece victorios linia de sosire, 
în aplauzele localnicilor.

ETAPA A VI-A (MIERCURI)
DEJ — VATRA DORNEI 150 KM. Start festiv la ora 10,15 din 

fața Teatrului Național din Cluj : startul tehnic la ora 13,00 din cen
trul orașului Dej ; sosirea pe stadionul din '* ~ .
orei 17,00.

Orarul cursei:

Dej 
Mihăiești 
Usîn 
Coldău 
Beclean 
Slntereag 
Chitelnic 
Crainimat

Punct de

IN TURNEUL DE LA FOREST HILLS

13,00
13.15
13,30
13.33
13,39
13,47
14,09
14.15

Viișoara 
Bistrița 
Mișca 
Rusu

Bîrgăului 
Josenii

Bîrgăului 
Prundul

Bîrgăului 
Mureșenii

Bîrgăului 
Piatra

Fîntînele
Măgura 
Poiana

Stampei
Dorna

Codrenilor
Roșu
Vatra Dornei

BARCELONA, 4 — Cunoscutul ci
clist spaniol Luis Ocana, cîștigătorul 
turului Franței din acest an. inten
ționează să plece la Ciudad de Me
xico pentru a efectua o tentativă 
de doborîre a recordului orei, deți
nut de belgianul Eddy Merckx.

CONNORS ÎNVINGE PE, OKKER!

sprint: Bistrița. Punct
ETAPA A VII-A (JOI)

VATRA DORNEI — MESTECĂNIȘ 17 KM — contratimp 
vidual. Primul start tehnic, ora 8,30 din dreptul bornei kilometrice 
149.

ETAPA A VIII-A (JOI)
VATRA DORNEI — SUCEAVA

14,15 din dreptul bornei kilometrice

Cîmpulung

dionul Arini, în jurul orei 17,00.
Orarul cursei Oîmpulung 

Prisaca
15J.3

Vatra Dornei . 14,15 Dornei • 15.31
Iacobeni 14,29 Vama 15,34
Mestecăniș 14,45 Molid 15,44
Pojorîta 15,02 Frasin 15.53

Puncte Șide sprint :
țărare : Mestecăniș.

Gura
Humorului 

Păltinoasa 
Ilișesti 
Stroiești 
Scheia 
Suceava

18.05
16.12
16,28
16.35
16,49
17,00

Gura Humorului. Punct de că-

RETROSPECTIVA (IV)
tn urmă cu 37 de ani, pitoreasca stațiune Vatra Dornei a cunoscut un 

eveniment de proporții : sosea pentru prima oară în localitate caravana „Tu
rului ciclist". în acel an, 1936, cei aflațl în orășelul montan au comentat în
delung pasionantul final al etapei. C. Tu dose terminase atît de strîns sprin
tul cu francezul Pierre Gallien (cîștigătorul ediției) tncît arbitrii au decretat... 
egalitate. Așadar, doi învingători de etapă, lucru rarisim în ciclismul de fond. 
(Dacă, atunci, ar fi existat fotocelula !...).

Abia după 14 ani, în t950, Vatra Dornei găzduiește pentru a doua oară 
„Turul". Tînărul C. Șandru (lider și cîștigător final) învinge detașat, urmat 
la intervale variate de experimentați! M. Niculescu, E. Norhadian și tinerii în 
ascensiune Gh. Șerban, N. Voicu (actual antrenor emerit), C. Stănescu etc. 
La Vatra Dornei și-au mai înscris numele în palmaresul învingătorilor de 
etapă : M. Nieulescu (1951). lldet și cîștigător final. C. Istrate (1953), sosit cu 
un avans de 10 minute asupra lui Martie Stefănescu (actual antrenor la 
CIBO-Brașov), Petre Nuță. și N. Vasilescu (lider și învingător final); iar în 
1955 victorios iese L. Zanonî. In 1960 și 1961, localitatea este doar punct de ple
care în etapă, căci făcmdu-se transbordare de la Dej (porțiune încă neasfal
tată atunci), eoncurenții au sosit în autobuze și autoturisme.

In sfirșit. în 1969, venind de la Suceava, victoria îi revine francezului 
Yves Hezard. excelent urcător (a cărui siluetă amintea de Piărre Gallien), 
urmat la 43 secunde de Wanzlik (R.D.G.) — (lider și cîștigător final).

Emil IENCEC

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — Tn- 
tîlnirea internațională de atletism 
dintre selecționatele masculine ale 
Suediei și Finlandei, desfășurată la 
Stockholm, s-a încheiat cu scorul de 
223—187 puncte în favoarea oaspeți
lor.

Performerul meciului a fost atle
tul finlandez Hannu Siitonen, care 
a cîștigat proba de aruncarea suliței 
cu rezultatul de 90,42 m. Cursa de 
10 000. m a revenit compatriotului său 
Lasse Viren, cronometrat cu timpul 
de 28:25,19.

Alte rezultate : 400 m — Karttunen 
(Finlanda) 45,91 ; înălțime — Peso-
nen (Finlanda) 2,17 m ; greutate — 
Stahlberg (Finlanda) 20,42 m ; disc — 
Bruch (Suedia) 66,16 m:.3000 m ob
stacole — Kantanen (Finlanda) 8:24,74; 
4X400 m — Suedia 3:09,55.

NEW YORK 4 (Agerpres). La 
Forest Hills, în campionatele inter
naționale de tenis ale SUA, s-au 
disputat primele partide din opti
mile de finală ale probei de sim
plu bărbați. Confirmînd rezultate
le de pînă acum, tînărul jucător 
indian Vijay Amritraj l-a învins cu 
6—2, 6—2. 6—2 pe australianul 
Allan Stone. O nouă surpriză a 
turneului a fost furnizată de Jimmy 
Connors (SUA), învingător cu 6—3, 
6—2, 6—4 în partida susținută cu 
olandezul Tom Okker. Iată și cele
lalte două rezultate : John New
combe (Australia) — Andrew Pat
tison (Rhodesia) 6—7. 6—1. 7—5, 
6—4 ; Ken Rosewall (Australia) 
— Cliff Richey (SUA) 6—3 6—4,
6—3.

în proba de simplu femei, favo
rita nr. 1, 
Billie Jean
neului de Ja Wimbledon, bolnavă 
și copleșită de caniculă (35 de gra
de la umbră), ă abandonat în par
tida cu Julie Heldman (SUA), după 
ce cîștigase primul set cu 6—3, îl 
pierduse pe al doilea cu 4—6. și 
era condusă în cel de-al treilea cu 
4—1. Alte rezultate din turul patru 
al probei de simplu femei : Kerry 
Melville (Australia) — Isabela Fer-

Tînărul tenisman suedez
Borg (17 ani). învingătorul lui Ar-, 
thur Ashe. întâlnește 
Pitici în „optimile" 
Hills.

Bjorn

acum pe Niki 
de la Forest

TELEX•TELEX•TELEX
Reprezentativa masculină de handbal a 
Iugoslaviei, aflată în turneu în Japonia, 
a jucat la Tokio cu o selecționată lo
cală. Handbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 35—13 (16—3).
■
Campionatul mondial de yachting (clasa 
..Tempest**) s-a încheiat la Neapole cu 
victoria . sportivilor sovietici Valentin 
Mankin șl Nikolai Akimenko Pe locu
rile următoare s-au clasat Dotti — Si- 
bello (Italia) și Syson — Lindsay 
(S.U.A.). Ultima regată a competiției a 
fost cîștigată de Mankin și Akimenko
M
Concursul internațional de călărie de la 
St. Gali (Elveția) a continuat cu desfă-,

șurarea unei noi probe de obstacole, In 
care victoria a revenit sportivului aus
triac Hugo Simon („Seheeflokke"). cro
nometrat cu timpul de 42,1 Pe locul 
secund s-a clasat englezul Peter Robe
son („Grebe") — 45,4, iar locul trei a 
fost ocupat de concurenta italiană Nelly 
Manclnelli („Ambassador") — 45.9.
■
A luat sfirșit turneul internațional de 
tenis de la Katowice. In finală, polo
nezul Nowicki l a învins cu 6—2. 6—î. 
6—1 pe jucătorul sovietic Egorov. Proba 
de simplu femei a fost cîștigată de po
loneza Kralj. învingătoare cu 6—3. 6—4 
în finala susținută cu compatrioata sa 
Wieczorek.

nandez (Columbia) 6—2. 6—4 ; 
Helga Masthoff (R.F.G.) — Olga 
Morozova (URSS) 5—7, 6—4. 6—2 ; 
Evonnș Goolagong (Australia) — 
Jean Evert (SUA) 6—2. 6—1 : Rosie 
Casals (SUA) — Kris Kemmer 
(SUA) 6—3. 6—4.

La dublu bărbați, cuplul chilian 
Patricio Cornejo — Jaime Fillol a 
întrecut cu 7—5, 6—71s7-5 
chea americană Stan Sm!th.
Van Dillen, luîndu-și revanșa pen
tru înfrîngerd^ suferită anul 
ta în „Cupa Davis". S-a calificat 
în jsferturile de finală și cuplul in
dian Vijay și Anand Amritraj. ca
re au eliminat cu 6—1. 7—6 pere
chea K. Meiîer, II. Y. Pohmann 
(R.F.G.).

pere-
Erik

aces-
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