
VIZITA TOVARĂȘULUI MCOLAE CEAUȘESCU 
ÎN COSTA RICA SI VENEZUELA 
PLECAREA DIN SAN JOSE

Miercuri, 5 septembrie, ora 10,00, 
ora locală, (ora 18 ora Bucureștiului), 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu per
soanele oficiale care îl însoțesc, 
și-au încheiat vizita oficială în Costa 
Rica, plecînd spre Venezuela.
. De la reședință, oaspeții români 

sînt conduși la aeroport de preșe
dintele Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrer.

Pe aeroportul internațional „Juan 
Santamaria", pe clădirea căruia erau

arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România șl Republicii 
Costa Rica, se aflau prim vicepreșe
dintele Republicii, Manuel Aguilar 
Bonilla, cu soția, ministrul afacerilor 
externe, Gonzalo Facio, miniștri și 
alte personalități ale vieții politice 
costaricane, precum și șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la San 
Jose, cu soțiile.

Președintele Nieolae Ceaușescu șl 
președintele Jose Figueres Ferrer 
trec în revistă garda de onoare.

Președintele Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră

mas bun de la oficialități. Iși iau 
rămas bun, de asemenea, persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe președin
te, tovarășii Ion Pățan, Ștefan An
drei, George Macovescu, Bujor Al- 
mășan.

Publicul aflat pe aeroport în mo
mentul ceremoniei face o manifes
tare de simpatie președintelui român.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu strîn- 
ge mîna multora dintre cetățeni.

Președintele Figueres conduce pe 
oaspeți pînă la scara avionului. Cei 
doi președinți își string călduros 
mîinile, se felicită, se îmbrățișează.
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SOSIREA LA CARACAS
Miercuri 5 septembrie, președin

tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena «Ceaușescu, au sosit 
în Republica Venezuela, unde efec
tuează o vizită oficială ca răspuns 
la invitația președintelui acestei 
țări, Rafael Caldera.

De la San Jose pînă la Caracas, 
zborul durează trei ore și jumătate, 
timp în care se parcurge o distanță 
de 2 000 de km. Se survolează Zona 
Canalului de Panama și apoi por
țiunea de nord a Columbiei. La pu
țină vreme după trecerea graniței 
venezueiene se zărește o imensă 
oglindă lucie : este lacul Maracaibo, 
de fapt o vastă lagună ce comuni
că cu Golful Venezuelei și în jurul 
căreia pădurea de instalații petro
liere de extracție vestește că aici 
se află concentrată principala bogă
ție a țării < petrolul.

Din depărtare se zărește panora
ma orașului Caracas. Așezare mo
dernă cu circa două milioane și ju
mătate de locuitori, capitala Vene
zuelei cunoaște o puternică dez

voltare urbanistică, care face din ea 
una din principalele metropole ale 
Americii Latine.

în timp ce acasă, la București, 
s-a lăsat de multă vreme întuneri
cul, fiind erele 21,30, aici acele cea

sornicului arată doar 15,30. Deși ne 
aflăm la o scurtă distanță de ecua
tor, nu se simte căldura înăbușitoare 
a zonei. Vremea este plăcută aici 
aproape tot timpul anului, fapt care 
i-a făcut pe localnici să boteze Ca
racasul „Orașul eternei primăveri".

Pe aeroportul internațional Mai- 
quetia, pavoazat sărbătorește cu dra
pelele de stat român și venezuelean, 
domnește o vie animație. La ori
zont își face apariția aeronava pre
zidențială, escortată de reactoare ale 
forțelor militare naționale venezue
iene.

In întîmpinarea înalților oaspeți 
români, au venit pe aeroport preșe
dintele Republicii Venezuela, Rafael 
Caldera, și soția sa, Alicia Pietri de 
Caldera.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînț salutați cu căldură 
de președintele Venezuelei și de so
ția sa.

Se intonează imnurile de stat ale 
României și Venezuelei. Răsună salve 
de artilerie. Pe aeroport se află ali
niată o gardă de onoare, în unifor
me de paradă.

In continuarea ceremoniei, cei doi 
președinți, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Alicia’ Pietri de Caldera 
se îndreaptă spre sala mare a aero
portului unde iau loc pe un podium.

de onoare, încadrat de drapelele ro
mân și venezuelean.

Directorul protocolului de stat al 
Republicii Venezuela, Marcos Paris 
del Gallego, prezintă tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pe membrii guvernului 
venezuelean.

Președintelui Venezuelei și soției 
sale ie sînt prezentate personalită
țile oficiale care îl însoțesc pe pre
ședintele Nieolae Ceaușescu.

Președintele Rafael Caldera ros
tește un călduros cuvînt de bun ve
nit. Răspunde tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

Aeroportul Maiquetia se află si
tuat la nivelul mării, în timp ce 
Caracasul este așezat pe versanții 
Muntelui Avila, la o altitudine de 
1 400 m. Pînă Ia reședința oficială 
rezervată oaspeților români „La 
Vineta“, se străbate o regiune plto- 
reas'că prin mijlocul căreia trece 
moderna autostradă „La Guayira".

Pe întreaga sa lungime autostra
da este jalonată de drapelele înge
mănate ale României și Venezuelei.

Reședința oficială pusă la dispo
ziția președintelui Nieolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu este si
tuată într-un cartier cu o vegetație 
tropicală. După sosirea la reședință, 
cei doi președinți se întrețin cordial 
cîteva minute.

J activității 
sportive

■ ae masă
LICEUL NR. 35: EXAMENE IN 

PLINĂ VACANȚĂ
La Liceul nr. 35, cu program 

de educație fizică din Capitală, ac
tivitatea va începe ceva mai de
vreme, în raport cu celelalte uni
tăți de învățămînt. Concret : în zi
lele de 11 și 12 septembrie, co
lectivul profesorilor de educație fi
zică de aici se va afla la dispo
ziția elevilor bucureșteni dornici să 
treacă examenul pentru verificarea 
aptitudinilor fizice în vederea în
scrierii în clasele V—VIII și în 
anii II, III și ‘ IV, pentru comple
tarea locurilor libere în anul șco
lar 1973/1974.

De notat că înainte de trecerea 
probelor-test, elevii vor susține și 
un examen medical. Atît examenul 
medical cît și trecerea examenului 
de aptitudini fizice vor avea loc 
la sediul liceului din calea Doro
banților nr. 163.

„CUPA COMERȚULUI 
SOCIALIST"

An de an, asociația sportivă 
Spartac din București organizează, 
pentru lucrătorii din unitățile co
merciale, o amplă competiție poli
sportivă. Ediția a X-a a tradițio
nalei întreceri, „Cupa comerțului 
socialist" a început la 1 septem
brie și se va încheia la sfîrșitul 
lunii noiembrie. Cele 45 de comisii 
sportive din unitățile ce aparțin 
de A. S. Spartac și-au înscris pe 
membrii lor, tineri și vîrstnici, la 
concursurile de popice, tir, șah, te
nis de masă și fotbal. Primii au 
luat startul popicarii, 40 de for
mații (o echipă e compusă din 
doi băieți și o fată) care, aproape 
zilnic, susțin partide viu disputate 
pe arena cu două piste de pe str. 
Labirint. Zilele următoare vor in
tra în întreceri fotbaliștii și țintașii.

Poiana Brașov oferă, în orice sezon, posibilități largi de practicare a spor
tului. Lacul din această frumoasă stațiune montană constituie și el o in
vitație deschisă pentru toți iubitorii de agrement; vara pentru plimbările 
cu barca — ca in imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru S. Bakcsy— 

iarna pentru amatorii de patinaj...

HUNEDOARA: GIMNASTICA
LA LOCUL DE MUNCĂ LSI 

SPOREȘTE ARIA DE 
PRACTICARE

Planul de măsuri elaborat de or
ganele sportive locale începe să 
prindă viață și în ceea ce privește 
gimnastica la locul de muncă : re
cent această utilă activitate a fost 
introdusă în cadrul atelierului de 
covoare al Fabricii de industrie 
locală. Timp de 5 minute, zilnic, 
muncitoarele de aici execută exer
ciții de gimnastică sub conducerea 
instructoarelor Paraschiva Dumi- 
trașcu și Otilia Ion.

De notat că o inițiativă asemă

nătoare există și în cazul secției de 
blănuri „Vidra".

Ion VLAD, corespondent

MOTRU: „CUPA DE VARĂ" LA 
MINIFOTBAL

Din inițiativa Comitetului orășe
nesc U.T.C., a Consiliului orășenesc 
al sindicatelor și a asociațiilor de 
locatari se va organiza sub egida 
Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică și sport — o competi
ție de minifotbal cu participa
rea a peste 400 de copii și elevi. 
Competiția, care va fi dotată cu 
„Cupa de vară“, va reuni echipe de 
blocuri.

Grigore JUGĂNARU, coresp.

TURUI MMIfl 4 AJUNS LA VATRA IIOIIMI 
ÎN MIJLOCUL ACfLUIAȘI ENTUZIASM

„Tricoul galben" — Teodor Vasile trece primul cota Feleacului și va porni 
în trombă spre victorie, în etapa Tg. Mureș — Cluj.

•76 km de rulaj de unul singur, pentru a trece primul 
prin orașul natal • Etapa evadărilor solitare • Teodor 
Vasile purtătorul „tricoului galben“ trăiește clipe de emo
ție, chiar dacă nu lasă impresia • Azi, din nou, două eta
pe: dimineață — contratimp pe Mestecăniș; după-amiază: 
spre Suceava.

Citiți in pag. a 4-a 
relatările trimișilor noștri

Spartachiada de vară a armatelor prietene

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 
DOUĂ MEDALII DE BRONZ

N. louder (tir) și r. Balaș (haltere)-pc podiumul de premiere
PRAGA, 5 (prin telex, de la tri

misul nostru). Sportivii români pre- 
zenți la cea de a treia Spartachiadă 
de vară a armatelor prietene au luat 
parte la primele întreceri. Rezulta
tele obținute au fost doar în parte 
mulțumitoare, ei cucerind la tir și 
haltere două medalii de bronz, prin 
Mihai Toader și, respectiv, Fiți Ba
laș, în timp ce la atletism în spe
cial, locurile ocupate sînt sub va
loarea scontată

La Plsen, în prima zi a întreceri
lor de tir, trăgătorii noștri nu au 
fost în unanimitate în zi bună. La 
pistol liber 60 f (50 m), Mihai Toa
der a ocupat locul al IlI-lea cu 
556 p. ceea ce ne bucură firește, în
deosebi pentru că s-a clasat înaintea 
fostului campion mondial, Stolîpin 
(554 p), in schimb poziția ocupată 
de V. Atanasiu — locul X — cu 551 
p, este mult sub valoarea sa. Prime
le două locuri au revenit iui Igor 
Raenko (U.R.S.S.) 559 p și Albert
Udacik (U.R.S.S.) 557 p. La armă cu 
aer comprimat 40 f (10 m) Petre 
Șandor s-a clasat pe locul V cu 373 
p, iar Ionel Trascaveanu pe locul IX 
cu 371 p. Medaliile au revenit, în 
ordine, lui Boris Melnik (U.R.S.S.) 
380 p. Vikot Danicenko (U.R.S.S.) 
378 p și Li Cio-Tun (R.P.D. Coreea
nă) 375’ p. Pe echipe : l.U.R.S.S. 1 497 
p, 2. Cehoslovacia 1 473 p, 3. R.P.D. 
Coreeană 1 476 p.

La haltere, în gala inaugurală a 
întrecerilor de Ia Trencin, au intrat

în concurs și patru sportivi români, 
rezultatele lor, cît și locurile ocupate 
fiind acceptabile, dacă ținem seama 
de valoarea deosebit de ridicată a 
adversarilor. La cat. muscă, Z. Fiat 
a ocupat locul IV cu 205 kg. după ce 
a smuls 85 kg și a aruncat 120 kg. 
El a fost întrecut de Ghenadi Petrov 
(U.R.S.S.) cu 225 kg, de fostul cam
pion olimpic Z. Smalcers (Polonia) 
225 kg și de Pak Don-Cin (R.P.D. Co
reeană) 212,5 kg. La categoria cocoș, 
Stan Dinică s-a olasat al V-lea cu 
215 kg (92,5 -j- 122,5 kg), primii cla
sați fiind VI. Anikin (U.R.S.S.) 247,5 
kg, Son Don-Uc (R.P.D. Coreeană) 
230 kg și S. Czyz (Polonia) 227,5 kg. 
La cat. pană, V. Rusu s-a clasat al 
IV-lea cu 240 kg. (102,5 4. 137,5 kg), 
după campionul mondial Wojnowski 
(Polonia) 257.5 kg, Karel Prohl (Ce- 
l.osiovacia) 255 kg și VI. Sazanov

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 3-a)

A FOST STABILIT 
PROGRAMUL 

CAMPIONATULUI 
MONDIAL FEMININ 

DE HANDBAL
Federația iugoslavă de hand

bal a făcut cunoscute locali
tățile în care se vor desfășura 
meciurile și programul întîl- 
nirilor campionatului mondial 
feminin.

GRUPA A (jocurile se des
fășoară la Sarajevo) — 8 de
cembrie : Ungaria — Ce
hoslovacia, 9 decembrie : Ce
hoslovacia — R.F.G., 10 de
cembrie : R.F.G. — Ungaria, 
GRUPA B (Zavi.dovici) — 8 
decembrie : ROMÂNIA —
JAPONIA, 9 decembrie : Ja
ponia — Norvegia, 10 de
cembrie : ROMANIA — NOR
VEGIA ; GRUPA C (Sibenik) ;
8 decembrie: R.D.G. —U.R.S.S.
9 decembrie : U.R.S.S. — Po
lonia, 10 decembrie : R.D.G. — 
Polonia GRUPA D (Varajdin): 
8 decembrie : Iugoslavia — Gui
neea, 9 decembrie : Guineea — 
Danemarca, 10 decembrie : 
Danemarca — Iugoslavia.

Semifinalele se vor disputa 
în zilele de 12 și 13 decembrie 
în orașele Zagreb și Negotin, 
iar finala se va disputa în 
ziua de 15 decembrie, în ora
șul Belgrad.

Două noi mari competiții pugilistice:

.CRITERIUL TINERETULUI
Șl .CUPA F.R. BOX"

In vederea stimulării activității 
pugilistice în cursul acestei toamne, 
Federația română de box anunță, 
în afara etapelor ce vor duce la 
finalele campionatului național de 
seniori pe 1973, alte două mari com
petiții cu caracter republican.

Prima este dedicată tinerilor bo
xeri (născuți în anii 1954—1956) care 
vor participa la cea de-a șasea edi
ție a turneului devenit tradițional 
„CRITERIUL TINERETULUI", com
petiție patronată de ziarul „Munca" 
și care se desfășoară în mod obișnu
it la Galați. Anul acesta turneul se 
va ține, între 4 și 11 noiembrie, cu 
cîte patru boxeri la fiecare catego
rie de greutate, desemnați de Cole
giul central de antrenori și invitați 
de către F.R. Box. Importanța com
petiției crește imens, datorită faptu
lui că boxerii ce vor fi declarați cîș- 
tigători ai acestei ediții obțin un loc 
în lotul pentru Campionatele euro
pene de tineret din 1974.

A doua mare competiție urmărește 
intenția de a face tradițional turne
ul dotat cu „CUPA F.R. BOX". Es
te vorba, după cum se știe, de o 
întrecere pe echipe, al cărei sistem 
de desfășurare se bazează, anul a- 
cesta, pe calitatea valorică și efec
tivele mari ale formațiilor candidate. 
Vor fi admise în competiție 16 echi
pe ce vor purta întîlniri bilaterale 
(tur-retur) eliminatorii, în așa fel in
cit la turneul final — ce se va desfă
șura, între 22 și 24 noiembrie, într-o 
localitate încă nedesemnată — să 
participe cele mai bune patru echi
pe. în prealabil se vor disputa fazele 
de' 16-imi (turul la 28 octombrie și 
returul la 4 noiembrie) și optimi 
(turul la 11 noiembrie și returul la 
18 noiembrie).

Rezultatele finale ale întîlnirilor 
dintre două echipe se vor întocmi

prin adiționarea punctelor realizate 
la fiecare categorie de greutate, ast
fel : 3 puncte pentru meci câștigat, 
2 puncte pentru meci egal, un punct 
pentru meci pierdut și zero puncte 
pentru neprezentare. La egalitate de 
puncte, pentru stabilirea echipei ca
re se califică, se vor lua în conside
rare'o serie de alte criterii. începînd 
cu punctaverajul (râportul dintre 
victorii și înfrîngeri).

Echipa învingătoare. în turneul fi
nal va fi declarată câștigătoare a 
„Cupei F.R. Box“ pe anul 1973.

Mircea Simon (Dinamo) este unul 
dintre tinerii 7ioștri pugiliști, care 
va evolua în competiția de la Ga

lați — Criteriul Tineretului.
Foto: GH. BERKOV — Galați

ASEARĂ, LA NOVISAD, INTR-UN JOC - TEST

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE

AZI, START IN ÎNTRECERILE
DE LIBERE

A ÎNTRECUT CU 3-1 (2-1) PE VOJVODINA

TEHERAN, 5 (prin telex, de la tri
misul nostru).

Plecată marți în jurul orei 16, de 
pe aeroportul internațional Oto- 
peni, delegația țării noastre parti
cipantă la campionatele mondiale 
de lupte libere a ajuns la locul de 
desfășurare a competiției aproape 
de miezul nopții. După o odihnă 
bine venită, antrenorul Ion Bătrîn 
și-a convocat elevii la un ușor an
trenament într-una din sălile spe
cial amenajate în acest scop. Cei 
cinci sportivi români care vor lua 
startul în întrecerea celor mai buni 
luptători din lume se simt foarte 
bine și așteaptă cu încredere gon
gul inaugural al celei de-a XX-a 
ediții a campionatelor mondiale.

Lâ sfîrșitul antrenamentului, Ion 
Arapu, Petre Coman, Vasile Iorga 
și Enache Panaite și-au făcut o ve
rificare a greutății în vederea cîn- 
tarului oficial de mîine (n.r. azi), 
în timp ce greul Ladislau Șimon 
spunea, în glumă, că la acest ca
pitol e liniștit, pentru el neexis
tând pericolul de a depăși greutatea, 

întrecerile ce încep joi la ora 
12 (10 ora Bucureștiului) sînt aș
teptate cu un deosebit interes aici, 
în capitala Iranului. Afișul cam
pionatelor mondiale ne-a întîmpi- 

nat încă de la aeroport și l-am în- 
tîlnit în tot orașul. Trebuie să pre
cizăm că în Iran, luptele libere 
sînt una dintre cele mai îndrăgite 
discipline sportive. Se preconizea
ză ca în seara finalelor, stadionul 
pe care vor fi instalate cele patru 
saltele să fie complet plin. Dragos
tea locuitorilor Teheranului pentru 
lupte nu este întîmplătoare. Țara 
gazdă dispune de sportivi foarte 
apreciați în arena internațională (în 
special cei de la categoriile mici) 
de talia lui Dariush Vaezi (52 kg), 
Farahvasah Mohsen (57 kg), Hos- 
seini Khokrami (68 kg), cunoscuți 
și spectatorilor români care au ur
mărit întrecerile turneului interna
țional de la București din acest an. 
Majoritatea specialiștilor apreciază 
că alături de luptătorii sovietici, 
bulgari, turci și americani, spor
tivii iranieni vor juca un rol în
semnat în întrecerile ce încep joi 
la prînz. De asemenea, nu trebuie 
trecut cu vederea progresul însem
nat realizat în ultima vreme de 
luptele libere din R. P. Mongolă si 
Cuba. Sporțlvii români sînt și ei

Vasile Iorga, reprezentantul nostru la cat. 82 kg și-a dus adversarul la 
parter și încearcă să realizeze alte puncte tehnice. Fază dintr-unul din 
meciurile susținute în cadrul Turneului internațional, disputat anul trecut,
in sala Floreasca. Azi, el ia startul 
din lume
hotărîțl să aibă o comportare cît 
mai bună. De altfel, dr. Nieolae 
Ploieșteanu ne-a declarat că la 
controalele efectuate a constatat că

în competiția celor mai buni luptători 
,4 Foto : Vasile BAGEAC

toți reprezentanții noștri dispun de 
o apreciabilă capacitate de efort.

Dan GARLEȘTEANU

NOVISAD, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Un. joc bun 
prestat astă-seară de echipa noas
tră (mai ale» în prima repriză), 
în ciuda unui debut defavorabil. 
Intr-adevăr, nu trecuseră decât 
trei minute și tabela de marcaj 
indica 1—0 pentru gazde, prin go
lul marcat de Agici, în urma in
tervenției greșite a lui Răducanu, 
la primul corner al meciului. Selec
ționata română nu s-a lăsat însă 
surprinsă și, în minutele următoa
re, a luat jocul pe cont propriu, 
realizând atacuri variate, incisive, 
grație, mai ales, vervei lui Troi 
și forței de pătrundere a lui Dumi- 
trache. a cărui reintrare a îmbu
nătățit sensibil jocul înaintării, în 
comparație cu verificarea anterioa
ră din Berlinul Occidental. După 
o serie de acțiuni rapide și inge
nios construite — în care jocul lui 
Dumitru și Dobrin, la mijlocul te-

MECI AMICAL DE FOTBAL, IERI, LA SOFIA

BULGARIA A-ROMÂNIA (tineret) 2-0 (2-0)
SOFIA, 5 (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). — Pe stadionul „Vâ
sli Levskl“ din localitate, tn fața a 10 000 
de spectatori, s-a disputat partida ami
cală dintre prima reprezentativă a Bul
gariei șl selecționata de tineret (sub 
23 de ani) a României. Echipa română 
a Început jocul timorată, comlțtnd cîteva 
greșeli de marcaj In apărare, fapt de 
care eu profitat înaintașii bulgari, care 
au deschis scorul In mln. S. etnd fun
dașul Zaflrov * trecut de FI, Marin, a 
centrat ș! Alexandrov a introdus balonul 
in poartă. Al doilea gol a fost înscris in 
mln. 40, dar șl cu contribuția portarului 
român, care a scăpat balonul In plasă 
la un șut destul de slab al Iul Milanov.

Repriza șe^jiȘL» • fost Wjjij diferită 

renului, a oules aplauze — echipa 
noastră a egalat în urma unei lo
vituri de colț, în min. 27: apăra
rea gazdelor a respins, Dobrin a 
șutat spre poartă, Dumitrache a 
țîșnit din lateral, preluînd abil ba
lonul și trimițîndu-I peste portarul 
advers : 1—1. In min. 31, Velea 
se accidentează la față (tăietură a 
obrazului) >și este înlocuit cu Tă- 
năsescu, care trece fundaș dreapta, 
schimbînd cu N. Ionescu. Echipa 
română are alte ocazii de gol. din
tre care c fructifică pe cea din min. 
39 : o acțiune derutantă Iordănes- 
cu—Troi, Pe aripa dreaptă, este în
cheiată de piteștean cu o centrare 
Ia care Dumitrache (care a a- 
rătat o bună dispoziție de joc) 
intervine cu capul, mareînd specta
culos. In min. 44, Răducanu are o 
intervenție salvatoare, la 20 de me
tri d'ar îl faultează pe1 Novoselaț. 
Lovitura liberă acordată și pe care

de prima, tinerii jucători români lăslnd 
parcă teama la cabine și juclnd, în con
tinuare, de multe ori de la egal cu mult 
mai experimentații lor adversari. Arbi
trul iugoslav M. Gugulovici a condus 
următoarele formații :

BULGARIA A : Goranov — Zaflrov, 
Ivkov, Zecev, Ț. Vasilev — B. Kolev, 
Stolanov — Alexandrov (mln. 46 Bori
sov), Bonev, Milanov, Denev (mln. S3 
Panov).

ROMANIA (tineret) : Caval — Anghe- 
llnl, Smarandache, FI. Marin, Hajnal — 
Crtngașu, Ion Ion (mln. <6 Gnerghell) — 
Anghel, M. Stelian, Năstase, Rădulescu 
(min. 46 Răducanu).

o execută Ivezici îi permite porta
rului nostru o nouă intervenție de 
mare efect.

După pauză, jocul scade în spec
taculozitate. Vojvodina forțează e- 
galarea, dar apărarea echipei ro
mâne nu cedează, făcîndu-se re
marcat. mai ales, efortul lui An
tonescu. Mai mult chiar, atacurile 
tricolorilor, îndeosebi cele de pe 
partea dreaptă, se încheie cu oca
zii bune. La o astfel de pătrundere 
a extremei noastre de pe această 
parte, Boșkovici îl faultează pe Troi 
și Dobrin transformă sigur penalty- 
ul: 3—1, în min. 63. După două 
minute același Troi centrează și 
Dumitrache înscrie valabil, dar ar
bitrul anulează golul, probabil sub 
impresia protestelor publicului care 
contestase penalty-ul anterior. A- 
poi, la alte două faulturi în careu
— de fiecare dată fără dubii — a- 
supra lui Troi și Dobrin, arbitrul 
lasă jocul .să continue.

Echipa noastră are din nou ini
țiativa, dar o pierde în min. 83 
cînd, în urma unui fault de joc, 
dar înțr-adevăr cam dur, comis 
de Jurcici asupra lui Dumitrache. 
acesta ripostează și este eliminat 
de pe teren.

Formația noastră a evoluat în 
următoarea alcătuire: Răducanu
— N. Ionescu (min. 31 Tănăsescu), 
Antonescu, Dinu, Velea (min. 31 
N. Ionescu) — Dumitru, Beldeanu
— TroL Dobrin, Dumitrache. Ior- 
d&nescu.

Această partidă, condusă la cen
tru de arbitrul iugoslav Dușan 
MaiSmovici, a fost urmărită, în 
nocturnă, de circa 7 000 de spec
tatori,

•.= VRZ‘CEANU
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C« repede trec anU / 
lată, te împllnete două 
decenii de cind absol
venții Școlii medii teh

nice de cultură fleică din Ga
lați (SMTCF), promoția 19S3, 
și-au luat rămas bun de la das
călii lor, pornind tn viață, cu 
ambiția ți entuziasmul caracte
ristice vîrstei. De atunci s-au 
scurs, așadar, două zeci de ani 
de muncă, de strădanii, de cău
tări, de împliniri. Tinerii fără 
experiență de ieri sînt astăzi 
bărbați maturi, oameni tn toată 
puterea cuvlntului.

Unii dintre ei au intrat, tncă 
din anul absolvirii — nemijlo
cit — în procesul de muncă, 
ca profesori de educație fizică 
în școli generale sau profesio
nale, la sate. Alții au urmat 
studii superioare, s-au specia
lizat în diferite sectoare ale vie
ții noastre social-culturale. Sil 
ne oprim la cîteva exemple.

Iancu 
educație 
ducerea 
în plin 
Vrancea. 
legate multe realizări în dome
niul dezvoltării bazei materiale 
a educației fizice și sportului, 
a angrenării tineretului din școli 
și întreprinderi, de la sate, tn 
practicarea sistematică a exer
cițiului fizic și sportului.

Florin Popovici, de asemenea, 
profesor de educație fizică, răs
punde, in cadrul unui colectiv, 
de destinele unui club sportiv 
tînăr, dar cu mari perspective 
de progres, Dunărea Galați. Fap
tul că sportivii de la Dunărea 
se înscriu tot mai ferm tn aria 
performanței se datorează și ac
tivității acestui specialist.

Dionisie Tepșan, persoană cu-

Pătrașcu, profesor de 
fizică, se află la con- 
sportivă a unui județ 
progres economic — 
De numele său sînt

nosoută In «rtâgoor*# noftrirtl 
tportlvă, utR MerMand fiwa- 
raî »l rvtMmațift rotAtt & 
isrfcna, «pori oHmpte ear# 
repurtat frumoase 
timeU două dtcmH. 
d« eampioni mondiali 
not Airts (floretă femei), Mont
real (echipe, floretă bărbați), 
Havana (echipe, floretă femei) 
șl universitari (Moscova — 1973, 
echipe, floretă femei), precum 
și numeroase medalii cucerite 
la H.O. — din 1956 încoace — 
sau tn alte concursuri ți com
petiții de anvergură sînt în
scrise în palmaresul acestei dis
cipline. Merită a fi semnalată, 
în același timp, și activitatea 
apreciată a prof. Tepșan ca ar
bitru internațional, propus sd 
facă parte din comisia de re
sort a Federației Internaționale 
de Scrimă.

Ion Peicln, fost sportiv de per
formanță, campion al Romă'nl'el 
la box, 
Cluj și, 
activ al 
tă zonă 
mînind _ ____ ____
în sportul care i-a oferit tn 
anii primei tinereți mari satis
facții.

Ar mai fi de amintit, firește, 
multe alte exemple de împliniri. 
Fără îndoială ele vor fi evocata 
cu ocazia întîlnirii acestei pro
moții, eveniment care va avea 
loc sîmbătă, la Galați, sub pa
tronajul unuia dintre cei mai 
îndrăgiți profesori de la fostul 
SMTCF, conferențiarul univj 
George Manolescu, acum în co
lectivul de conducere al Facul
tății de educație fizică și sport 
a Institutului pedagogic din ora
șul de la Dunăre...

Tiberlu STAMA

i
NICOLINA 1A5I-0 CAMPIOANĂ NEAȘTEPTATĂ

Voința Bueurofti a ctyUgst proba feminini pa «clipa

EJTORTE SPORTURILE

este procuror tn județul 
totodată, un sprijinitor 
pugilismului din aceas- 
geografică a țării, ră- 

astfel temeinic ancorat
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Constantin Apăv&loal# 
Roșu — a reușit să 

termine pe primul loc, după cele 
trei i încercări prin care a tre
cut (două etape de zi șl una de 
noapte). Este de presupus că lo
calnicii au „bătut" mult împreju
rimile urbei lor în această vară 
acumulînd nu numai o pregătire 
fizică adecvată dar ți cunoștințe 
despre întreaga zonă din care o

cîștlgătwri #1 titlului 
firmînd valoarea la ■ 
petiții de anvergură.

Clujenii de la Clujeana, 
conduceau (e drept cu un avans 
minim de un minut) după prima 
etapă, au ocupat locul secund pre
ceded cealaltă echipă clujeană 
Metalul roșu. CLASAMENTUL ge
neral se prezintă astfel : 1. Nico- 
lina I — Iași (C. Apăvăloale — Gh. 
Roșu) 369,05 ; 2. Clujeana Cluj (L. 
Coloman — D. Clobanu) 872,33 ; 3.

P *.
«mm ieuâ, 33 WS xa. «q 1 019 m
dll nivel ai ou M poatari de eon-

tanlnlnl p# echip# l-a 
dat experimentatei sportive Geor
geta Llfi fericitul prilej de a îm
brăca pentru a 10-a oară tricoul de 
campioană a țării. Excelent secon
dată de Ileana Scully, au format 
o echipă puternică, cîștigătoare au
toritară a probei. Extrem de strînsă 
a fost, însă, lupta pentru locurile 
2—3, clujencele de la Metalul roșu 

>e sportivele de la 
cu numai 3 se- 

celor două etape

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PARAȘUTISM

LUPTĂ STRINSĂ IN PROBA
DE ATERIZARE
Pe aeroportul București-Clinceni, 

după încheierea probei de acroba
ție, campionatul național de pa
rașutism a continuat cu cea de a 
doua probă individuală, saltul de 
la 1 000 m cu deschidere întârziată 
(0—10 sec.) și aterizare la punct fix.

Cele trei manșe ale probei, din 
totalul de 6 planificate, au reali
zat, după cum era și de așteptat, 
o departajare a concurenților. Mal 
asemănătoare, în ceea ce privește 
condițiile atmosferice, manșele I și 
III au dat o medie mai bună a 
distanțelor față de punctul fix, în

LA MAMAIA, IN ÎNTRECERILE DE TENIS

NICI UN FAVORIT NU A PĂRĂSIT... TABLOUL
MAMAIA, 5 (prin telefon). Com

petiția internațională de tenis „Tur
neul speranțelor", rezervată Junio
rilor, a continuat miercuri cu în-

ANTRENORUL 

SE0Â1ICEANV 
ȘI.ADEVĂRUL!

După întoarcerea din Spa
nia, unde a condus echipa ță
rii noastre la competiția fe
minină de tenis pentru juni
oare ,,Cupa Principesa Sofia", 
antrenorul Aurel Segărceanu 
ne-a acordat un scurt inter
viu. Am considerat util să-l 
publicăm deoarece, la timpul 
potrivit, adică în zilele dispu
tării meciurilor, nu ne-au par
venit nici un fel de știri 
despre evoluția jucătoarelor 
românce.

Vorbindu-ne despre întîlni- 
rea cu echipa Angliei și re- 
ferindu-se la meciul pe care 
Mariana Simionescu l-a dispu
tat cu Linda Moțtram, Aurel 
Segărceanu ne-a oferit un re
zultat exact... pe dos. Interlo
cutorul ne-a declarat că Si
mionescu a ciștigat cu 6—2 
primul set, abandonînd — din 
cauza unei entorse — în al 
doilea set la situația de 4—1 
în favoarea sa. Or, în reali
tate, Linda Mottram a ciști
gat primul set, iar în momen
tul abandonului Marianei Si
mionescu tot jucătoarea brita
nică avea conducerea cu 4—1.

Așa stînd lucrurile, ne sim
țim datori să facem cunoscut 
cititorilor adevărul, preciztnd, 
așadar că nu Simionescu a 
obținut victoria în primul set 
și, de asemenea, că scorul nu-i 
era favorabil în momentul a- 
bandonului. In același 
ne întrebăm ce rațiuni 
determinat pe antrenorul
gărceanu să inducă în eroare 
pe iubitorii tenisului precum 
și un organ de presă care i-a 
oferit găzduire în coloanele 
sale ? Credem că federația de 
specialitate va trebui să ana
lizeze acest lucru și să adopte 
măsurile ce se impun într-o 
asemenea situație.

trecerile masculine pentru turul II și 
cu debutul fetelor. Dintre jucătorii 
oaspeți, polonezul J. Jasinsky po
sedă o bună tehnică și prestează un 
tenis foarte frumos, el anunțîndu-și, 
probabil, candidatura pentru finala 
competiției. Prima jucătoare a Ro
mâniei, Virginia Ruzici continuă să 
dețină cea mai bună formă dintre 
toate jucătoarele aflate în aceste 
zile la Mamaia. In întâlnirea cu 
Matgonala Bogacka (Polonia), ro
mânca Mihaela Dimitriu a făcut 
un joc destul de frumos.

Cîteva rezultate din turui I (fe
le) : Barbara Ko-cyga (Polonia) — 
Mia Romanov (R.) 6—2, 3—6, 6—0 ; 
Marija Rac (Iugoslavia) — Elena 
Jecu 7—5, 2—6, 6—1 ; Iudith Bali
ga (Ungaria) — Elena Popescu 7—5, 

Svetlana Kavatnikova 
(U.R.S.S.) — Rodica Gheorghe 6—2, 
6—2 ; Mihaela Dimitriu — Matgo
nala Bogacka (Polonia) 3—6, 6—1, 
6—1 ; Malls Borkert (R.D.G.) — Lu
neta Orășanu 6—1, 6—4; Planka 
Navatkova (Cehoslovacia) — Geor-

3—6, 6—3 ;

geta Groza 6—0, 6—2 ; Mariana 
Hadgiu — Agnes Csihi (Ungaria) 
6—3, 6—2 ; Camelia Chiriac — Ol
ga Zakopnji (Iugoslavia) 6—4, 6—2 ; 
Slavka Bahvarova (Bulgaria) — 
Ioana Nichita 2—6, 6—4, 6—4 ; Lea 
Plehova (Cehoslovacia) — Viorica 
Demeter 6—0, 6—2 ; Dorina Brăștin 
— Katia Brezina (Bulgaria) 6—1, 
6—2 ; Doina Szabo — Angela Scha- 
upitzer (R.D.G.) 6—4, 3—6, 6—1 ; 
turul II (fete) : Virginia Ruzici — 
Barbara Kocyga 6—2, 6—1 ; turul 
I (băieți) : G. Lukacs (Ungaria) — 
L. Țiței 7—9, 6—2, 6—1 ; turul II : 
S. Birner (Cehoslovacia) — P. Boz- 
dog 6—3, 6—0 ; M. Tăbăraș — R. 
Opreanu 6—2, 6—0 ; C. Curcă S. 
Orășanu 3—6, 6—4, 6—1 ; A. Lado 
(Ungaria) — M. Mîrza 8—6. 6—3 ; 
J. Cech (Cehoslovacia) — R. Kcxs- 
tynka (Polonia) 6—0, 6—2 ; J. Ja
sinsky. (Polonia) — G. Lukacs 6—1, 
6—3. întrecerile continuă pe toate 
cele 4 terenuri din Mamaia.

S. IONESCU

în campionatul divizionar de tenis pe echipe

DINAMO BRAȘOV—C. S. U. CONSTRUCȚII
BUCUREȘTI: 13-4

timp, 
l-au 
Se

Ion GAVRILESCU

BRAȘOV, 5 (prin telefon). Marți 
și miercuri s-a desfășurat Jn locali
tate meciul de tenis din cadrul 
campionatului divizionar, dintre e- 
chipele Dinamo Brasov și C.S.U. 
Construcții București.' Cum era de 
așteptat, victoria ă revenit forma
ției brașovene care, în final, a sta
bilit scorul de 13—4 în favoarea sa. 
Succesul obținut, deși scontat, nu 
era prevăzut la asemenea sdor, dar 
el confirmă excelenta pregătire a 
jucătorilor clubului brașovean. Deși 
se cuvine a fi remarcată echipa în 
ansamblu, cîteva mențiuni speciale 
trebuie reținute. Este vorba de 
Traian Marcu, care a cîștigat am
bele meciuri, cu Boaghe și cu Rusu, 
la scoruri categorice, superioritatea 
sa materializîndu-se în special prin 
tăria și plasamentul loviturilor. Mă
lina Migea a reușit surpriza ca, du
pă un meci dramatic, s-o învingă pe 
Anca Floreșteanu. Foarte bun. O. 
Vîlcioiu, el contribuind la adiționa
rea punctelor prin victoriile asupra 
lui Popescu și Mitrache.

Iată cîteva' rezultate : Kerekeș — 
Boaghe 1—6, 6—1, 6—1 ; T. Marcu — 
Rusu 6—1, 6—3 ; Kerekeș — Rusu 
6—2, 6—8, 6—4; T. Marcu — Boaghe

6—2, 6—0 ; Mălina Migea — Anca 
Floreșteanu 6—4. 4—6, 8—6 ; Iudith 
Gohn — Florica Butoi 6—1, 6—3.

Mihai BIRA

A

întrecîndu-le pi 
Dacia-București 
cunde (la capătul 
ale probei.

CLASAMENT 
Voința București 
Georgeta Liță) 298,13 ; 2. Metalul 
roșu Cluj (Piroșka și Clara Szabo) 
316,25 ; 3. Dacia București (Geor
geta Popa Țicleanu — Ecaterina 
Baicu) 316,28. Cele două etape au 
totalizat 4 550 m cu 570 m. d. niv. 
și 27 posturi de control.

GENERAL 1 1.
(Ileana Scully —

BASCHET Bal* Dlnsmo găzdulașl® 
#• la era iLM, mariul dlntr® m- 

WvflMMit* masculină a României șl *- 
oîsîpa Qtaamo, din aadnil tum®ului or- 
gani&at £• asociația sportivă i.C.H.Fm 
Ia oar® mal iau paria B.K. LMometrîoa, 
g. M. Lods «L Mnatnta»®, I.C.H.F.

TENIS în organizarea clubului 
Politehnica din Cluj a avut Io® a IH-a 
ediție a fntlinirll Internaționale de tenis 
dintre reprezentativele universitare din 
unele țări socialiste. Au fost prezențl 
jucători dtn Plzen (Cehoslovacia). 
M.A.F.C. Budapesta, Humboldt Berlin și 
Politehnica Cluj. Iată clasamentul pe 
echipe : 1. Slavia Plzen, 2. Politehnica 
Cluj, 3. Humboldt Berlin, 4. M.A.F.C. 
Budapesta.

In turneul individual (simplu-fete), 
clasamentul este următorul : 1. Brigitte 
Hoffman (Berlin), 2. A. Krejcova 
(Plzen) ; simplu băieți : 1. Hrdina
(Plzen), 2. L. Boldor (Pblltehnica Cluj), 
3. Vavrik (P12en) și Kavarik (Plzen); 
dublu-băieți : perechea Hrdina — Vav
rik: dublu mixt : Vavrik — Krejcova;
dublu-fete : Pura — Suciu.

Următoarea ediție a competiției 
avea loc anul J

POPICE 
mlnlnă, .Cup» 
tlma el fază, 
în zilele de 8—9 septembrie. La con
fruntarea decisivă a celei de a m-a 
ediții a competiției vor participa opt 
reprezentative județene, cîștigătoare ale 
etapelor de zonă : Galați, Iași, Cluj. 
Prahova, Argeș, Timiș, Brașov șl muni
cipiul București. O echipă este compusă

viitor la Berlin.
va

Te
ul-

Populara competiție 
U.G.s.R." a ajuna In ... 
finala, ce se va disputa

LA PUNCT FIX

AU FOST DESEMNAȚI
CAMPIONII DE TIR

Al CAPITALEI (JUNIORI).

ambele realizîndu-se cîte 8 ateri
zări de 0,00 m. Cea de a doua însă, 
cu un singur rezultat de 0,00 m și 
cu o medie mult mai ridicată, a 
contribuit în mod decisiv Ia sta
bilirea ierarhiei în clasament după 
primele trei manșe.

Primii clasați în proba indivi
duală de țel fix (după trei manșe), 
MASCULIN : 1. Nicolae Bucurenciu 
(aeroclubul Mircea Zorileanu — 
Brașov) 0,00 — 0,39 — 0,87 m ; 2. 
Ion Bucurescu (aeroclubul Gheor
ghe Bănciulescu — Ploiești) 0,34 — 
0,00 — 1,10 m ; 3. Emil Dumitrașcu 
(aeroclubul Aurel Vlaicu — Bucu
rești) 0,36 — 1,15 — 0,19 m. FE
MININ : 1. Maria lordănescu (aero
clubul Aurel Vlaicu — București) 
0,43 — 0,05 —0,00 m ; 2. Eva Ba- 
logh-Lutsch (aeroclubul Someșul — 
Cluj) 1,42 — 0,12 — 0,33 m ; 3. Flo
rica Uță (aeroclubul Aurel Vlaicu 
— București) 1,31 — 1,04 — 0,00 m.

Poligonul Dinamo din Capitală a 
găzduit zilele acestea campionatul 
municipal al juniorilor, o competi
ție reușită la care s-au întrecut 
peste 100 de tineri țintași. Merită 
evidențieri secțiile de tir ale clu
burilor I.E.F.S. și Dinamo pentru 
rezultatele bune pe care le-au ob
ținut, precum și Școlarul pentru 
numărul mare de concurenți (28) 
cu care s-a prezentat la întreceri.

Iată campionii Capitalei pe 
1973 : armă standard 60 f culcat
— Gh. Barbu (I.E.F.S.) 583 p, An
gela Tudorică (Dinamo) 584 p ; pe 
'echipe I.E.F.S. 1 725 p ; 3 X 20 f — 
Gh. Barbu 559 p (pe poziții 192— 
179—188), Anca Iuga (Dinamo) 553 
p (198—173—182), pe echipe 
I.E.F.S. 1 645 p ; pistol liber 60 f
— G. Klaus (Dinamo) 513 p, pe e- 
chipe Metalul 1 489 p, pistol vi
teză 60 f — Gr. Calotă (I.E.F.S.) 
581 p, pistol sport 30 + 30 f — 
L. Stan (Metalul) 550 p, pe e- 
chipe Dinamo 1 606 p.

început finala patinatorilor pe rotile

PRIMII CAMPIONI
PITEȘTI 

pondentul 
din incinta parcului Tineretului a în
ceput finala campionatului republican 
de patinaj pe rotile. Cu puține excep
ții, disputele primei reuniuni s-au în
cheiat cu rezultatele scontate.

11—12 ani, fete, 50 m — 1. GYONGYI 
KISS (Mureșul Tg. Mureș) 8,8, 2. Tereza 
Costache (Constr. Buc.) 9.1, 3. Carmen 
Căpățînă (Șc. sp. Sibiu) 11,1; băieți 50 m 
— 1. RADU NICULICOIU (Dinamo Bra
șov) 8,0, 2. M. Corucle (Olimpia Cluj) 
8,4, 3. H. Schmit (Olimpia Cluj) 9,4; 
13—14 ani, băieți 100 m — 1. ATTILA 
VARGA (Dinamo Brașov) 12,9, 2. A. Al
bert (Mureșul Tg. Mureș) 13,4, 3. P. 
Sztupjan (Olimpia Cluj) 14,1; 15—16 ani, 
fete 100 m — 1. IUDITH BALINT (Mu-

(prin telefon de la cores- 
nostru). Pe pista de carting

reșul Tg. Mureș) 14,2, 2. Carmen Dra
goman (Șc. șp. Sibiu) 14,9, 3. Anca Vîr- 
bănescu (Șc. sp. Sibiu) 15,9; băieți 200 
m — 1. MARIUS DOBRESCU (Șc. sp. 
Sibiu) 26,2, 2. Attila Bakoș (Mureșul 
Tg. Mureș) 27,6, 3. N. Terjeanovici
(Constructorul Buc.) 28,2; 17—18 ani, 
băieți 500 m — 1. LADISLAU FOCT (Di
namo Brașov) 65,7, 2. A. Roșea (Șc. sp. 
Sibiu) 67,2, 3. A. Vîrbănescu (Șc. sp. 
Sibiu) 69,5; seniori 500 m — 1. HORLA 
TIMIȘ (Agronomia Cluj) 65,5, 2. E. imecs 
(Dinamo București) 67,3, 3. P. Boubă- 
trîn (Casa pionierilor Galați) 74,2. în
trecerile continuă și la ele participă, 
în afar^ de concurs, și o serie de pa
tinatori polonezi de la Olimpia Elblag.

AL. MOMETE

BAZA SPORTIVA OLTUL 
RM. VILCEA DEVINE UN 

COMPLEX SPORTIV

Antrenorul Traian Ogrinjeanu pregătește viitoarele succese ale unuia din
tre cei mai talentați elevi ai săi. Badea Trică

Foto i SIGMUND BAKCSY

La Rîmnicu Vîlcea se află, 
malul Oltului, baza sportivă Oltul. 
Terenului de fotbal amenajat acum 
cîțiva ani i s-au alăturat pînă în 
prezent: o sală de forță pentru 
pregătirea sportivilor la box, hal
tere și lupte, o nouă popicărie (în
călzire centrală, 4 piste de bitum). 
S-a amenajat și o tribună cu circa 
2 000 de locuri la terenul de fotbal.

Cea mai recentă realizare de aci 
este amenajarea unul complex de 
tenis de cîmp, prevăzut cu insta
lație de nocturnă, cuprinzînd pa
tru terenuri de joc acoperit# cu 
zgură.

Pavel GIORNOIU, coresp.
TN TABĂRA DE LA PONEASCA 
— „VINATOARE DE VULPI"

Concursul republican de radio- 
amatorism „Vinătoar# de vulpi" 
destinat pionierilor și școlarilor sub 
14 ani s-a desfășurat în acest an 
în frumoasa tabără Poneasca din 
județul Caraș Severin. După efec
tuarea celor trei manșe de concurs, 
clasamentul primelor 3 locuri se 
prezintă astfel: individual, mascu
lin _ i. Mihai Tudor (Dîmbovița), 
2. Daniel Dumitrașcu (Gorj), 3. Sep- 
timiu Popa (Sibiu) ; feminin : 1.
Aurica Anton (Gorj), 2. Rodica Moț 
(Arad), 3. Dorina Oprea (Caraș Se
verin) ; pe echipe — masculin :

1. județul Gorj, 2. Județul Satu 
Mare, 3. județul Dîmbovița; femi
nin : 1. Județul Dîmbovița, 2. ju
dețul Gorj, 3. județul Dolj.

Text și foto 
prof. Mihai MARGINEANTU

CLUBUL AMICII MUNȚILOR 
DIN SIBIU IȘI MERITA 

NUMELE
Cu un an în urmă, la Sibiu, lua 

ființă clubul Amicii Munților pe 
lingă asociația sportivă Voința — 
primul de acest fel din țară. Re
cent, cei 176 de membri al clubu
lui și-au analizat activitatea. Iată 
cîteva din obiectivele muncitorilor, 
elevilor, studenților și pensionari
lor — mețnbri al clubului amintit 
— îeallzate Integral: organizarea 
a 32 excursii pe ltlnerarll diferite 
H jabanele Negoi, BileaLac, Cheile 
Turril ; excursii cu caracter util tn 
vederea refacerii șl corectării mar
cajelor (virful Cocorlciu, Fruntea 
Moașei f.a.) 5 prospectări de mar
caje ; conferințe Însoțite de diapo
zitive ; inițierea de cursuri teore
tice șl practice pentru schi; întâl
niri cu sportivi, iubitori al mun
telui fi altele.

Din planul de viitor al Amicilor 
Muntelui (ai cărui membri de 0- 
noare sînt: maestrul emerit al spor
tului Emilian Cristca și Virgil 
Ludu din Brașov) reținem : cola
borarea cu Salvamont Sibiu în ac
țiunile de patrulare pe crestele Fă
gărașului, construirea refugiului de

Echipa cîștigătoare a concursului „Vînătoare de vulpi" din județul Dîm
bovița (Nicoleta Chirilescu, Cristina Angelescu, Elena Stingă),

1* Lacul Călțun, refacerea unor 
marcaje turistice în masivele Cibin 
fi Făgfraș.

IIJa IONESCU, coresp. județean 
CONFESIUNILE UNEI... FOSTE

BAZE SPORTIVE
„...Cu multă plăcere, dar și cu 

nostalgie, îmi aduc aminte că a- 
cum cîțiva ani eram zilnic vizitată 
șl folosită de zeci de elevi al Li
ceului Al. I. Cuza din Galați. Eram 
o bază sportivă extrem de solici
tată ; de dimineața șl pînă seara 
târziu terenurile mele cunoașteau 
hîrjoana amatorilor de sport.

Dar, într-o bună zi, am fost 
brusc părăsită deoarece elevii își 
construiseră o bază sportivă chiar 
în incinta liceului. Apoi, din pă
cate toți m-au dat uitării. Anii tre-

ceau și nimeni nu mă mai băga 
în seamă. Sufeream îngrozitor din 
cauza lipsei de activitate. Iată însă 
că în primăvara acestui an o rază 
de speranță a pătruns prin pădurea 
de bălării care mă sufoca de ani. 
Reproduc din adresa nr. 16 888 din 
26 VI 1973 emisă de Comitetul exe
cutiv al consiliului municipal: Că
tre asociația sportivă „Comerțul". 
Prin prezenta vă facem cunoscut 
că vi s-a aprobat ca terenul si
tuat în str. Tralan 27 (despre mine 
era vorba) să fie transformat In 
bază sportivă" etc. etc.

Și, au început lucrările. Dar, nu 
știu de ce ele au fot', oprite. De 
aproape două luni stau și aștept. 
Ajutați-mă, oameni buni, să-ml 
reiau activitatea..."

Pentru conformitate
T. SIRIOPOL, coresp. județean

din trai jucătoare, dintre oare una tre* 
bule «ă fle junioară. Întrecerile VW 
avea loe pe noua areai cu patru plat# 
de la Casa de cultură a (indicatelor dl» 
Ploiești ti ara in program claalea prob# 
feminină de IM lovituri mixt®.

TIR. Poligonul Tunari găzduiește, 
înoeplnd da mîlne, campionatul munf» 
clplulul București pentru eenlori, la pro
bele de glonț. La confruntarea pentru 
titlurile de campioni al Capitalei parti
cipă peste 100 de trăgători, printre care 
și cîțiva maeștri al sportului. în pro
gram : awnă liberă șl standard, pistol 
liber, pistol calibru mare șl pistol vi
teză pentru bărbați, armă standard și 
pistol sport pentru femei.

ATLETISM. Selecționata Școlii
sportive de atletism din București a 
susținut o dublă intilnire amicală cu 
echipa de juniori a clubului Gwardia 
din Olsztvn (Polonia). Primul meci a 
avut loc la Olsztyn (23—24 august), iar 
secundul la Constanța (31 august — 1 
septembrie). în ambele intîlniri victo
ria a revenit juniorilor români cu 150 
p — 85 p, și, respectiv, 149 p — 93 p. 
Cea mal bună performanță a fost obți
nută de talentata Crlstine Gosler (16 
ani), pregătită de tînăra profesoară Eca
terina Nourescu. In întîlnirea de la 
Olsztyn. Gosler a sărit în înălțime cu 
doi centimetri mai mult decît recordul 
național de junioare II, deținut din 1970 
de Roxana Vulescu. adică 1.70 m. D® 
remarcat câ, in afara noii recordmane 
care s-a clasat pe primul loc și la Con
stanța (1.67 m). alți șapte elevi români 
au obținut victorii in ambele meciuri. 
Masculin — 100 m ■, Gh. Poparad d® 
două ori 11.2: 1 500 m: Ov. Panaitescu 
4:11.0 și 4:07.0: înălțime". M. Zară d® 
două ori 2.00 m; triplusalt ; Ad. Web- 
wer 13,70 m șl 13,44 m: feminin — 200 
m: S. Marin 26.6 și 26,7: 100 m.g.: M. 
Stoica 15,3 și 15,0: El. Condraschi 42.66 
m și 41,28 m O SIMBATA ȘI DUMI
NICA. stadionul de atletism din Poiana 
Brașov va găzdui întîlnirea internațio
nală de juniori dintre reprezentativele 
masculine și feminine ale României și 
Cehoslovaciei, precum și un meci mas
culin România — Grecia.

SCRIMA. Comisia de scrimă a mu
nicipiului București a stabilit, recent,1 
datele concursurilor preliminare ale fina
lei „Cupei României", cea de a doua 
competiție internă de anvergură. Două 
dintre întreceri vor avea loc in cursul 
acestei luni: la 29 septembrie la st?.'.t se 
vor prezenta floretlstele și sabrerii de 
categoriile a IlI-a și a IV-a, iar la 30 
septembrie floretiștii și spadasinii de la 
aceleași categorii de clasificare. Cele
lalte concursuri sînt planificate luna vi
itoare: la 20 octombrie, floretiștii și sa
brerii de categoriile I șl a II-a, iar la 
21 octombrie floretlstele șl spadasinii 
aparțlnînd acelorași categorii. Se preci
zează că un trăgător nu poate participa 
decît la o singură probă. Și o altă sub
liniere necesară: scrimerii care îndepli
nesc norma categoriei a Ill-a de clasifi
care la concursurile din 29 și 30 sep
tembrie vor putea lua parte șl la con
cursurile din luna octombrie.

FoUgonul Tunari găzduiește' da mflnt, campionatul muni»

In zilele de 10 șl 11 septembrie , P® 
stadionul Voința din Capitală se va des
fășura cea de a 11-a ediție a întrecerilor 
sportive finale ale cooperatorilor inva
lizi, competiție organizată de UCECOM 
prin clubul sportiv Voința București.

In program sînt. prevăzute întreceri 
la trei discipline sportive : atletism, te
nis de masă și popice. La actuala ediție 
a competiției vor participa peste 400 de 
cooperatori din 23 de județe ale țării.

ANTRENORUL TRAIAN OGRINJEANU-DIN NOU
ÎN MIJLOCUL TINERILOR BOXERI

Cine a vizitat Poiana Brașovu
lui și n-a fost 
doarea i ' 
sajului ) 
pe sub 
gului ?
tentații... însoțiți de fotoreporter 
am porhit pe marginea lacului, în 
care se profilau umbrele brazilor 
înaintea apusului de soare. Apro- 
piindu-ne de terenul de volei si
tuat deasupra lacului, am zărit un 
boxer care, supravegheat îndea
proape de antrenorul său, declanșa 
serii de lovituri într-un sac legat 
de bara transversală a porții de 
intrare. în jur, pe zgura terenului, 
alți cîțiva colegi ai lui exersau di
ferite procedee de atac și apărare.

Ajungînd mai aproape, l-am re
cunoscut pe antrenorul TRAIAN 
OGRINJEANU, cel care i-a inițiat 
în tainele boxului pe Ion Monea, 
Mihai Dumitrescu, Stan Bîrsu și 
mulți alți tineri dinamovlști și 
care în ultima vreme a funcționat 
ca metodist la C.M.B.E.F.S.

nat urii, 
montan, 
falnicii
Noi 

însoțiți

îndemnat de splen- 
de frumusețea pei- 
să facă o plimbare 
brazi la ora amur- 

n-am rezistat acestei

„RECITAL44 BRAILOWSKY

„Arcul de Triumf- s-a sol- 
o alergare Interesanta, cu 
Iul Kilowat. învingătorul a 
brio atacurilor date de ad- 
parcurs, și — in final — a

Premlul 
dat, dupâ 
succesul 
rezistat cu 
versari pe . , „ __ _
respins Intervenția campioanei senzația 
— hândlcapată excesiv — și a conști
incioasei Rațiunea, cîștlgînd de puțin, 
dar sigur. Dar, evenimentul primordial 
al reuniunii l-a produs împătrita vic
torie a antrenorului Andrei Brailovsky, 
ceea ce corespunde cu un veritabil re
cital hipic, Izbutit de acest vechi șl ta
lentat profesionist cu o formațiune plină 
de improvizații. Nu putem omite obiec
ția cauzată de simulacrul de alergare 
în prima cursă, cîștlgată de Raguza. nu 
l-am înțeles pe Dinu de ce a folosit 
cronometrul, din moment ce nld un ad
versar nu s-a arătat dispus să-i facă 
opoziție. Bineînțeles că mînza a ciștigat 
în timp de promenadă 1 In turnul arbi
trilor, ca de obicei, nu s-a observat nl- 
mto după principiul că duminica ar fl... 
repaus !..,

REZULTAT# TEHNICE : cursa L Ra
guza (Tr. Dinu) 49,2, Danclu, simplu 1, 
ordinea a, cursa a II-a, Ivoriu (A. 
Brailowsky) 39, Ocnaș, simplu 4, event 
17, ordinea 128, cursa a IH-a, Domnița 
(A. Brailowsky) 35.7, Arest, simplu 34, 
event 25, ordinea 152, cursa a IV-a “ 
(N. Ion) 31,2, Hațegana, simplu 5, 
60, ordinea 24, triplu cîștigător 322, 
a V-a Metopa (Gr. Nica), 30,7, 
simplu 19. event 76, ordinea 35. 
cîștigător 648, cursa a Vl-a Harieta (D. 
Arsene) 29,7, Hectar, simplu 6. event 95, 
ordinea 28, triplu cîștigător 629, cursa a 
vn-a Kilowat (G. Solcan) 26,7, Senza
ția. Rațiunea, simplu 6. event 29, ordi
nea 78, ordinea triplă 435, cursa a VIII-a 
Tulnic (A. Brailowsky) 28.2, Cuc, sim
plu 3, event 33, ordinea 33, triplu cîș
tigător 710, cursa a IX-a Vasca (V. 
Gheorghe) 39.8, Rusalia, simplu 16. event 
15, orziinea 76. Pariul austriac ridicat ia 
cîteva sute de lei s-a închis. Retrageri : 
Orlon.

Hiena 
event 
cursa 
Ofis, 

triplu

Niddy DUMITRESCU

— Ați reluat activitatea de an
trenor ?

— Da. De la ,1 martie, m-am 
transferat de la C.M.B.E.F.S., la 
Școala sportivă Viitorul, 'hotărît să 
mă ocup din nou de instruirea ti
nerilor boxeri. în acest scop, mi-am 
alcătuit o grupă de aproape 35 de 
copii și juniori cu care am în
ceput munca de la A. După șase 
luni de antrenament, cei mai do
tați dintre ei, 10—15 la număr, se 
pregătesc pentru susținerea prime
lor meciuri. La întoarcerea în Ca
pitală, în reuniunile ce se vor or
ganiza, îi veți putea vedea în ring 
pe cei mai buni dintre ei. Cîțiva 
dintre cei ce și-au însușit bine al
fabetul, între care amintesc pe So
rin Badea și Ion Șoagher, pentru a 
putea urca pe ring în acest an, 
vor avea nevoie de dispensă de 
vîrstă, deoarece sînt născuți abia 
în 1959.

— Cine este tinărul stângaci care 
lovește cu atîta înverșunare sacul ?

— Badea Trică. Un nume care, 
deocamdată, nu spune nimic. Dar, 
vă rog, notați-1. Experiența mea îmi 
spune că în curînd se va impune. 
Are multă viteză de execuție, est# 
îndemînatic și îi place mult bo
xul. Sînt calități care-1 pot duca 
departe. în lecțiile de luptă la mă
nuși a dovedit că lovește tare cu 
stînga. Dacă va fi în continuare 
la fel de ascultător și conștiincios 
în pregătire, am convingerea că va 
deveni un bun boxer. Un alt tînăr 
în care-mi pun speranțe este Ion 
Vieru. Aceasta nu înseamnă însă 
că dintre ceilalți nu poate apare al
tul care să-i întreacă. Știți cum 
este în box...

Mihai TRANCA

HOCHEIȘTI ROMANI
PESTE HOTARE

Patinoarul „23 August4*
Apropiata deschidere a sezonu

lui hocheistic, este marcată de in
tensificarea pregătirilor ce le efec
tuează în aceste zile echipele noas
tre fruntașe. în vederea verificării 
stadiului de pregătire șl a punerii 
la punct a ultimelor probleme le
gate de omogenizare, formațiile 
Steaua, Dinamo și Dunărea Galați 
s-au deplasat în Cehoslovacia, unde, 
în primele decade ale lunii, vor par
ticipa la antrenamente, susținînd șl 
o serie de jocuri amicale de 
rificare.

Localitatea Opava a devenit 
fel cartierul general al celor 
formații, deoarece, aici, le-au 
asigurate condiții dintre cele 
bune.

Revelația campionatului trecut, 
Dunărea Galați, clasată pe un neaș
teptat loc trei, s-a alăturat după 
cum se vede și ea celorlalte 
și, timp de aproape două 
mîni, va continua să se 
tească la Opava. Antrenorii 
ron și St. Tomovici, ne-au 
rat că și în ediția din acest an 
a campionatului, „Dunărea" va 
juca un rol important deoarece 
toți cei 22 de jucători se pregătesc 
cu asiduitate și ambiție. în Ceho
slovacia, au făcut deplasarea prin
tre alții : Corduban, Huțanu, Cio- 
botaru, Moroșan, Olenici, Bălă- 
neanu, precum și Boldescu și Fo-

ve

Mt- 
trei 
fost 
mai

echipe 
săptă- 
pregă-
I. Ti- 
decla-

ANUNȚ
Concursul de admitere la Școala de apedaUzare postllceală de antre

nori ce va desfășura intre 10—ÎS septembrie, la Institutul de Educație Fi
zică oi Sport, strada Maior Ene nr, 12. Se primesc Înscrieri pentru urmă
toarele specialități : atletism, baschet, box, tăcllsm, fotbal, gimnastică, hal
tere, handbal, judo, lupte, natație, patinaj, rugby, schi, sporturi nautice, 
scrimă, tir fl volei.

înscrierea candldațllor pentru concursul de admitere se face ptnă in 
preziua acestuia, pe baza prezentării următoarelor acte ;

— certificat de naștere in original fi copie
— diploma de bacalaureat
— buletin de analiza s’ngelul
— rezultatul examenului radiologie fi pulmonar
— adeverința de clasificare sportivă, minimum categoria a n-a
— două fotografii, mărimea 8/4.
Concursul de admitere constă din S probe (eliminatorii) i
— vizita medicală
— anatomia și fiziologia omului — scris
— probe practice din ramura de sport aleasă.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, strada 

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

a fost dat In funcțiune
dorea, care Incepînd din acest 
zon, vor apăra culorile clubului 
pe malul Dunării.

★
O veste bună pentru amatorii 

patinaj și hochei din Capitală î 
artificial

se- 
de

da
gospodarii patinoarului
„23 August" au luat din timp mă
surile ce se impuneau și, 
patrulaterul de gheață și-a deschis 
porțile. Deocamdată numai pentru 
pregătirea hocheiștilor, care, înce- 
pînd de marți, au luat eu asalt 
gheața, oe m prezintă în #ondlții 
optime.

Incepînd da duminică, patinoarul 
va fi pus și la dispoziția publicu
lui amator de patinaj.

astfel,

DE LA I.E.A.B.S.
Patinoarul artificial „23 Au

gust" este pus la dispoziția pu
blicului incepînd de duminică 
9.IX.1973 după următorul pro
gram :

— joi și sîmbălă orele
— duminica orele 

17—19.
Publicul va beneficia 

mătoarele servicii :
— închiriat patine ;
— atelier de ascuțit și 

patine.

17—19 ;
10—12 ;

de ur

montat

CLASE SPECIALE DE ATLETISM 

LA ȘCOALA 79 DIN BUCUREȘTI
In cadrul școlii generale nr. 

79 (sectorul 4) din Capitală fiin
țează două clase speciale de 
atletism. înscrierile pentru cla
sei# V fl VI In anul școlar 
1973/74 se fac pe baza trecerii 
unor norme de control ce ur
mează să aibă loc în zilele de 
11 și 12 septembrie, la sediul 
școlii din Splaiul Unirii. Elevii 
pot beneficia de semiinternat.



SE NAȘTE UN SPORT DE TIP NOU
PE MALURILE ORINOCO-ULUI

SEL. TINERET - RAPID 2-2
7

(1-1)
• De la Ciudad Guayana ptnâ la Moren, «eu eeea ce numim noi „sport de masă“
• „Trecâtorule, această fabrică Iți aparține !“ • Un panou semnificativ

Petreanu, cel mai activ atacant rapidist, șutează la poartă, cu toată opoziția 
G. Sandu.

Pe stadionul Ciulești, In fața a 
cîteva sute de spectatori, lotul de 
tineret sub 21 de ani, care «e pre-

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A VI a 
A DIVIZIEI A

UNIV. CRAIOVA — SPORTUL 
STUDENȚESC : C. GHIȚA, ajutat la 
linie de G. Racz șl C. Braun (toți 
din Brașov) ;

C.S.M. REȘIȚA — F.C. CONSTAN. 
ȚA : C. Niculescu, ajutat de A. Mu
nich și M. Buzea (toți din Bucu
rești) ;

C.F.R. CLUJ — RAPID | O. An- 
dcrco (Satu Mare), ajutat de Z. 
Szecsei (Tg. Mureș) șl C. Prusac (Bo
toșani) ;

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
"U“ CLUJ : C. Ghemigean, ajutat 
de $t. Lazăr și G. Vasilescu I (toți 
din București) ;

JIUL — F.C. ARGEȘ : Em. Vlai- 
culescu, ajutat de I. Chiriță șl N. 
Moroianu (toți din Ploiești) ;

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI: 
Gr. Birsan (Galați), ajutat de M. Mo
rarii (Ploiești) și N. Stoieulescu (Rm. 
Vîlcea) ;

A.S.A. TG. MUREȘ — SPORT 
CLUB BACAU : I. Chilibar (Pitești), 
ajutat de Gh. Vasilescu II șl M. 
Popescu (ambii din București) ;

DINAMO — STEAGUL ROȘU s V. 
LTopan (Cluj), ajutat de S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin) și A. Ene 
(Craiova) ;

PETROLUL — U.T.A. ! V. Pădu. 
rcanu, ajutat de S. Stăncescu șl I. 
Urdea (toți, din București).

CONSTANTIN CERNAIANU
IA FLORENȚA. LUIGI RĂDICE 

LA... BUCUREȘTI
Antrenorii echipelor Universitatea 

Craiova și Fiorentina, Constantin Cer- 
nâianu și Luigi Rădice, vor vedea la 
lucru adversarii lor mai devreme de 19 
septembrie, data primului joc dintre cele 
două formații în „Cupa U.E.F.A.“ Con
stantin Cernăianu va urmări sîmbătă 9 
eeptembrie, la Florența, jocul Fioren
tina — Bari, iar Luigi Rădice va „con
specta", la 15 septembrie, evoluția »11“- 
lui craiovean, în București, împotriva 
Rapidului.

FOTBAL PE MICUL ECRAN
SlMBATA 8 SEPTEMBRIE, OUA 

15 : Petrolul — U.T.A. (Div. A), 
transmisie directă de la Ploiești; 
ora 22,40 : U.R.S.S. — R.F. Ger
mania, selecțiunl înregistrate de 
Ia Moscova.

DUMINICA 9 SEPTEMBRIE, 
ORA 16 : Franța — Grecia, se- 
lecțluni înregistrate de la Paris; 
ora 22.15: Steaua — Politehnica 
lași (Dlv. A), rezumat înregistrat 
de la stadionul „23 August".

MIERCURI 12 SEPTEMBRIE, 
ORA 22,40: R.D. Germană — Bul
garia, selecțiuni înregistrate de la 
Rostock

ALTE COMPETIȚII
DUMINICA 9 SEPTEMBRIE, 

ORA 17 : Campionatele europene 
feminine de călărie, sărituri peste 
obstacole ; Înregistrare de la 
Viena; ORA 17.50 s Sosirea din 
ultima etapă a Turului ciclist al 
României, transmisie directă de 
la stadionul „23 August"; ORA 
18,15: „Pe două șl pe patru roți", 
reportage din motocicllsm și auto
mobilism.

MARȚI 11 SEPTEMBRIE, ORA 
22,45: BOX (Casslui Clay — Ken 
Norton, înregistrare Integrala 
de la Los Angeles).

LOTO — PRONOSPORT
Tot mai numeroși sînt partici- 

panții din mediul rural care obțin 
autoturisme, premii în bani și bu
telii de aragaz la Loz în Plic. Din
tre cei mai recenți cîștigători la 
acest popular sistem de joc mențio
năm pe : Ciot Ion din comuna Ro- 
șiești, sat Valea lui Darie, județul 
Vaslui = autoturism DACIA 1300; 
Ceciu Mișu din comuna Jiana, sa
tul Jian* Mare, județul Mehedinți 
= autoturism DACIA 1300 ; Bariș 
Ștefan din comuna Joseni, județul 
Harghita “ autoturism DACIA 
1300 și Bărăscu Ion din comuna 
Tatulești, județul Harghita ■ auto
turism DACIA 1300 ț*. Nu uitați 1 
Oriunde vă aflațl jucați la LOZ 
ÎN PLIC, sistemul cel mai popular 
și la îndemîna tuturor I

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 81 AUGUST 1978

EXTRAGEREA I: Cat. 11 1 va
riantă 25*7» a 100.000 lei ți 1 va
riante 10»7« a 40.000 lei; a l-a t 8,70 
a 16.589 lei ; a 3-a î 11,30 a 5.432 
lei; a 4-a : 18,20 a 3.789 lei ; a 5-a: 
83,55 a 735 lei ; a 6-a : 171,40 a 
358 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 957 led

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A: 1' 

gătește în vederea partidei de la 
25 septembrie cu reprezentativa si
milară a R. D. Germane, a întîlnit. 
într-un meci de verificare, forma
ția Rapid. întîlnirea, desfășurată 
sub semnul unui echilibru de forțe, 
dar și al unui insuficient angaja
ment manifestat de majoritatea ju
cătorilor celor două combatante, 
s-a încheiat, la capătul celor 90 de 
minute de joc, cu un rezultat de 
egalitate.

Scorul a fost deschis în min. 20 
de Periat, care a reluat cu capul 
în plasa porții apărată de Costaș, 
o minge excelent servită de Savu 
în urma executării unei lovituri li
bere de la marginea suprafeței de 
pedeapsă. Două minute mai târziu, 
Sandu Mircea a adus egalarea, sur- 
prinzîndu-1 cu un șut violent, expe
diat dintr-un unghi dificil, pe apă
rătorul buturilor giuleștene, Corec. 
în min. 46. Rapid a luat din nou 
conducerea prin Petreanu, autorul 
unei frumoase acțiuni individuale, 
concretizată cu precizie. în finalul 
întâlnirii, selecționata de tineret M. 1. .

PE TEMELE JOCULUI I

154 DE WVITURI LIBEDE Șl 671 
DE COME FĂRĂ EEEZEIEIAI! I

Scriind aceste rînduri, nu vom ii 
acuzați de... originalitate. Ne forțea
ză să o facem, însă, partidele văzute 
pină acum în cea de a 56-a întrecere 
pentru titlul național, și în care se 
repetă aceleași și aceleași carențe 
pe care le-am văzut și în campiona
tul trecut, și în cel de acum doi, 
cinci, șapte sau zece ani. Cifra o 
puteți trece și dv., faptele se vor fi 
întâmplat indiferent de ediție.

Ne vom ocupa, azi, pe scurt, des
pre executarea loviturilor libere 
(directe) și a cornerelor. De la bun 
început trebuie spus că, din meciu
rile vizionate de noi (C.F.R. — Petro
lul, Petrolul — Dinamo, Steagul ro
șu — Rapid, Rapid — „U“, Steagul 
roșu — F.C. Argeș și Politehnica 
Iași — Politehnica Timișoara), doar 
la două lovituri libere s-au văzut în
cercări de combinații care să scoată 
din dispozitiv „zidul" din față. Șl 
anume, una în partida Steagul roșu 
— F.C. Argeș, cînd brașovenii au 
încercat o schemă, dar sincronizarea 
celor ce și-au asumat execuția nu a 
reușit și Pescarii a pierdut balonul ; 
cealaltă, duminică, Ia Iași, cînd Ma- 
rica și Dănilă au vrut să realizeze 
o... minicombinație de o simplitate 
dezarmantă, eșuată și aceasta prin 
șutul lui Dănilă în „zid", Și totuși, 
pe spectatori i-a încercat de fiecare 
dată cîte un- fior, datorită rarității 
unor astfel de momente în jocurile 
echipelor noastre de fotbal.

Am spus rarități pentru că . cele 
două exemple par cu totul Izolate 
în totalul de 154 lovituri libere (re
petăm i directe) executate tn meciu
rile mai sus pomenite.

Ne amintim că imediat dupS „El 
Mundial", datorită ingenioaselor 
combinații văzute pe micul ecran sau 
aduse de acolo, fotbaliștii noștri 
ieșiseră șl ei din stereotipia acestor 
execuții care s-au transformat, In 
concepția echipelor noastre, Intr-un 
șut de pe loc, tras cit mal tare, ca 
să spargă ( I) ,,zidul", sau sut la 
poartă, de cele mal multe ori eșuat. 
$1 — vă mal amintiți T — cit de 

variantă 25°7o a 55.876 lei și 2 va
riante 10»7b a 22.350 Iei; B: 2,05 a 
26.372 lei ; C : 7,75 a 6.976 lei ; D : 
12,75 a 4.240 lei ; E : 58 a 932 lei ; 
F : 123,95 a 436 lei ; X i 1423,50 
a 100 lei.

Cîștigul de 100.000 lei a revenit 
lui ANTON ZIMERMAN din So- 
vata, județul Mureș, care cîștigă un 
autoturism DACIA 1300 plus dife
rența în numerar, iar BERGHEZE- 
ANU VASILE din Constanța. BÎR- 
SÂNESCU VIRGILIU și SLATE 
MARIN ambii din București, cîș
tigă cite un TRABANT 601 plus 
diferența în numerar.

Cîștigul de 55.876 lei a revenit 
lui DRAGALINA DIMITRIS din 
Arad care cîștigă tm TRABANT 601 
plus diferența în numerar.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOBXPRES DIN 8 
SEPTEMBRIE 1973. FOND GENE
RAL DE dȘTTGURIl 1.838.368 M 
din care 484.841 lei report

EXTRAGEREA 11 S3 13 M 9 îl 
35

EXTRAGEREA * II-a« I S I 
10 22

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT 

adversarului său direct, 
Foto : Vasile BAGEAC

domină ușor și, după cîteva încer- . 
cări nereușite de a înscrie, obține, I 
în min. 79, egalitatea pe tabela de • 
marcaj, printr-un gol înscris de 
Rîșniță, care a reluat de aproape o I 
minge respinsă de Corec. '

Jocul. în general, lipsit de dina- . 
mism și acțiuni de poartă, s-a des- I 
fășurat într-un tempo lent și a fost ■ 
presărat cu numeroase erori teh- , 
nico-tactice. De aceea apreciem și I 
testul în sine ca puțin concludent, • 
în ceea ce privește selecționata . 
noastră de tineret. 8

Antrenqrii Ion Voica și Tache ■ 
Macri au, folosit următorii jucători, j 
Selecționata de tineret — Costaș | 
(Lăzăreanu) — Cosma (Moisescu), * 
Matei, Cf. Sandu, Lucuță — Stoica 
(Dobre), Iovănescu, Rîșniță — Cri- I 
șan (Batacliu), S. Mircea, Dănilă I 
Rapid: Corec (Roșea) — Pop, An- 
gelescu (Iordan), Niță, Codrea (Ti- I 
ță) — Pleșo/anu, Savu — Periat « 
(Voicilă, Straț), Petreanu, Neagu, ■ 
Bartales. »

ănult îi admiram pe brazilieni pen- | 
itru măiestria lor la executarea a- 
cestor lovituri ! „U“ Cluj a încercat I 
și ea, în anii trecuți, să împămînte- I 
neaseă vreo cîteva, dar după cîteva ’ 
luni... .

Și acum despre corncre. Am notat, I 
în cele șase partide amintite, un to- I 
tal de 67 de astfel de execuții. Că 
nu s-a realizat nici un gol, asta-i I 
altceva. Am și uitat de cînd nu am I 
mai văzut un punct înscris direct 
din lovitură de colț (parcă Dridea, I 
cu ani în urmă, a reușit, unul, su- I 
bliniat la timpul respectiv de întrea
ga presă). Dar nici măcar nu am ,
asistat la combinații survenite în I 
urma unei astfel de lovituri fixe. De ’ 
ce ? La noi, cornerele se execută fie , 
„plouat" în careu, fie în urma unui I 
un-doi, așa-numitul corner scurt. A- I 
ceasta înseamnă o încercare de a- 
propiere a mingii de poarta adversă, | 
de creare a unui culoar de șut, dar | 
nicidecum „combinația" văzută pe 
stadioanele noastre, în care cornerul I 
scurt este de fapt tot unul... lung I 
executat de la mai mică distanță.

Și astfel asistăm la execuții care g 
nu au alt rezultat decît scoaterea I 
din dispozitiv a doi atacant! și re- ■ 
ducerea cu un procent important a , 
periculozității cornerelor. ■

Să sperăm că aceste rînduri vor 
fi infirmate de etapa nr 6...

Mircea TUDORAN 5 
------------------------------------------------- 1

„CUPA ZIARELOR'I
Luni după-amiază s-au disputat I 

pe stadioanele Giulești și Progre
sul, jocurile celei de a 6-a etape a I 
tradiționalei competiții de fotbal | 
„Cupa ziarelor", organizată de a- 
sociația sportivă „Gloria" a sindi- I 
catului lucrătorilor din presă. Iată | 
rezultatele înregistrate: Sportul — 
Agerpres 2—0 (1—0) ; Combinata I 
Flacăra, România liberă — Munca | 
6—1 (3—1) ; Combinata Satul so
cialist, Informația Bucureștiului — I 
Scinteia tineretului 3—2 (1—0) ; |
Scinteia — Neuer Weg 1—2 (1—1). 
Acest ultim meci s-a disputat ieri. |

Clasamentul competiției după a- I 
ceste șase etape arată astfel : 1.
SPORTUL 11 puncte ; 2. Combi- I
nata Flacăra, România liberă 9 p ; I 
3. Agerpres 8 p;z4. Neuer Weg 6p
5. Scinteia 4 p (golaveraj 8—10) ; I
6. Scinteia tineretului 4 p (8— I
13) ; 7. Combinata Satul socia
list, Informația Bucureștiului 4 p I 
(7—17) ; 8. Elore 2 p ; 9. Munca 0 p. I

Luni 10 septembrie va avea loc 
etapa a 7-a, care programează ur- I 
mătoarele partide: Scinteia — I 
Elore ; Spo tal — Neuer Weg; 
Combinata Satul socialist. Informa- I 
țla Bucureștiului — Munca ; Ager- I 
preș — Scinteia tineretului.

ARBITRII PARTIDELOR RETUR i 
ALE LUI DINAMO Șl UNIVERSITATEA 

CRAIOVA
S-au fixat și arbitrii partidelor 

retur Dinamo — Crusaders și Uni
versitatea Craiova — Florentina de 
la 3 octombrie. Meciul de la Bucu
rești va fi condus de arbitrul turc 
Dogan Babacan, iar cel de la Cra
iova de arbitrul iugoslav Marijan 
Rans.

Mărturisesc că o clipă am fost 
tentat, începind să scriu aceste 
rînduri despre ceea ce înseamnă 
sport in accepția venezuelană de 
azi, să schițez aici profilurile tl- 
nora dintre vedetele ringului de 
box profesionist din Caracas. Al ex- 
carnpionului mondial Alfredo Mar
cano, de pilda, care chiar în acele 
zile își încheiase ceea ce se 
chema stagiul de adaptare la alti
tudine în vederea ini Unirii cu co
lumbianul Hernan Torres, din sala 
de sport „El Campin" (capacitate 
20 000 de locuri). Tentația a fost 
cu atit mai mare cu cit Marcano, 
in obișnuitele declarații din preaj
ma unor astfel de întilniri, a fost 
sentimental, anunț-înd că va renun
ța la bine, dar că speră ca înaintea 
acestui pas dramatic sa mai aducă 
un titlu mondial Venezuelei. Bineîn
țeles că această declarație patetică 
a făeut-o după ce precizase că se 
află intr-o formă sportivă optimă 
și că nu crede că va avea pro
bleme cu Torres ...

Dar, pină la urmă, a învins o 
dorință mai puternică, născută îna
inte ca „Sportul" să-mi fi solicitat 
aceste rînduri, undeva intr-un loc 
anume din această frumoasă țară 
din nordul continentului sud-ameri- 
can : in Ciudad Guayana, supra
numit de către toți comentatorii 
realităților venezuelane de azi „po
lul dezvoltării industriale".

Așezare omenească pierdută în 
„selva", Ciudad Guayana este un 
oraș in întregime nou, care acum 
12 ani nu exista și care are mi
siunea pe care Brasilia, noua ca

LA PRIMA CONFRUNTARE MONDIALA A ÎNOTĂTORILOR

RECORDURILE CAD UNUL DUPĂ ALTUL..,
• învinși de echipa Ungariei cu 4-9, poloiștii roma ni

in turneul pentru
BELGRAD, 5 (prin telefon, de la

trimisul nostru)
Cinci recorduri mondiale după 

prima zi ! Mare entuziasm în pisci
na de la Tașmajdan, unde mii de 
spectatori răsplătesc cu generozita
te, prin urale prelungite, pe cam
pioni și recordmani. în veritabilul 
meci al anului între înotătorii a- 
mericani, aflați la supremația mon
dială de aproape două decenii, și 
cei din R.D. Germană, autori ai 
unui spectaculos salt spre virful pi
ramidei, sportivii din R.D. Germa
nă conduc cu 3—2 !

Jim Montgomery (18 ani, 1,97 m, 
student la Madison Square, Wiscon
sin) a fost declarat primul campi
on al lumii din istoria..înot ului. El 
a cîștigat, pe ultima lungime, cursa 
de 200 m liber în 1:53,02 dă ' 0,2 
sec. de R.M.), probă în care singurul 
finalist de la Miinchen. sovieticul 
Bure, a sosit abia al șaselea. Repli
ca sportivilor din R.D.G. a venit 
prompt. Hiibner și Ender s-au in
stalat de la începui în fruntea plu
tonului la 200 m mixt. Hiibner, mai 
bună brasistă, s-a detașat pe a tre
ia lungime și, spre surprinderea 
generală, Ender nu a mai putut să 
o „prindă" pe compatrioata sa, pe 
porțiunea de craul. Andreea Hilb- 
ner (17 ani, elevă la Karl-Marx 
Stadt) a produs prima veritabilă 
surpriză : a întrecut-o pe record
mana lumii și a corectat cifra din 
tabelă cu 2,5 sec., realizînd un timp 
excepțional (2:20,51). în finala de 
la 100 m bras, Hencken (S.U.A.) 
a tranșat definitiv rivalitatea 
cu Taguchi. L-a învins pe ja
ponez de o manieră categorică și a 
mai smuls propriului său record 
mondial încă trei zecimi de sec. : 
64,02. Kriukin, cu 64,41 (rec. euro
pean) a adus lotului sovietic prima 
medalie de argint. Conform aștep
tărilor, Matthes a cîștigat fără di
ficultate la 100 m spate. Dar timpul 
învingătorului (57,47) nu este pe 
măsura faimei sale. După cursă, el 
a declarat : „Am adăugat colecției 
singura medalie de aur ce-mi lip
sea. Timpul ? Ce vreți, este de abia 
prima zi și mai vreau să ciștig două 
sau trei titluri". în fine, superiori
tatea ștafetei mixte a R.D. Germane 
în fața celei americane a fost zdro
bitoare. Richter a pornit în cursă 
cu 64,99 (R.N. 100 m spate), Vogel 
a continuat cu 1:12,93 la 100 m 
bras, Kother cu 1:01,71—100 m del
fin șl Ender a încheiat 100 m li
ber tn 57,21(!) deci un total de 
4:16,84, cifră ce corectează cu a- 
proape 4 secunde vechiul record 
mondial.

Miercuri dimineață, ștafeta 4X100 
m liber a României a făcut tot ce 
este posibil pentru a se califica ta 
finală. Oprițescu — 54,5 (după ce 
a pierdut startul), Vițelariu — 55,9,

AZI, IN ȘAPTE 
LOCALITĂȚI 
DIN OLANDA

în șapte localități olandeze se dă 
astăzi startul în campionatele eu
ropene de juniori-tlneret, 1* care 
s-au înscris 21 de echipe mascu
lina ți 18 feminine. în vederea 
competiției, reprezentativele țării 
noastre s-au deplaeat tn .țar* la
lelelor" tncă de la Începutul săp- 
tămînil. Echipa de fete, condusă 
de antrenorul Leonid Sortmlă m 
afli la Utrecht, unde urmează să 
întâlnească, în cadrul grupei C, for
mațiile Danemarcei ți Ungariei. Fe
tele noastre, vicecampioane euro
pene tn ediți* precedentă, aspiră 
țl anul acest* I* un loc fruntaș. 
Dar, pentru *-ți pune candidatura 
la medalii, ele trebuie să treacă 
examenul dificil pe care-1 consti
tuie partida-derby din grupă, eu 
selecționata Ungariei.

Lotul tinerelor noastre voleiba
liste cuprinde pe : Paula Cazangiu, 
Carmen Puiu, Emilia Cernega, Li- 

pitalii, o ort pentru brazilieni. 
Adică de a fi un or aș-magnet tn 
marșul spre interiorul țătrii, In 
lupta pentru valorificarea potenția 
lului economic al tuturor regiunilor 
in scopul integrării lor în circuitul 
economic al națiunii. Acum, Ciu
dad Guayana are peste 120 000 de 
locuitori. Aici am vizitat o între
prindere publică, situată chiar pe 
malurile fluviului Orinoco, — pe 
nume „Sidor" — pe frontispiciul

CORESPONDENȚĂ DIN VENEZUELA

căreia poți citi „Trecâtorule, această 
fabrică îți aparține I" (in sensul că 
este proprietatea națiunii), iar fie
care dintre muncitorii de aci iți va 
sublinia cu nețărmuit orgoliu că 
este și sută la sută venezuelană. 
„Sidor" produce deja 1,3 milioane 
de tone de diverse produse side ■ 
rurgice, care pleacă in fiecare zi 
spre toate colțurile țării și ale 
lumii, exprimind in fond una din
tre opțiunile fundamentale ale po
porului Venezuelan: calea dezvol
tării industriale a țării, folosirea 
bogățiilor proprii iu interesul na
țiunii.

Aici am intîlnit un tip de spor
tiv — între sportivii fabricii — 
poate nu o celebritate determinan
tă, dar sigur cu o relație absolut 
mai strîns legată de ceea ce do
rește să fie Venezuela de azi și de 
mîine, mișcarea sportivă vrînd să 
fie un reflex social. Scriind des

locurile
Miclăuș 
„mers"

7 12
— 55,2 și Slavic — 53,8 au 
la valoarea lor, dar cu 

3:39,17 au obținut doar al 11-Iea 
timp.

Rezultatele tehnice ale primei 
reuniuni finale : 200 m liber (m) : 
1. Montgomery (S.U.A.) 1:53,02, 2. 
Krumpholtz (S.U.A.) 1:53,61, 3. Pyt- 
tel (R.D.G.) 1:53,97 ; 200 m mixt (f) :
1. Hiibner (R.D.G.) 2:20,51, 2. En
der (R.D.G.) 2:21.21, 3. Heddv
(S.U.A.) 2:23,84 ; 100 m bras (m) :
1. Hencken (S.U.A.) 64.02, 2. Kriu-

Fericite, trei dintre cele patru componente ale ștafetei R.D. Germane 
(Vogel, Richter ji Ender) se îmbrățișează după cucerirea titlului .mondial 

la 4X100 m mixt, cursă încheiată cu im record al lumii.

kin (U.R.S.S.) 64,61. 3. Taguchi (Ja
ponia) 65,61 ; 100 m spate (m) : 1. 
Matthes (R.D.G.) 57,47, 2. Stamm
(S.U.A. 58,77, 3. Wanja (R.D.G,) 
59,08 ; 4X100 m mixt(f) : 1. R.D.G. 
4:16,84. 2. S.U.A. 4:25,80, 3. R.F.G. 
4:26,57.

Iată cîștigătorii finalelor de 
miercuri seara : 100 m «pate (f):
Ulrike Richter (R. D. Germană) 
1:05,42 ; 100 m bras (f): Renale 
Vogel (R. D. Germană) 1:13,79 ; 800 
m liber (f) : Keen* Rothamer 
(S.U.A.) 2:04,99 ; 400 m mixt (m) :
Andras Hargitay (Ungaria) 4:31,11 ț 
4x100 m liber (m) : S.U.A. 3:27,18. 
în întrecerea săritorilor de la tram
bulină, titlul suprem a revenit lui 
Phil Boggs (S.U.A.) cu 618,57 p.

★
In ultimul meci din grupa B, 

echipa României a pierdut întâlni
rea cu Ungaria la scorul de 4—9 

START IN C. E. DE VOLEI JUNIORI-TINERET
liana Pașo*, Rodie* OUĂM*. Con
stanța Dineuliță, Maria Antoneecu, 
Doina Botezan, Ileuia Teodorescu, 
Fetruța Tache, Cristtn* Liuba țl 
Margareta Bako.

Iată componența celor 6 grupe 
Srellmlnare feminine: Olanda, 

elgia. Suedia (A), U.R.S.S., Iugo
slavia, Israel (B) — ambele găz
duita de localitatea Venlo; ROMA
NIA, Ungaria, Danemarca (O, Po
lonia, R. D. Germană, Franța (D) 
— la Utrecht J R. F. Germania, 
Italia, Austria (I) ți Cehoelovacla, 
Bulgaria, Blvețla (F) — la Apel- 
doorn. După cum se vede, tn trei 
grupe au fost repartizate cite două 
echipe valoroase (România țl Un
garia, Polonia țl R.D.G., Ceho
slovacia ți Bulgaria), în timp ce 
in altele (A și F) figurează for
mații mai modeste, dar — dato
rită acestei repartiții — două din
tre ele se vor număra printre pri
mele șase ! în turneul final pen

pre ei m-am gtndit la personali
tatea ciclistului Poliearpo Salazar, 
recent învingător într-un „clasic* 
Venezuelan intitulat „Ziua .arma
tei", sau la aceea a maratonistulul 
Abad Solano, căruia i s-a conferit 
premiul ziariștilor din Ciudad pen
tru frumoasa comportare în com
petiția „Zilei ziaristului". „Sidor" 
are și o redutabilă echipă de atle
tism, tn care se remarcă sprin
teri ca I/iis Al'berto Liso, Eladio

Mosquera și Râul Belisario, deți
nători ai unor rezultate tehnice 
cu valoare republicană. Cu rezul
tate meritorii, dar mai ales cu în
suflețire, participă la diferite con
cursuri mari și mici și atletele „Si- 
dorului".

Aici, la Ciudad Guayana, pistele 
de atletism nu an tartan, ba une
ori lipsesc și liniile ce delimitează 
culoarele, dar entuziasmul este 
mare, iar spectatorii vin direct de 
la fabrică, adesea cu „materialul 
de protecție" pe ei, așezindu-se di
rect lingă pista de alergări pentru 
a face o galerie susținută atleți- 
lor ce le sint și tovarăși de muncă, 
de multe ori.

Cîteva zile mai tlrziu, tn cea
laltă parte a Venezuelei, la Moron, 
unde se află un alt pol al dez
voltării industriei naționale 'veze- 
ruelane, am aviit o lungă discu
ție pe teme sportive, iscată de un

(1—2, 1—1. 0—1, 2—5). Timp de 
două reprize, poloiștii români au 7 
fost cel puțin egali valoroșilor lor £ 
parteneri. Au condus cu 1—0, iar 
îa 2—2 Huber a scăpat în plasă w 
mingea șutată de Gergely în ulti-*ț 
mele secunde aie reprizei a doua j 
(2—3). Ce s-a întâmplat în conți- * 1 
nuare ? Poloiștii noștri (handica
pați de plecarea lui Frîncu Ia 
București pentru examene) acuză 
arbitrajul olandezului Hoose, care 
i-a penalizat cu 10 eliminări, două

(U.R.S.S.) 250 kg. în fine, la catego
ria ușoară. Fiți Balaș a reușit să cu
cerească medalia de bronz cu un re
zultat bun : 270 kg (115 4. 155 kg), 
după Jakunin (U.R.S.S.) 290 și Czar
necki (Polonia) 277,5 ig.

Echipa de handbal a României a 
susținut primul meci în compania 
formației R.D. Germane. La început, 
prin jocul excelent dirijat de Gațu, 
sportivii noștri au avut inițiativa și 
au condus, la un moment dat, cu 
3—0. Apoi partida s-a echilibra t; 
handbaliștii germani reușind să re
ducă din handicap. în această peri
oadă a jocului Dincă a apărat exce
lent, făcind față cu succes inițiati
vei jucătorilor germani. La pauză' 
scorul a fost egal : 5—5. Și după re
luare. meciul a fost echilibrat, nici 
una dintre echipe neputînd să se„ 
distanțeze. Cu două minute înainte 
de final, scorul a fost de 10—9 în 
favoarea sportivilor noștri. După ce 
Gora’n a ratat două ocazii de a ma
jora diferența. Rose a înscris, cu 25 
de secunde înaintea fluierului final, 
aducind egalarea. Scor : România — 
K.D. Germană 10—10 (5—5). Au mar
cat : Tudosie 3, Gațu și Voinea cîte 
2, Birtalan, Stockl, Capră, respectiv 
Rose 6, Qaas 3, Stojan. Sperăm că 
la viitoarele întilniri, handbaliștii 
români să aibă o comportare mult 
mai bună.

în celelalte meciuri sie zilei : Ce
hoslovacia — Ungaria 19—17, U.R.S.S. 
— Bulgaria 24—20.

Pe stadionul Strachov din Praga, 
un public numeros a urmărit între
cerile de atletism. Din păcate, nici 
unul dintre reprezentanții noștri nu 
a reușit să se claseze măcar printre 
primii șase. La 100 m Zamfirescu a 
luat startul în seria a III-a, ocu- 
pînd locul V cu 10,7 și nu s-a cali
ficat în finală ; ia 800 m Damaschin, 
în seria a II-a, s-a clasat pe ultima 
poziție, a iX-a, cu 1:57,6; la lungime, 
Jurcă, cu o singură săritură bună 
(toate celelalte depășite), a trebuit 
să se mulțumească cu locul VIII cu 
7,45 m ; la 10 000 m, Floroiu a aler
gat în pluton pînă la 9 000 m, cînd 
a luat chiar conducerea, dar nu a 
reușit să reziste finișului impus de 
adversari, terminfnd în poziția a 
VlII-a cu 30:06,2. Nici la suliță re
zultatele nu eatlsfac f locul VII — 
Petra 66,74 m, locul X — Romaniuc 
68,74 m, tocul XI — szilagyi 64.20 
m. £>in țaaa ooncurenți la 20 km 
marș, Pescaru a sosit al IV-lea, în
1 h 38:39,8. Cele mal bune rezultate 
•le Zilei 1 100 m — Leonard (Cuba) 
10,2, lungime — Broz (Cehoslovacia) 
7,99 m, 3.000 m ob. Malinovski (Po
loni*) 8:26,6.

Alte rezultate : Baschet : Cehoslo
vacia — Bulgaria 96—94 (44—47), Cu
ba — R.D. Vietnam 95—58 (50—22), 
U.R.S.S. — Polonia 102—85 (48—41) ; 
volei : Bulgaria — Cehoslovacia 3—2, 
Polonia — Ungaria 3—0.

doorn; Polonia, Spania, Belgia; 
Israel (D) — la Boxmeer ; Bulga
ria, Grecia, Turcia, Finlanda (E) — 
la Zwolle; R. D. Germană, Ceho
slovacia, Austria, Ungaria (F) — la 
Wintarswljk. Echipele clasate pe 
primele locuri în grupe se califică 
în turneul final pentru locurile 
1—6, găzduit de orașul Voorburg. 
Astăzi, «etapa de băieți a Româ
niei are zi liberă, urmtnd ca mîine 
să întâlnească formația R. F. Ger
mania, iar stmbătă puternica gar
nitură eovl«tică, tn meciul decisiv 
pentru calificare tn primul turneu 
final.

Delegația voleibaliștilor români 
este însoțită de prof. Marinei Oan- 
cea, inspector în M.E.I., prof. N. 
Tărchilă, antrenor federal — con
ducători, precum și de arbitrii in
ternaționali C. Armășeșcu ți D. 
Radulescu.

Telefoto i AGERBflES
penalty-uri ți le-a anulat două 
goluri (unul la 2—4 și unul la 
4—8). Noi, însă, le reproșăm tutu
ror, fără excepție, greșeli copilă
rești care ne-au privat (la 2—2) 
de posibilitatea de a lua conduce
rea șl La 2—4 de a egala. Așa, 
însă, vom juca (primul med joi, 
cu Grecia) în turneul pentru locu
rile 7—12.

Alte rezultate : Grecia—Bulgaria 
8—5, Ouba — R.F.G. 6—5, Iugo
slavi* — Australi* 10—6, Unge
ri* — Italia 6—4, Mexic — Angli* 
8—3. S.U.A. — Greci* 6—5, R.F.G. 
— Bulgaria 9—8. Pentru turnenl 
1—6 s-au calificat s U.R.S.S, Iugo
slavia, Ungaria, Italia, S.U.A.,’ 
Cuba; pentru turneul 7—121 O- 
landa, Mexic, România, Spania, 
Grecia, R.F.G.

Adrian VASILlB

tru locurile lr-6, programat la 
Utrccht, se caliAcă nonăa o echipă 
din fiecare gftîpă.

Representative <te Htatt a țării 
noastre se află lâ Aperacxwn, in 
așteptarea partidelor ou reprezen
tativele U.R.MJ8, țl R. F. Germania. 
Antrenorii Laurențta Btllea ți Tra
ian Căldare au deplasat La compe
tiție următorul lot de Jucători t 
Marian Păașeaca, Traten Mari- 
neecu. Borta Mecavet, Constantin 
Bădiță. Emil Rebede*, Mlhal Tu- 
doele, Ștefan Bărotu, .Mihal Bosard, 
Dan Gîrleaau, Dragoș Vărsaru, Ru
dolf Ktmkuti, Dăiraț Maran. Echipa 
are una dintre cele mal dificile 
misiuni, deoarece face parte din 
seria campionilor europeni, voleiba
liștii din U.R.S.S. Iată componența 
grupelor preliminare masculine : 
Olanda, Franța, Danemarca (A) — 
la Grotebroek; U.R.S.S., ROMÂ
NIA, R. F. Germania (B). Iugosla
via, Italia, Scoția (C) — la Ăpel- 

panou aflat la locul cet mai de 
einete dM incinta rafinăriei petro
liera de aici, ce aparține corpora^ 
țiel venesuelane a petrolului, com
panie națională destinată efl fruc
tifice bogățiile țării, aflată ,pînă nu 
demult in întregime in mina socie
tăților străine, și care — potrivit 
legii reversiurtii — va reveni in în
tregime poporului Venezuelan după 
anul 1983, cînd expiră actualele 
contracte cu marile monopoluri. 
Panoul cu pricina expunea foto
grafiile muncitorilor și inginerilor 
din întreaga corporație care s-au 
distins cu prilejul celei de a zecea 
ediții a Jocurilor sportive orga ni-, 
zale pe întreaga corporație. Atle-( 
tul zulian (n.n. locuitor din regiu
nea Zulia) Rafael Gamhrgo fusese 
desemnat cel mai bun sportiv al 
competiției, cîștigind probele de 
8D0 și 1 500 m, fiind totodată și un 
factor determinant al victoriei fi
nale a echipei de volei a regiunii 
sale. Tînărul Miguel Conde, din 
rafinăria de la Moron, fusese de
semnat cel mai bun atlet al Jocu
rilor C.V.P., obținind medaliile de 
aur în probele de 100 m și 400 m 
plat și făcind parte din ștafeta de 
4x100 m. Jocurile C.V.P. se desfă
șoară la atletism, natație, popice^ 
softbal, volei și bolas de crioles, 
un joc sportiv specific țării.

Spuneam că doream să scriu des
pre acest fel de sportivi pentru că 
reprezintă ceea ce este nou in so
cietatea venezuelană de azi, fiind 
strîns legați de dorința unui popor 
de a depăși o anumită etapă a 
dezvoltării sale social-econornice și 
politice. Și este pe deplin adevărat. 
Dar tot atît de adevărat este că 
acolo, pe marginea acelui stadion 
nu prea modern din Ciudad tie 
Guayana, pe malul Orinoco-ului, mi- 
am reamintit de „Cupa siderurgis- 
tului" și de „Cupa petrolistului" 
de la noi, de polii dezvoltării in
dustriale care se cheamă Hunedoara, 
sau Galați, sau Pitești, și de rela
țiile ce există sau vor exista intr-o 
măsură mai însei/nnată în viitor nu 
numai între economiile complemen
tare ale țărilor noastre, ci și intre 
oamenii mai tineri sau mai virst- 
nici ce construiesc aceste economii!

Valentin PAUNESCU

Caracas, septembrie.

DOUA MEDALII 
DE BRONZ

(Urmare din pag. 1)
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Sportul
NICOLAE GAVRILĂ (Steaua) cîn'ecu-

al României"...

arde

din

meu 
care

Costel Cîrje pornește și el 
în necunoscut. Cu capul în 
și gîndul rătăcind spre po- 
Dornei, apasă cu forță în 
La Prundul Bîrgăului (km

cu So- 
departe, 
ridicată.

— ar mai fi ceva. Ar 
după Beclean, un canton

iată Becleanul 
blind, lată nu 
cu bariera

ageri — dar 
mai sînt chiar 
chiar student
Cluj, și am 

destul de e-

zis, probabil,

și eu, să mai uit de

primul 
Cei 
din șfart 

că-mi 
atît cicliștii, 
zîmbit com-

DIN NOU VICTORIOS!

— să-i aud pe bistri-
se

eu, așa, solo, plecat „de 
eram", vorba

fi primul la 
Primul, în ora- 
strigam de pe 
cu puștii de 

Gera! Hai, Va- 
ia!" Iar acum

Poate că ne vom epuiza superla
tivele și ne vom repeta în cronici. 
Mărturisim că ne-am dorit acest 
lucru. Azi a fost — din toate punc
tele de vedere — o zi superbă. O zi 
ca de miez de vară, un peisaj 
sublim, neasemuit de fermăcător, 
al „țării Domelor", o cursă splen
didă, cu întîmplări senzaționale și 
suspans, un sprint frumos și un 
învingător merituos. A fost o zi a 
evadărilor solitare — așa cum luni 
fusese a cuplurilor —, a încercări
lor temerare, rod al dăruirii totale 
de care numai tinerețea este capa
bilă. La mai puțin de 24 de ore, 
tînărul Nieolae Gavrilă înregistrea
ză o a doua victorie de etapă, ceea 
ce ne spune — fără îndoială — că 
este capabil de mai multe încercări 
fructuoase.

Etapa a Vl-a, Dej—Vatra Dornei, 
150 km, a început... la Cluj. La ora 
11. în cadrul unei festivități la care 
au asistat mii de cetățeni ai orașu
lui de pe malurile Someșului, VaJ 
sile Teodor și-a completat colecția 
bogată cu încă un „tricou galben".

r~CLASAMENTUL

entuziasmului

Șl al ospitalității

ORGANIZATORII „Turului Ro
mâniei" -y- ziarul „Sportul", în 
colaborare cu A. S. Loto-Pro- 
nosport și Feflevația Română de 
Ciclism — prefigurează, cu fie
care nouă etapă, viitorul cla
sament al orașt'lor cap de eta
pă și al orașe'or de trecere. 
Pînă acum, la cete două cate
gorii, pe locurile fruntașe se 
află Cluj și Bistrița”

lează cu 48—50 km pe oră ! Dar, 
șoseaua, ca o serpentină de bal, îi 
aduce tot mai des vîntul din față 
și din lateral. Bine făcut, totuși 
crud (va împlini peste puțină vre
me 20 ani) puștiul începe să pri
vească în spate, parcă cerînd aju
torul mamei, rămasă la Cluj. Ne 
apropiem de el, și nonșalant, într-o 
manieră a la Eddy Merckx ne spu
ne, pe scurt, autobiografia. A reușit 
la Politehnică în acest an și, născut 
la Bistrița, vrea să le ofere conce
tățenilor săi o plăcută surpriză. Și. 
tot zîmbind, avansul crește la 2 
minute. încă o dată avem ocazia 
să ne confirmăm părerea că zeița 
Fortuna dansează numai qu cei 
curajoși. La Beclean, unde Kertesz 
are 2:20 avans, plutonul este obli
gat, la bariera cantonului zero, să 
aștepte șase minute un , „marfar". 
Liderul Vasile Teodor, neîncrezător 
în puterile tînărului căruia nici 
nu-i cunoaște bine fațjă, nu se im
pacientează. Notăm îia carnet fap
tul că la acea oră Zlndrei Kertesz 
devenise purtătorul „tricoului gal- 
nben“, avînd un avans de 8:20 față 
ds? pluton și numai 6:40 diferență 
de lider. Iată, în s/îrșit, și Bistrița. 
Tînărul, fericit, trece cu mîinile ri- 
diente spre cer prin orașul natal, 
ieșiț cu mic cu îyiare în întîmpina- 
rea -caravanei. /Avansul s-a micșo
rat l^t 3:40 și în urma sa un cvartet 
alcătuit din Constantin Cîrstea, 
Mircea Ramaș<;anu, Marian Ferfe
lea și Valenti n Hoța încearcă să-i 
urmeze exemplul de combativitate. 
Dar și plutonul vine rapid, pentru 
că ppate Vasile Teodor s-a speriat 
totuși puțin. După ce trece de por-

țile orașului cu visul împlinit, 
Kertesz încetinește alura, așteptînd 
cuminte plutonul. La ieșirea din 
comuna Livezile, după 76 km de 
rulaj solitar, reintră în grup. Te
merara acțiune l-a costat scump 
pe Andrei Kertesz: la capătul eta
pei a sosit pe ultimul loc, cu a- 
proape 25 de minute în urma în
vingătorului, retrogradînd 16 locuri 
în clasamentul general. Dar, așa 
se călesc viitorii campioni.

Pentru_ ca tinerețea să nu se dez
mintă, 
singur 
ghidon 
diurnul 
pedale.
96), are 1:20 avans. Rulează frumos, 
trece atent curbele, atacă cu a- 
plomb urcușurile, străbătînd în 
goană peisajul de basm din „țara 
Domelor". Este ora 16. Aerul de 
munte, tare, înmiresmat, îl ajută 
să suporte mai bine efortul. Din 
nou, plutonul însă se decide să 
atace. Grăbește, și Costel Cîrje este 
prins mai întîi de Renato Cangini 
și Vasile Pascale. în spate, Vasile 
Teodor are pană, 
lui Andronache 
servit), apoi și-o 
mecanicul echipei

Cangini îl solicită pe Pascale la 
trenă, dar stelistul refuză... Consim
te apoi, însă fără prea mult nerv. 
„Cățărarea" de la Măgura revine 
italianului Cangini, urmat de Pas
cale și Cîrje, și la mică distanță 
de pluton. Cangini încearcă să con
tinue acțiunea pe coborîre. Dar, la 
intrarea în județul Suceava (30 km 
pînă la Vatra Dornei), se produce

solicită bicicleta 
(și este grabnic 
reia reparată de 
naționale.

Apoi, cei 55 de rutieri au luat loc 
în trei autocare și au parcurs dru
mul pînă la Dej, acolo unde avea 
să se dea, la ora 13,30, startul teh
nic. Nu exagerez cu nimic spunînd 
că tot Dejul se afla în piața cen
trală, pentru a-i admira pe toți cei 
care contribuiseră — și fără îndoia
lă aveau să contribuie — la palpi
tantul spectacol sportiv care este 
a XlX-a ediție a „Turului Româ
niei".

Chiar și pentru noi, obișnuiți cu 
năstrușniciile tinerilor, evadarea 
din start realizată de Andrei Kev- 
tesz este un fapt dincolo de înțele
gere. Pentru puțină vreme, un alt 
temerar, Petre Drăgan, va încerca 
să i se alăture. Nu va reuși. La 
Mănășturel (km 10), la hotarul ju
dețului Bistrița-Năsăud, Kertesz 
devansează plutonul cu 1:30. Are 
vînt ajutător și tînărul rutier ru-

La temut, orologiul din bitrînul 
turn, cu specificul său arhitectural 
transilvan, parcă marchează și el 
impasibil trecerea rapidă a tinerei 

caravane.
h _____

regruparea. Pornește Hoța, insa, 
sparge.

încearcă și Nieolae Gavrilă. Mai 
hotărît, mai energic, el se dezlipeș
te de grupul masiv, acceptînd doar
urmărirea și apoi colaborarea cu 
Pal Cigler. în cuplu, cei doi rulea
ză în forță, se înțeleg de minune la 
trenă, lucrează corect, pe rînd, cu 
aceeași intensitate și nu mai pot 
fi ajunși pînă la dificila intrare pe 
stadionul din Vatra Dornei.

Nieolae Gavrilă, un obișnuit a! 
velodromului, are forța și înde- 
mînarea să sprinteze pe pista grea 
și să cucerească a doua victorie 
consecutivă de etapă în acest Tur al 
României. El poartă, astfel, cu 
succes ștafea tinereții, al cărei start 
s-a dat chiar din prologul de la 
București.

3 situație întotdeauna 
nedorită pentru grosul 
plutonului: obstrucția

barierii. Dar. și acest obligatoriu 
intermezzo trebuie folosit. în aș
teptarea căii libere, rutierii tși ve
rifică bicicletele, se alimentează 
sau se gîndesc la alte tactici pe 
care să le aplice mai cu folos in 

cursă.
Fotografii de 

Dragoș NEAGU

Bistrița 
vor fi 20 de ani în oc
tombrie. Acolo am co
pilărit, am făcut școala, 

om învățat să merg pe bicigletă. 
Treptat, excursiile s-au lungit, 
s-au transformat în mici expe
diții, apoi în concursuri în toată 
regula pe șoseaua spre Năsăud 
sau spre Dej, aceeași șosea pe 
care alerg acum în 
„Tur 
m-au văzut țișnind 
și-au zis, J..O 
de joacă, apoi 
cît și oficialii — au 
pătimitor :

— Kertesz e încă un puști, mai 
face cîte o copilării ’

E drept, aerul i 
m-a părăsit încă — 
și niște fete cu ochi 
să nu uităm că nu 
așa de tînăr, sînt 
la Politehnică, la 
învățat să calculez 
xact în anumite împrejurări.

Acum, însă, indiferent de cal
cule, m-am hotărît să risc și să 
fug de unul singur spre orașul 
în care m-am născut. înțelegeți 
ce-ar însemna pentru mine să trec 
primul prin Bistrița? Cu cîțiva ani 
în urma priveam de pe trotuare, 
cu sufletul la gură, iureșul cara
vanelor cicliste care se abăteau 
prin partea locului și strigam cît 
mă finea gura „Hai, Moiceanu! 
Hai, Ardeleanu! Hai, România!"

Iar azi 
tenii mei strigînd... Dar mi 
pare că am început să mă în- 
fierbînt cam devreme. Cei 
mașini îmi spun că am vreo 
două minute avans, însă pînă la 
Bistrița mai sînt 45 km și în 
spatele meu gonește întregul 
pluton... Mâ prind, nu mă prind ? 
La ce să mă gîndesc? Uite, mă 
gîndesc că dacă îmi iese în cale, 
după plopii din dreapta, un car

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

cu fîn — nu mă prind; dacă îmi 
iese o căruță goală — mă prind... 
Glumesc , —
greutatea drumului.

Și apoi — c.......
fi, îndată 
cu barieră, pe unde știu că nimereș
te cîte un tren la ora asta. Hei, 
dacă aș trece eu înaintea trenu
lui 
nebun ce 
lui...

în fine, 
meșul cei 
cantonul, 
Văd și un grup de oameni, care 
îmi fac semne, mă îndeamnă să 
mă grăbesc. Te pomenești că... 
Hei, ce-o fi, o fi; bag capul în 
ghidon, apăs din răsputeri în 
pedale, am trecut — și mă duc 
glonț mai departe, mai departe, 
mai departe... în sfîrșit, întorc 
capul și văd — deși încă nu-mi 
vine să cred — da, văd bariera 
care coboară încet, dar sigur.

Iertați-mă, poate n-ar trebui 
s-o spun, dar mă bucur ca un 
copil! Acum știu fără umbre de 
îndoială, că voi 
mine, la Bistrița, 
șui unde mai ieri 
trotuar, împreună 
seama mea „Hai 
sile! Hai, România! ____
Gera, Vasile și ceilalți se află 
— deocamdată, firește — unde
va, în urmă...

Cred că am să trec într-o zi 
pe aici, mai tîrziu, cînd s-or mai 
coace merele — si am să fac o 
poză barierei de la cantonul nr... 
0. Aș ciocni și un pahar cu can
tonierul. Dar, știți, eu nu beau, 
nici nu fumez, deși fetele zic că 
am încă un aer cam copilăros... 
Și ce dacă? Vorba e — trec eu 
primul prin Bistrița? Uite, dacă 
după plopii de colo îmi iese 
înainte un car cu fîn...

DAN DEȘLIU

Hristache NAUM

I

FLORI ÎN CALEA CICLIȘTILOR...
Dimineața de miercuri a carava

nei noastre a debutat cu vizita d» 
onoare (făcută municipalității clu
jene. la invitația primarului mare
lui oraș transilvan, Remus Bucșa. 
care i-a condus pe oaspeții săi prin 
meandrele istoriei, de la Napoca 
altor vremuri pînă la realitățile de 
astăzi ale Clujului.

Transbordarea la Dej ne-a ară
tat cît de reale sînt veleitățile 
sportive ale orașului. Chiar și pen
tru o simplă plecare în etapă, po
pulația dejeană s-a adunat 
măr foatrte mare în centru, 
rind preparativele cicliștilor 
netele vioaie ale fanfarei 
Oficialiițîțile urbei erau prezente, 
solidare cu cetățenii în pasiunea 
pentru Sport. loan Balota, prim-vl- 
cepreșediinte al consiliului popular 
municipiul și președinte al C.M.E.F.S
— Dej. precum și Gheorghe Ghers- 
sie, prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S.
— Dej, au salutat caravana.

L« intrarea în comuna Beteag, o 
imensă poartă năsăudeană, mește
șugit sculptată, ne anunță că in
trăm* pe teritoriul Bistriței. De a- 
ceastă împrejurare nu trebuia si 
ne îndoim văzînd cu cită ardoare 

plecat în evadarea lui extraordi
nară 
cxirși 
mul

De 
le-t'.m recunoscut și după nesfîrșl- 
tul covor de flori presărate în ca
lea .alergătorilor. Dragostea pentru 
petalele timpului sau ale grădinii 
trebuie să fie aici adine implan
tată. Pionierii școlii generale din 
Cristeiștii Ciceului sau elevii șco
lii generale din comuna Șieu Sfin- 
tu s-ai i aliniat cu flori în brațe în 
așteptarea concurenților. La Sinte-

in nu- 
urm.d- 
în su- 
locale.

Andrei Kertesz: 76 km par- 
singur pentru a ajunge pri- 

î'n orașul său natal.
altfel, drumurile Năsăudulul

reag și o bunicuță culege de lingă 
gard frumoase părăluțe, să le în
chine cicliștilor.

Spectacolul sportiv oferit de Tu
rul României reușește să scoată lu
mea în chenarul porții și la perva
zul ferestrelor, să o atragă, ca un 
magnet, dincolo de pragurile ca
selor sau 
ținînd pe 
mărmuriți 
șoselelor, 
fermecați.
Șieu Măgheruș au părăsit terenul 
de joc în faptul după-amiezii, pen
tru a veni la marginea drumului 
să-i ovaționeze pe cicliști și, fără 
îndoială, să se întoarcă mai însu
flețiți la propria lor întrecere. 
Ba. în chiar vremea periplului 
nostru, și în cinstea Turului Româ
niei, tinerii bistrițeni au alergat 
timp de două zile un tur ciclist al 
județului lor, trecînd pe la Beclean 
și Năsăud. O sărbătoare în plină 
sărbătoare !

Prin livezi, pomii încărcați 
roade — mere, pere, prune - 
nunță frumoasa 
fructifere. Mai e 
steaguri, alintați 
vestesc intrarea 
dețului. Mulțime densă bordează 
bulevardul. Mii de afișe tipărite in 
oraș au anunțat populația despre 
eveniment, încheindu-se cu îndem
nul: „Să-i primim pe cicliști și să-i 
încurajăm cum se cuvine!". De 
mult nu am mai întîlnit atîta (air
play pe tărîmul cetățenesc al spor
tului. Chemarea a fost auzită și 
nu ne-am mirat, mai tîrziu, în pe
rimetrul județului Bistrița-Năsăud, 
văzînd copii, școlari cu pancarte pe 
care scria „Hai cicliștii! Hai Ro
mânia!", cum s-a întîmplat în co-

ale locurilor de muncă, 
oameni ca un miraj, in

ia bordura străzilor și 
Sportivii înșiși se lasă 
Fotbaliștii din comuna

<ie
<i-

zonă a Bistriței 
puțin 5i stîlpii cu 

ca la paradă, 
în reședința ju-

RETROSPECTIVA (V)
„Turul României" a poposit pentru prima oară 

scaun <— Suceava — la 19 septembrie 1960, cînd sucevenii 
gătorul etapei alergătorul. Victor Van Schill, în vîrstă de 19 ani, ’care se 
bucura în caravană de o mare popularitate (Schill, una dintre speranțele 
ciclismului belgian, a fost selecționat după doi ani în echipa pentru „Turul 
Franței"). El a cîștigat semietapa Frasin — Suceava, urmat de colegul său de 
echipă De Waele, M. Briining (R.D.G.) și D. Munteanu, victorios în prima 
secvență : Vatra Dornei — Mestecăniș.

A doua oară, în 1961, localnicii — confirmînd calitatea de gazde bune 
— au primit caravana cu deosebit interes, stîmit de aprigul duel dintre 
I. Cosma (noul lider, după etapa din ajun, a VlII-a, contratimp individual. 
Cluj — Dej) șl G. Molceanu (fostul purtător al tricoului galben, după prima 
etapă șl pînă la Cluj). La sprintul final din Suceava. Molceanu scăpase de 
Cosma dar, pe linia de sosire, danezul Petersen l-a răpit locul al doilea si. 
totodată, bonificația de 30 de secunde care l-ar fi apropiat la numai 2 secunde 
de Cosma (victorios final !n 1961, c« șl în 1959).

In 1969, Suceava — de acum, cu experiență — organizează o primire 
sărbătorească, subliniată elogios de către ziariști. Aplauze îndelungi șl meri
tate pentru brașoveanul Ștefan Suclu care, la capătul unei evadări de 100 
km, In compania lui Vasile Teodor, Ion Ardeleanu, C. Grigore. J. Wanzllk șl 
P. Menard, cîștlgă clar etapa Bacău — Piatra Neamț — Tg. Neamț — Fâltl- 
teni — Suceava, 155 km parcurși cu 41,400 km pe oră...

în 
au

vechea cetate de 
aplaudat pe clști-

Emil IENCEC

REZULTATE TEHNICE
• CLASAMENT INDIVIDUAL : I. NICOLAE GA

VRILĂ (Steaua) ; a parcurs 150 km în 3h 55:54, 
2. Pal Clgler (Iugoslavia) — același timp, 3. Mi
lenko Jancic (Iugoslavia) 3h 56:50, 4. Koliu Vasi- 
liev (Bulgaria), 5. Teodor Vasile (România), 6. Va
lentin Hoța (România tineret), 7. George Negoescu 
(Steaua), 8. Teodor Drăgan (Voința București), 9. 
Mircea Bădilă (CIBO Brașov), 10. Eugen Dulgheru 
(România tineret), 11. Radislav Blagoevici (Iugo
slavia), 12. Mario Faustini (Italia), 13. Ion Cernea 
(România), 14. Gheorghi Dimitrov (Bulgaria), 15. 
Renato Cangini (Italia), 16. Constantin Tănase 
(România tineret), 17. Vasile Pascale (Steaua), 18. 
Mircea Ramașcanu (Dinamo), 19. Tiberiu ,Kovacs 
(C.S.M. Cluj), 20. Gheorghi Gheorghiev (Bulgaria) 
— toți același timp.

• CLASAMENT PE ECHIPE: lî Iugoslavia llh 
49:04, 2. Steaua — același timp, 3. România tine
ret llh 50:30, 4. Bulgaria, 5. România, 6. Voința 
București, 7. Metalul Plopeni — același timp, 8. 
Olimpia llh 56:37, 9. C.S.M. Cluj llh 59:20, 10. 
Dinamo 12h 00:55, 11. CIBO Brașov 12h 05:27

• CLASAMENT GENERAL INDIVIDUAL : 1. TEO
DOR VASILE (România) 17 h 06:39, 2. Gheorghi 
Dimitrov (Bulgaria) 17h 10:46, 3. Vasile Selejan 
(România) 17h 11:31, 4. Ion Cernea (România) 
17h 11:40, 6. Nlcolae Gavrilă (Steaua) I7h 12:48,----- —------

6. Vasile Pascale (Steaua) 17h 13:04, 7. Eugen Dul- 
gheru (România tineret) 17h 13:19, 8. Mario Faus- 
tini (Italia) — același timp, 9. Eugen Imbuzan 
(C.S.M. Cluj), 10. Nicolae David (România), 11. 
Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni) — toți ace- 
.lași timp, 12. Costel Cîrje (România tineret) 17h 
13:47, 13. Milenko Jancic (Iugoslavia) 17h 14:19, 14. 
Valentin Hoța (România tineret) 17h 14:29, 15. 
Vasile Burlacu (Olimpia) — același timp. 16 Ni- 
colae Voican (Dinamo) 17h 15:05, 17. Francisc Gera 
(Olimpia), 18. Iulian Constantin (Metalul Plopeni) 
— același timp, 19. Constantin Ciocan (Voința) 
București) 17h 15:23, 20. George Negoescu (Steaua) 
17h 15:47.

• CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE : 1. ROMA
NIA 51h 28:40, 2. Steaua 51h 38:25, 3. Bulgaria 
51h 39:10, 4. România tineret 51h 40:25, 5. Metalul 
Plopeni 51h 44:01, 6. C.S.M. Cluj 51h 49:57, 7. 
Voința București 51h 53:32, 8. Olimpia București 
52h 01:29, 9. Dinamo București 52h 07:18, 10. Iugo
slavia 52h 16:35, 11. CIBO Brașov 52h 18:13.

• CLASAMENT SPRINTERI: 1.VasileTeodor31 p, 
2. Nlcolae Gavrilă 24 p, 3. Vasile Selejan 16 p, 
4. Ștefan Ene 13 p, 5. Valentin Ilie 12 p, 6. Marian 
Ferfelea 10 p.
• CLASAMENT CĂȚĂRĂTORI i 1. Teodor Vasile 60 

p, 2. Vasile Pascale 40 p, 3. Vasile Selejan 35 p, 
4. Ion Cernea 28 p, B. Nieolae Andronache 20 p, 
6. Costel Cîrje 19 p.

J

AZI Șl MÎINE DESPRE
ETAPA A VII-A (JOI)

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

ÎNVINGĂTOR...

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

14,15 din dreptul bornei kilometrice 
dionul Arini în jurul orei 17,00.

Orarul cursei :

113 KM. Startul tehnic la ora 
149. Sosirea în Suceava pe sta-

muna Livezile sau la Tiha Bîrgău
lui.

In centrul Bistriței, fanfara ca
sei de cultură abia acoperea mur
murul mulțimii nerăbdătoare și în
focate la vestea că un localnic „vi
ne primul". Pe linia de sprint se 
afla Andrei Weingărtner, primarul 
orașului, Ion Băloiu. prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud, 
Și Vaier Cîmpeanu, prim-secretar 
al Comitetului județean U.T.C.

Peisajul începe din nou să se 
schimbe și apar măgurile, cu pla
iuri blinde, pajiști și finețe inega
labile prin frumusețea lor. Pe lin
gă casele răzlețite, cu cornișele de 
lemn sculptat sau pe lingă clăile 
de fin strins, am zărit chipurile 
unor gospodari mulțumiți de roa
dele pămîntului și ale muncii lor. 
Pe coamele de la Piatra Fintînele 
apar ciobanii și stinele cu oi. 
înspre Poiana Stampei un panou 
salută cicliștii: ..Bun venit pe pla
iurile sucevene !“

Capăt de etapă, stațiunea Vatra 
Dornei nu se dezminte ca și alte 
dăți, prin entuziasmul cetățenilor 
ei și al vilegiaturiștilor ocazionali. 
Pavoazarea străzilor de acces este 
impecabilă. Pe Stadionul tineretu
lui, 120 de pionieri (de la liceu și 
școlile generale nr. 1 și 2) îi aș
teaptă pe cicliști nu numai cu ova
țiile caracteristice vîrstei lor, ci și 
cu flori și băuturi răcoritoare. Fan
fara întreprinderii 
marșul. în tribune 
mitru Cojocaru, 
Consiliului popular 
Iută caravana. Splendide fete, din 
cooperația meșteșugărească și din 
industria laptelui, in ilice îmblă
nite și bundițe colorate peste iile 
cu riuri, oferă învingătorilor cuve
nitele onoruri, premii și sărutări. 
Frumoasa sărbătoare dorneană se 
încununează — in momentul turu
lui de onoare al victorioșilor — cu 
lansarea, de pe stadion, a unui stol 
de porumbei, închipuind, la alte 
dimensiuni, ceremonialul olimpic 
plin de gînduri pașnice și de prie
tenie.

miniere atacă 
se aclamă. Du- 
vicepreședintele 

orășenesc, sa

Victoi BANCIULESCU

Vatra Doritei
Iacobeni
Mestecăniș 
Pojorîta

Puncte
țărare : Mestecăniș.

de

14.15
14.29
14,45
15,0$

sprint :

Cîmpulung 
Prisaca

Dornei 
Vama 
Molid 
Frasin

Cîmpulung Și

ETAPA A IX-A

15,13

15,31
15,34
15,44
15,53

Gura
Humorului 

Păltinoasa 
Ilișești 
Stroiești 
Scheia 
Suceava

Gura Humorului. Punct de că-

(VINERI)
SUCEAVA — BACAU 148 KM. Startul la 

Casei de Cultură ; Sosirea în centrul 
17,00.

orașului
ora 13,20 din dreptul 
Bacău în jurul orei

Puncte

Orarul cursei : Roșiori
Drăgușeni

14,22
14,33

Suceava 13,20 Cristești 14,46
Bunești 13,44 Moțca 14.57
Fălticeni 14,03 Miroslăvești 15.10
Spătărești 14,10 Săbăoani 15,43

sprint: Fălticeni și Roman.de

Roman
Secuieni 
Onicicani 
Dumbrava 
Bacău

Deși puțin previzibil să 
fie ciștigător a două etape 
succesive — 
trai opuse 
sprint pur, 
ondulată, pe 
— Nicol ae 
din nou în 
lă a Turului și 

se poartă in 
se remarcă, 
nostru este, 
antrenorul 

Bulgaria, Slavi
— Este foarte 

tocmai aceste 
să fie pentru tînărul Gavri
lă o primă trambulină spre 
consacrare. El este extrem 
de talentat și are un viitor 
frumos. Printre calitățile 
sale le voi enumera pe a- 
celea de bun sprinter, de 
„suplețe" și 
de curaj. Și 
cîștig pentru 
mai are și

• ță.
— Tinerețe 

înseamnă, 
dox.

ce 
ce 
rul 
ță,

ambele diame- 
ca profil (una 

cealaltă foarte 
văi și dealuri) 

Gavrilă revine 
atenția genera- 

în discuțiile 
jurul celor 
Interlocuto- 

de astă 
merit 
Petkov.
posibil 

două

da- 
din

ca 
etape

reflex prompt, 
mare 

sa — 
experien-

— un 
vîrsta 

ceva

Mi

șx::

..

<•••

&

hă»

Echipa anonimă, dar atît de laborioasă 
parcurs, cronometrori, starteri etc.)

•<

a corpului de oficiali (arbitri de 
in plină acțiune de stabilire a re

zultatelor, la capăt de cursă.

FAVORIȚII SE IMPUN
LA FOREST HILLS

NEW YORK, 5 (Agerpres). — La Fo
rest Hills, tn ultimele patru optimi de 
finală s-au impus jucătorii consacrațl. 
Astfel, tenismanul iugoslav Nikola Pi- 
lici l-a învins în patru seturi : 6—4,
5—7. 6—3. 6—4 pe suedezul Bjorn Borg, 
neozeelandezul Onny Parun l-a eliminat 
cu 6—4. 6—1. 4—6, 6—4 pe australianul 
Ross Case, cehoslovacul Jan Kodes, a 
cîștigat cu 7—6, 7—5, 6—4 partida cu 
John Alexander (Australia), iar cam
pionul american Stan Smith l-a întrecut 
pe compatriotul său Tom Gorman cu 
3—6. 7—5, 6—3, 6—4.

în primul sfert de finală al probei de 
simplu femei, Margaret Court (Austra
lia) a învins-o cu 7—6, 7—6 pe Virginia 
Wade (Anglia).

Rezultate din proba de dublu bărbați

în meci amical cie fotbal

U.R.S.S.-R.R GERMANIA

0-1 (0-0)!

La Moaoova, pa atadlonul ,V. I. Le
nin", tn fața a peate 75 000 de apec- 
tatorl, a-a disputat Inttlnlrea amicală 
de fotbal dintre selecționatele U.R.S.S. 
91 R. r. Germania. Partida a luat «ftrțlt 
cu scorul de 1—0 (0—0) In favoarea 
fotbaliștilor veat-gwmanl. A marcat 
Mflller (mln. 02).

(sferturi de finală): Davidson, New
combe (Australia) — Alexander, Dent 
(Australia) 5—7, 6—3, 6—4; Laver, Ro
sewall (Australia) — Cornejo, Flllol 
(Chile) 6—2, 6—7, 1—2 (întrerupt din 
cauza întunericului).

și experiență 
totuși, un para- 

Ni-l puteți explica ?
Foarte ușor. într-ade- 
dacă mă gîndesc la e- 
de azi și la 
a cîștigat-o.
momentului

pe
- adică în 
mai avea

văr, 
tapa 
care 
rea 
„uitat* 
rii — 
care 
doar coborîșuri 
plate — sau la 
s-a

modul în 
la alege- 

cînd și-a 
adversa- 

în
drum 

situația 
de parcurs 
și porțiuni 

felul în care 
„ajutat" "de iugoslavul Cî- 

gler, și cum s-a desprins de 
el, aproape 
acestea îmi 
le.

— Sinteți 
tor. Bazîndu-vă pe aceste a- 
mănunte, puteți face si... 
previziuni ?

— Nu cu mare exactitate. 
Dar, atent supravegheat, bi
ne condus și intens antrenat, 
Gavrilă va da. în scurt timp, 
mult de furcă chiar unor 
consacrați. Și să nu uit încă 
ceva — impetuozitatea ca
racterului și a vîrstei care, 
cel puțin pînă acum, sînt bi
ne folosite și subsumate u- 
unor comportări meritorii. E 
un alt semn al valorii vii
toare.

de sosire, toate 
confirmă păreri-

un fin observa-

Radu TIMOFTE

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE TURNEELOR INDIVIDUALE 
ÎN CONCURSUL AFRO-ASIATIC DE TENIS DE MASĂ

PEKIN 5 (Agerpres). — La „Pala
tul sporturilor" din Pekin, în pre
zența a peste 15 000 de spectatori, au 
început întrecerile turneelor indivi
duale din cadrul marelui concurs 
afro-asiatic de tenis de masă.

Iată primele rezultate înregistrate 
— simplu bărbați : Hsi En-tin (R.P. 
Chineză) — Abe (Japonia) 3—2 ; 
Ayinde (Nigeria) — Meycr (Argen
tina) 3—0 ; Quintero (Mexic) — Wa- 
tanametta (Tailanda) 3—0 : Pak Kil 
Du (R.P.D. Coreană) — Alza (Siria) 
3—0 ; Najafi (Iran) — Santiago (Re
publica Sri Lanka) 3—0 ; Ezz (Repu

blica Arabă Egipt) — Gutierrez (Cu
ba) 3—1 ; Gebert (Argentina) — Gu- 
ansah (Ghana) 3—1 ; Lian Ko-lian 
(R.P. Chineză) — Takashima (Japo
nia) 3—1 ; Wan Wen-lun (R.P. Chi
neză) — Sanjari (Iran) 3—0 ; simplu 
temei : Hu Au-lan (R.P. Chineză) — 
Chong Siug Foong (Malayezia) 3—0 ; 
Hamada (Japonia) — Li Chi Eng 
(Cambogia) 3—0 ; Șan Li (R.P. Chi
neză) — Li Yan Ming (Macao) 3—0 ; 
Jackq (Nigeria) — Velasquez (Cuba) 
3—0 ; Yokota (Japonia) — Medina 
(Chile) 3—0.

Vedere generalii a Palatului Sporturilor din Pekin, in timpul întrecerilor
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