
VIZITA TOVARĂȘULUI MC01AE CTAIJȘESCU
IN VENEZUELA

• Depunerea unei coroane de flori la Panteonul Național din Cfcraeas • Convorbiri 
intre cei doi președinți • Intîlniri cu personalități venezuelene • Dejun oferit în 

onoarea înalților oaspeți români

Ziua de joi a înscris ca prim mo
ment al programului vizitei preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu în Ve
nezuela depunerea unei coroane de 
flori la Panteonul National din 
Caracas.

...Este o dimineață senină. Sîntem 
la reședința prezidențială „La Vi- 
neta“, așezată pe una din colinele 
orașului.

Coloana oficială de mașini se în
dreaptă spre Panteonul Național și 
ajunge într-un cartier în care s-a 
păstrat cu rigurozitate nealterată 
ambianța trecutului. în tată se 
înalță cele trei turnuri cu cupole 
albe, împodobite, ale Panteonului 
Național, o clădire în stil hispano- 
american. Aici sînt adăpostite ră
mășițele pămîntești ale eroului na
țional Simon Bolivar, supranumit 
„El Libertador", cel care prin fap
tele sale istorice șl-a dedicat întrea
ga viață luptei de eliberare de sub 
dominația spaniolă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
soțit de ministrul de externe, Geor
ge Macovescu, și alte persoane ofi
ciale, se oprește un moment pe scă
rile de marmură ale Panteonului. 
O fanfară intonează imnurile de 
stat ale României și Venezuelei. 
Președintele Consiliului de Stat se 
îndreaptă spre incinta Panteonului. 
Se trece printre două șiruri ale 
gărzii de onoare.

în fața sarcofagului lui Simon 
Bolivar, de o parte și de alta, ard 
flăcări veșnice în memoria eroului 
național și a altor personalități is
torice care și-au dat viața pentru 
eliberarea patriei.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
depune o coroană de flori. Se păs
trează un moment de reculegere. 
Garda militară prezintă onorul. 
Fanfara intonează din nou Imnurile 
de stat ale celor două țări. După 
aceea se citește din Cartea de

onoare a Panteonului un document 
care consemnează ceremonia depu
nerii coroanei de flori. Președintele 
Nicolae Ceaușescu semnează în Car
tea de onoare. Ministrul de externe 
venezuelean laminează, apoi, șe
fului statului român un document 
prin care se atestă momentul so
lemn petrecut la Panteonul Națio
nal. După aceea președintele 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre, 
ieșire.

an<Mre al capitalei și «1 districtu
lui, federal Caracas.

★

activității
■ sportive
■ ae masă

ARAD TURUL CICLIST AL JU
DEȚULUI

Inițiat de Comitetul județean 
U.T.C. Arad, cu sprijinul Consi
liului județean al sindicatelor și 
C T.E.F.S., turul ciclist al județului 
s a bucurat de participarea a peste 
50 de tineri. Timp de 4 zile, în 8 
etape, a fost parcurs un traseu de 
circa 500 kilometri, urmîndu-se 
ruta Arad — Lipova — Săvîrșin — 
Deva — Brad — Or. Dr. Petru 
Groza — Ținea — Ineu — Arad,

De semnalat faptul că una din 
etape a avut un caracter de căță- 
rare (în zona munților Apuseni).

Organizată pe două categorii de 
biciclete, competiția a dat cîștig 
de cauză lui Viorel Chioreanu ’a 
„semicurse" și lui Ion Chioreanu 
la „oraș": Ambii frați au repre
zentat municipiul Arad.

Scopul întrecerii — cunoașterea 
frumuseților județului și atragerea 
tineretului în practicarea sportului 
cu pedale.
CONCURSURILE FINALE ALE 

POMPIERILOR
în întîmpinarea celei de a 125-a 

aniversări a luptelor pompierilor 
din Dealul Spirii, în zilele de 8 și 
9 septembrie vor avea loc la poli 
gonul de experimentări și instruc 
ție al Comandamentului pompieri
lor din municipiul București, strada 
Caroteni nr. 4 (lacul Tei), cea de 
a 20-a ediție a concursurilor pro
fesionale ale pompierilor militari.

La întrecere vor lua parte re
prezentative din 12 grupuri de 
pompieri din Capitală și din țară

De menționat că, în afara pro
belor speciale, concursurile vor cu
prinde și numeroase demonstrații 
sportive.
JIMBOLIA INTERESANTE ÎN
TRECERI DEDICATE UNUI FRU

MOS JUBILEU
Asociația sportivă Voința Jlmbo- 

lia organizează duminică Intere
sante întreceri sportive cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la 
înființarea primelor centre mește
șugărești din această localitate.

La întreceri vor participa spor
tivi din Timișoara, Lugoj și Jim- 
bolia. Sînt programate meciuri de 
handbal și volei șl concursuri de 
lupte libere și greco-romane.
BRĂILA REUȘITE ACȚIUNI 

SPORTIVE
Pe agenda întrecerilor sportive 

de masă din municipiul Brăila au 
figurat recent reușite întreceri de 
volei și popice. La volei au fost 
prezente 16 echipe, care s-au în
trecut pe terenurile din Grădina 
publică. în finală s-au întîlnit cîș- 
tigătoarele celor două serii, Con
structorul I.C.M.J. și Tridias. Au 
învins voleibaliștii de la Construc
torul I.C.M.J. cu 3—0.

La popice, finaliste au fost e- 
chipele Laminorul și Voința. La- 
minoriștii și-au apropriat victoria, 
dovedind un plus de omogenitate. 
La întrecere au luat parte 7 *- 
chipe.

M. GHEORGHIU, coresp.
SATU MARE NOI AMENAJĂRI 

PENTRU VOLEI
Recent, în municipul Satu Mare 

au fost date în folosință noi spații 
pentru sport. Este vorba de cele 
trei terenuri de volei amenajate în 
incinta zonei de agrement Someș.

Terenurile, prevăzute cu instalații 
și materialele necesare practicării 
voleiului, sînt puse la dispoziția tu
turor cetățenilor care vin, în timpul 
lor liber, la ștrandul sătmărean și 
sînt dornici să se destindă practi- 
cind sportul.

Ștefan VIDA» coresp.
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De la Panteon, coloana oficială 

se îndreaptă spre palatul Mirt/flo- 
res, reședința președintelui VAcne- 
zuelel. Aici, în biroul prezidrâitial. 
au loc primele convorbiri o/iciale 
la nivel înalt româno-venezyielene.

Cu acest prilej, au fost r/bordate 
probleme ale dezvoltării pe multi
ple planuri a relațiilor rc^nâno-ve- 
nezuelene, precum și asr/ecte ac
tuale ale vieții internaționale.

La întrevedere au participat mi
niștrii afacerilor externe ai celor 
două țări, George Macovescu și 
Aristides Calvani.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la reședința sa 
din Caracas — La Vineta — pe 
Lorenzo Fernandez, candidat la 
președinție din partea partidului 
de guvernămînt Copei.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al P.C.R., și 
George Macovescu. membru al 
Comitetului Central al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Au asis
tat, de asemenea, Eduardo Fernan
dez, vicesecretar general al parti
dului Copei, și ~ 
secretar pentru 
țiilor internaționale al 
Copei.

Au fost discutate, într-o atmos
feră de prietenie, probleme de in
teres comun privind relațiile din
tre România și Venezuela și 
fost abordate unele probleme 
situației internaționale.

Al VOLEIBALISTILOK ROMANI
IN JAPONIA

TOKIO, 6. — Reprezentativa
masculină de volei a României și-a 

•început turneul în Japonia, evo- 
luînd la Osaka, în compania unei 
selecționate locale. Victoria a re
venit voleibaliștilor români cu sco
pul de 3—1 (11—15, 15—2, 15—9, 
15—4).

Bemando Level, 
problemele rela- 

partidului

CAMPIONATELE

UN PUBLIC CALD, GENERDS, A PRIMIT CARAVANA
TURULUI ROMÂNIEI PE MELEAGURILE SUCEVENE

Dc doua ori, în aceeași zi, pe serpentinele ricstecănișului 
Nume noi in palmaresul cîștigătorilor de etape: tinărul Nicolae Voican și „veteranul" Mircea Rindașu 
Liderul nu suporta monotonia plutonului 
italienii Renato Cangini și Mario Faustini atacă pozițiile fruntașe
Rutierul bulgar Gheorghi Dimitrov continuă aprigul duel cu Vasile Selejan 
Astăxi, etapa a IX»at Suceava Bacău

DE VITEZA

ACADEMIC• ★

tovarășei

Noguera a înmînat pre- 
Consiliului de Stat al 
diploma de oaspete de

au 
ala

„La 
a avut loc, joi, 6 'septem- 

onoarea 
de Stat

REPUBLICANE

v
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PRESTIGIUL CUCERIT
SPÂRTACHIADA DE VARĂ A ARMATELOR PRIETENE

cele

află

• T. Coldea locul III in concursul de tir •
clare ale sportivilor români la handbal fi boxCUPA IAȘULUT LA BASCHET
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Belgrad, ei au 
și dresaj, în 
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acordate.
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posesia
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In cursul serii ne-a parvenit 
stadionul Strachov din Fraga, 
neascâ. Atletul clubului Steaua, 
rosul timp de 13 minute 48,8 
românesc (v.r. 13:49,8).

Victorii

m -a 
** 5

Pentru actuala ediție 
Cț Campionatelor Bal
canice, Aurelian Stoica 
se pregătește cu asi
duitate.

5 000 metri, disputată pe 
frumoasă victorie româ- 

Petre Lupan, s-a clasat pe locul 
secunde, ceea ce constituie un

Primii trei clasați în etapa de ieri. Vatra Dornei — Suceava (Nicolae Voican, la mijloc cu cununa învingă
torului, Nicolae Gavrilă și Valentin Ilie) parcurg turul de onoare pe stadionul sucevean

Citifi in pag. a IV-a relatările trimișilor noștri

știrea că proba de 
s-a încheiat cu o

Joi la amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu a primit, la re
ședința sa din Caracas, o delegație 
a Consiliului Municipal al Capita
lei venezuelen©, alcătuită din Edu
ardo Noguera (Mișcarea Populată 
JustățiaBstă), Jorge Rivas Berivei- 
tia (Uniunea Republicană Demo
cratică — URD), Antonio Garcia 
Ponce (Partidul Comunist Vene- 
zuelean).

Eduardo 
ședintelui 
României

La reședința prezidențiala 
Casona" 
brie, dejunul oferit în 
președintelui Consiliului 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
Elena Ceaușescu de către preșe
dintele Republicii Venezuela. Ra
fael Caldera, și doamna Alicia 
Caldera.

în cursul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, cei doi șefi de stat au ros
tit scurte toasturi.

LA CANOTAJ

Săptămîna viitoare, timp de 
zile (joi, vineri și sîmbătă), pistele 
de apă de la Snagov vor găzdui în
trecerile campionatului republican 
de viteză, la canotaj academic. La 
competiție — care este rezervată se
niorilor — se vor alinia și proaspeții 
campioni europeni Ilie Oanță și Du
mitru Grumezescu, precum și meda
liații cu bronz, Ștefan Tudor și Petre 
Ceapura. De asemenea, schifistele 
românce care au cucerit medalii la 
C.E. de la Moscova vor participa la 
întreceri, de această dată, însă, 
echipaje adverse.

CĂLĂREȚII NOȘTRI7 »

.. ECHIPEI POLITEHNICA
La lași, în organizarea Consiliu

lui județean pentru educație fizică 
si sport, s-a desfășurat un intere
sant turneu de baschet masculin, 
„Cupa lașului", la care au partici
pat șapte echipe, printre care șl 
cîteva fruntașe, cum sînt Steaua, 
Politehnica și Farul Constanța.
Trofeul a revenit formației Poli-

tehnica Iași, care în finală a dispus 
de Steaua cu 72—61 (33—28). Alte
rezultate mai interesante : Steaua — 
C.S.M. Iași 72—39, Steaua —• Farul 
70—63, Farul — Politehnica 64—63, 
Politehnica —■ A.S.A. Bacău 101—39.

CLASAMENT FINAL : 1. Politeh
nica Iași, 2. Steaua, 3 Farul Con
stanța. (D. ONCIUL — coresp.)

I j I
.......

La cele patrii ediții ale Cam
pionatelor Balcanice de călărie, 
sportivii noștri s-au aflat întot
deauna printre fruntașii compe
tiției, cucerind numeroase locuri 
întîi. Este semnificativ — pentru 
a demonstra că reprezentanții e- 
chitației românești au manifestat 
în întrecerea cu cei mai buni că
lăreți din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Turcia o pregătire supe
rioară — să amintim că ,1a ultime
le confruntări, care au avut loc 
în 1971, la 
la obstacole 
a 3 medalii 
cîte au fost

Acum, călăreții noștri se 
naintea celei de a V-a ediții 
Campionatelor Balcanice, care 
vor desfășura între 12 și 15 sep
tembrie la Atena. Un nou prilej 
pentru a-și demonstra calitățile, 
de a face dovada unei cît mai 
bune pregătiri.

I-am urmărit la antrenamente, 
în aceste zile premergătoare celei 
mai importante întreceri a anului 
pentru călăria noastră, pe compe 
nenții lotului de obstacole și dre
saj. Am simțit la fiecare sportiv

Emanuel FANTANEANU

PRAGA, 6 (prin telex, de la tri
misul nostru).

Pe zi ce trece, tot mai mulți 
sportivi români sînt angrenați în 
competițiile Spartachiadei de vaiă 
a armatelor prietene. în ziua a pa
tra a întrecerilor au intrat în con
curs boxerii și gimnaștii.

Primele starturi ale boxerilor 
ne-au adus satisfacții, cu atît mai 
mult, cu cît la turneu participă 
pugiliști cu un bogat palmares, 
printre care medaliații olimpici

A IV-a ediție a „Cupei Europei

IȘI DESEMNEAZĂ

EDINBURGH, 6 (prin telefon).
Frumoasa capitală a Scoției

la bărbați cît și la fe-
Frumoasa capitală a Scoției a 

devenit, în aceste zile și capitala 
atletismului continental. Vineri și 
sîmbătă renumitul Meadowbank 
Stadium — adevărată citadelă a 
atletismului, gazdă a ultimelor în
treceri în cadrul Jocurilor Com- 
monwealth-ului — va fi scena pe 
care se va juca cel mai important 
act al stagiunii atletice europene 
1973 : finala celei de a 4-a edi
ții a „Cupei Europei" pe echipe, 
dotată cu trofeul Bruno Zauli.

într-un an fără competiții de 
cea mai mare importanță — n-au 
fost nici Jocuri Olimpice, nici cam
pionate europene — concursul de 
aici este, fără îndoială, punctul 
culminant al sezonului, constelația 
de vedete prezentă la Edinburgh 
nefiind egalată în acest an decît 
— poate — de Universiada de 
la Moscova.

Acum, la 24 de ore de startul 
întrecerilor, cele mai bune 6 p- 
chipe feminine și tot atîtea mas
culine din Europa sînt gata să în
ceapă lupta pentru prețioasele tro
fee. Trofee care pînă acum au re
venit numai echipelor U.R.S.S. (la 
primele două ediții) și R. D. Ger
mane (la ultima confruntare, ta

1970) atît 
mei.

Vă sînt, 
pețitoarele 
cum pentru titlul de cea mai bu 
nă echipă de pe continent, 
repetăm, cu plăcere, pentru 
însuși faptul că echipa noastră fe
minină și-a cîștigaț dreptul de » 
concura în disputa celor mai bu
ne șase echipe din Europa repre
zintă un frumos succes al atletis
mului românesc. Deci, la feminin: 
Anglia, Bulgaria, R. D. Germană, 
R. F. Germania, România și 
U.R.S.S. iar la masculin Anglia 
R. D. Germană, R. F. Germania 
Finlanda, Franța și U.R.S.S. se 
vor întrece pentru a stabili ceea 
ce putem numi „campioanele pe 
echipe" ale continentului.

Deși „Cupa Europei" este o 
competiție pe echipe și întrecerea 
pentru supremație va fi — fără 
îndoială — deosebit de interesantă 
și sub acest aspect, atletismul ră- 
mîne în esență un sport individual 
și farmecul concursului va fi dat 
de confruntarea directă, la fiecare 
probă, între super-campionii pre- 
zenți aci. Competiția feminină, în 
special — și nu spunem acest lu
cru pentru că ea ne interesează 
pe noi în primul rînd, ci pentru

desigur, cunoscute com 
care se vor întrece a-

(Continuare in pag. a 2-a)

Le
că

Argentina Menis așteaptă cu încredere noua confruntare cu Faina Melnik 
și cu... recordul mondial

faptul că atletismul feminin eu
ropean este cu... cîțiva ani 
înaintea celui de pe celelalte 
tinente — promite la cîteva 
be dispute de nivel maxim, la 
vor participa cele mai bune 
cialiste din lume.

Amintim, în primul rînd ~ de

buni 
con- 
pro- 
care 
spe-

data aceasta sîntem direct intere
sați — de duelul (care tinde să 
devină un „clasic" al atletismu
lui...) dintre Argentina Menis și 
Faina Melnik, la aruncarea discu-

(Continuare In pag. a 3-a)

Sokolov (U.R.S.S.), Correa (Cuba), 
Sczepanski (Polonia) ș.a.

La Olomouc, toți boxerii români, 
care au urcat treptele ringului, au 
lăsat o frumoasă impresie, obti- 
nînd victorii clare la puncte, 
categoria cocoș Dinu 
învins pe polonezul 
semiușoară P. Anton 
Rudnickim (Polonia), 
cie mică, Ștefan Florea l-a elimi
nat pe Cindaiujen (R. P. Mongolă). 
Victorios a încheiat meciul și Ibra
him la categoria muscă, în compa
nia cehoslovacului Tatar.

în al doilea joc, formația de 
handbal a României, a realizat, la 
Bratislava, o victorie clară în fața 
echipei Bulgariei, cîștigînd cu 28— 
14 (12—7). începutul partidei a fost 
echilibrat : în min. 11 jucătorii 
noștri au condus cu 3—2, după care 
s-au detașat categoric. în repriza 
secundă, Gațu a făcut o adevărată 
demonstrație de virtuozitate — 
mult aplaudată de public — pu- 
nîndu-1 în repetate rînduri în ex
celente poziții de șut pe Voinea,

Condurat 
Roznicki, 
a dispus 
iar la mijlo-

PETRE LUPAN
autorul a 10 goluri. Celelalte puncte 
ale formației învingătoare au fost 
înscrise de Gațu și Kicsid cîte 5, 
Tudosie 4. Stockl 2, Coasă și Ca
pră, iar cele ale învinșilor au fost 
realizate de Aladjov 5, Boncv și

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 3-a)

La Londra, In cadrul C.M. de pentatlon modern

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 3-4,
DUPĂ PRIMA PROBĂ: CĂLĂRIA
La Londra a început campionatul 

mondial de pentatlon modern, Ia 
care participă sportivi din 19 țări, 
printre care și reprezentanții ~ 
mâniei Dumitru Spîrlea, Albert Co
vaci și Constantin Călina.

Prima probă a C.M., călăria, a 
revenit cunoscutului pentatlonist 
finlandez Risto Hurme cu 1100 punc
te. El a fost urmat de compatriotul 
său, Martti Ketelae, de americanul 
John Fitzgerald — cu același număr 
de puncte, și de un grup de 11 spor
tivi cu cîte 1068 p. Iată-I în ordinea 
timpilor realizați : 4. Peter Ridgway 
(Australia), 5. CONSTANTIN CALI
NA (România), 6. ALBERT CO
VACI (România), 7. J. Bartu (Ceho
slovacia), 8. J. Adam (Cehoslovacia), 
9. H. Thade (R.F.G.), 10. R. Domin
guez (Spania), 11. B. Lager (Suedia), 
12.G. Jacobson (Suedia), P. Twine 
(Anglia), și W. Leu (Austria). Re
marcabilă comportarea celor doi 
sportivi români — C. Călina și A. 
Covaci — care au contribuit astfel 
la situarea echipei noastre pe locurile 
3—4 după prima probă. în schimb. 
Dumitru Spirea nu a reușit să ob-

Ro-

țină decît 940 p. în această probă, 
favoriții competiției, pentatloniștii 
sovietici și maghiari au obținut un 
clasament mai modest, însă este de 
așteptat ca în probele următoare ei 
să marcheze ascensiuni mari spre 
pozițiile fruntașe atît în clasamentul 
pe echipe cît și în cel individual.

Pe echipe, victoria în probă a re
venit reprezentativei Cehoslovaciei 
cu 3128 p, urmată de cele ale R.F. 
Germania (3112 p), ROMÂNIEI,
Danemarcei (cîte 3076 p), S.U.A. 
(2985 p) și Finlandei (2970 p.).

★
în Berlinul occidental a luat sfîr- 

șit campionatul mondial de pentatlon 
modern rezervat juniorilor. La in
dividual, titlul de campion al lumii 
a revenit sportivului francez Domi
nique Colladent cu un total de 5003 
puncte, urmat de Robert McCro- 
mick (S.U.A.) — 4997 p, Alain Cor
tes (Franța) — 4996 p și Neil Glenesk 
(S.U.A.) — 4984 p.

Clasament final pe echipe ! 
Franța — 14 834 p ; 2. S.U.A.
14 73Q p; 3, m p,

1.



Canotaj academic
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Astă-seară, din Piața Scînteii

START IN RALIUL
Golurile lui Mircea și bara lui Dinu

toată frumusețea 
maestrul Răduca-

S-o născut în București, la 17 noiem
brie 1950. Are 1,85 m înălțime șl 88 kg. 
Este necăsătorit și lucrează în cadrul 
Ministerului de Interne. A început să 
practice canotajul in anul 1967, fiind 
descoperit șt îndrumat la început de 
cunoscuta antrenoare dinamovistă Vio
rica Udrescu. La numai un an de la 
debutul în sportul care-i va aduce con
sacrarea, este selecționat în lotul repre
zentativ de juniori și participă la „Cri
teriul Speranțelor Olimpice", remareîn- 
du-se împreună cu echipajul de 4 f.c. 
In 1969 este promovat in grupa de se
niori a clubului Dinamo, unde se pre
gătește sub îndrumarea antrenorului 
emerit Dumitru Popa și cucerește cel 
dinții titlu de campion național, îm
preună cu echipajul de 8 + 1, al cărui 
ștroc era.

Despre Ilie Oanța ss spune 
ui canotor plin de temperament, 
ar lucrul acesta este îndreptățit, 
ntrucît tînărul sportiv dinamovist 
mpresionează nu numai prin teh
nica sa aproape desăvîrșită, ci și 
prin nervul cu care imprimă bărcii 
sale tempo-ul în fiecare cursă. Și 
în privința calităților fizice el are 
toate motivele să se considere mul
țumit, căci pornind de la indicii fi
ziologici și pînă la statura de atlet, 
totul este armonios și bine propor- 
ționat.

Ilie Oanță n-a concurat de la în
ceput în proba care avea să-i aducă 

european. El a 
a continuat cu 
nou 1a 4 f.c. și 
s-a dedicat pero- 
Făcirid întîi cu-

laurii de campion 
debutat cu 4 f.c.,
8—1, a revenit din 
abia acum trei ani 
rului fără cîrmaci.
piu cu Dumitru Ivanov. Oanță a por
nit pe drumul greu al sudării, al

omogenizării și sincronizării per
fecte a echipajului, reușind, însă, 
acest lucru numai în momentul cînd 
în barca sa a venit Dumitru Grume
zescu. Cu acesta a urcat din treaptă 
tn treaptă pe scara măiestriei spor
tive, cucerind mai multe titluri re
publicane și un loc VI la Jocurile 
Olimpice de la MUnchen. In palma
resul lui mai figurează și un loc 
IV la Campionatele europene din 
1971 (Copenhaga), în proba de 4 f.c.

Duminică, la C.E. de la Moscova 
la capătul finalei de 2 f.c., Ilie Oanță 
a urcat pe cea mal înaltă treaptă a 
podiumului de premiere, alături de 
colegul său Dumitru Grumezescu, iar 
atunci cînd, prin intermediul micu
lui ecran, l-am văzut fericit, ne-am 
amintit că la o ședință de după 
Olimpiadă el promisese cu simplitate 
dar ferm : să ieșim și noi o dată
pe locul I*...

în această dimineață, peste o 
sută de arbitri din București, Ti
mișoara, Cluj, Iași, Brașov și Pi
tești au plecat pe traseul Raliului 
automobilistic al României pentru 
a intra în dispozitiv, la posturile 
orare de control, ca și la punctele 
de unde se va da startul în probele 
speciale de departajare. Pe cei 
2 200 km ai traseului, 58 de ar
bitri vor oficia la controalele orare 
și 45 la probele speciale de vi
teză în coastă.

După cum se vede, este vorba 
de o competiție de mare amploare 
și totodată de o excepțională di
ficultate. Sportivii vor concura timp 
de 41 de ore, cu numai șase ore 
întrerupere (la Piatra Neamț) pen
tru odihnă și eventualele revizii ale 
mașinilor.

După cum am anunțat, startul în 
această importantă cursă automo
bilistică se va da astăzi, începînd 
de la ora 19,01, din Piața Scînteii,

urmînd ca sosirea din greaua 
cercare să se facă duminică, în 
rul orei 11, în același loc.

Iată acum traseul care va fi 
coperit într-o adevărată alergare 
maraton de peste 35 
București — Brașov — Cîmpulung 
Muscel — Pitești — Rm. Vîlcea — 
Tg. Jiu — Vîrtopul — Drobeta Tr. 
Severin — Caransebeș — Soceni — 
Reșița — Timișoara — Arad — 
Săvîrșin — Deva — Almașul 
Mare — Zlatna — Cîmpeni — Gi- 
lău — Cluj — Tg. Mureș — Ere- 
mitu — Sovata — Praid — Gheor- 
gheni — P. Neamț — Bacău — 
Gh. Gheorghiu-Dej — Oituz — 
Focșani — Galați — Brăila — Bu
zău — București. în șapte locali
tăți (Vîrtopul, Soceni, Almașul 
Mare, Eremitu, Praid, Gheorghieni 
și Oituz) concurenții își vor mă
sura forțele în probe de viteză în 
coastă.

In campionatul de parașutism

în- 
ju-

a-

de ore :

lntr-o „săptămînă sportivă" de 
— cu Foreman, cu Forest-Hills, cu 
nu transformînd un TT metri în meciul cu Lokomotiv, 
cu Leeds dîndu-i trei boabe lui Everton — Țopescu 
al nostru ne-a mai dat1 ca amuzament și golurile O- 
landei în poarta Islands!', vreo 8 (opt), de-ți era mai 
mare dragul să te gîndețti că a doua zi va fi du
minică, și încă ce duminică, cu cucu, adică cu cu
plaj bucureștean. O, ce bin# ar fi dacă această 
„săptămînă sportivă" ar fi începutul unei sistematice 
(vă place cuvîntul acesta ?) îmbună
tățiri a chinuitei emisiuni del simbătă 
noapte I Țopescu n-ar trebui s'-o mai 
lase din mina sa binefăcătoare și 
am putea avea, înainte de programul 
clasic al romanțelor și după Mdnnîx- 
ul Infinit, o emisiune de cert interes 
omenesco-sportiv.

Dar nu acesta era oftatul meu, ai1 
în cu totul altă parte vreau să bat: 
vreau să bat la poarta nemuririi și 
să spun că* nici unul din golurile vă
zute simbătă noapte la englezi și o- 
landezi nu suferea comparație cu 
cele văzute în România, duminică 
seara, și anume acelea marcate de 
dragul nost'Mircea Sandu în poarta lui
meciul a fost extrem de drăguț (cuvîntul ăsta vă 
place ? pe mine mă înnebunește, iar cînd vreo to
varășă adorabilă mai face din «drăguț* și diminuti
vul „drăguței", cum ar fi : „ești foarte drăguței, că 
mi-ai dat telefon !“ merg pe pereți de entuziasm I), 
tot meciul a fost foarte drăguței, dar golurile lui 
Sandu au fost minunate, pline de draci și drama
tism. Merită să-l cîntăm pe acest om care »-a per
pelit printre atîtea idei ongelice (Angelo l-a văzut 
centru în națională I) și olasiene (Ola l-a put pe 
fund, să destrame atacurile adversa I).

Primul gol, dlntr-o centrare demnă de o extremă 
englezească, a fost marcat cu o precizie, cu o Sete, 
cu un aplomb care meritau să fie transmise la „săp- 
tămîna sportivă" engleză, de un Țopescu ol lor... Trec 
peste cel de-al doilea gol, venit tot de la Mlrcea, și 
ajung la acea capodoperă a celui de-al treilea, mar
cat după o cursă nebună, dintr-un unghi imposibil, 
după care băiatul a căzut fericit la pămînt, de am 
crezut că nu se mai ridică. De mult n-am văzut o 
asemenea expresie a fericirii de a marca. Omul a

DUMITRU GRUMEZESCU - Canotaj academic
DOINA CHERECHEȘ Șl ION BUCURESCU

S-a născut, la 7 martie 1949, în co
muna Bozieni din județul Neamț ?i 
pină la vîrsta de 20 de ani practică mal 
multe sporturi, grație fizicului său im
presionant: 1,93 m înălțime și 92 kg
greutate.

In 1969, odată cu primele luni de sta
giu militar, el este selecționat în secția 
de canotaj a clubului Dinamo Bucu
rești, unde începe să cunoască primele 
taine ale schifului. Seriozitatea, intere
sul șii pasiunea pe care le dovedește, 
alături de resursele fizice cu totul ieșite 
din comun, tl recomandă antrenorului 
D. Popa drept un sportiv cu reale per
spective de progres, fapt pentru care, 
la mai puțin de un an de la debut, este 
cooptat tn echipa de 2 f.c. a clubului 
dinamovM. Este căsătorit și lucrează ln 
cadrul Ministerului de Interne.

NOII CAMPIONI NAȚIONALI
• Sîmhâtâ pc Clinceni, demonstrație de înaltă acrobație

Dumitru Grumezescu 
8 dorit să dovedească 
— șl a reușit 
mod strălucit 
niciodată nu e 
tîrziu să 
sportului 
manță. El 
cest lucru 
vîrstel de 
cînd, e drept, 
slt un sprijin excelent 
atît în antrenor, cît 
mal ales în coechipie
rul său Oanță. Acesta 
din urmă, mai experi
mentat, a știut să-i in
sufle pasiunea pentru 
perorul lor, pentru apă 
și pentru concursuri, 
dar mai presus de

intr-un 
— că 

prea 
dedici 

perfor-
te 

de 
a hotărît a- 
în pragul 

20 de ani 
a gă-

toata a știut să-i de
vină prieten. Pentru 
Dumitru Grumezescu 
aceasta a contat enorm 
și s-a înhămat la orele 
trudnice de muncă 
fără preget și fără dis
cuții. zăbovind mereu 
„peste plan“ în sala de 
foiță și la bac.

Au venit apoi primele 
victorii, aproape fi
rești, dar nespus de 
frumoase, iar după ele 
au venit alte și alte 
ore de muncă și alte 
victorii. La MUnchen, 
în finala olimpică, e- 
chipajul român din 
proba de 2 fără cîr-

maci, alcătuit din Iile 
Oanță și Dumitru Grn- 
mezescu, a ocupat lo
cul VI. Cei doi n-au 
fost mulțumiți, pentru 
că făcuseră o greșeală 
de tactică, s-au sfătuit 
și au promis o revanșă 
și au făcut legămînt 
prietenesc să munceas
că și mai intens.

La Moscova a venit 
ora împlinirii; cam
pionii olimpici au ră
mas undeva mai jos de 
podiumul de premiere, 

timp ce acolo, sus, 
prima treaptă, cei 
prieteni din echipa- 
de 2 f.c surîdeau...

fn 
pe 
doi
Iul

La Clinceni, in cea de-a doua probă a 
campionatului național de parașutism, 
proba Individuală de țel fix, manșele 
IV, V șl VI, au prilejuit dispute aprige, 
cu răsturnări de poziții în clasament. 
Dacă după —*—*“ —‘ --------
tate marți, ia caicul emiuuvea *’ 
Bucurenclu, urmat în ordine de 
Bucurescu, " ‘
Iordănescu, _____ __ „____ ____ __
rizare de peste 4 m l-a coborît pe lider 
citeva locuri. Lupta pentru șefie s-a dat 
între urmăritorii săi șl Ion Bucurescu 
mențlnîndu-și avansul a cîștigat proba. 
Punctele astfel obținute, adunate 
cele de ta proba de acrobație, i-au 
sportivului ploieștean primul titlu 
campion din cariera sa.

în întrecerea fetelor surprizele nu _ 
lăsat așteptate. Șl aici ordinea stabilită 
marți (Maria Iordănescu, Eva Balogh- 
Lutsch, Florica Uță, Elena Pușcașu Și 
Doina Cherecheș) a fost spulberată 
chiar de la lansarea a TV-a. Cu o ate
rizare de peste 5 m Maria Iordănescu 
a ieșit din luptă, pe primul loc insta- 
lîndu-se Eva Balogh-Lutsch, ciștlgătoa- 
rea ediției trecute, urmată de Florica 
Ută și Doina Cherecheș. Socotelile pă
reau 'încheiate, dar în ultima manță ate
rizări deloc strălucite ale primelor trei 
clasate o promovează în fruntea clasa
mentului pe ieșeanca Elena Pușcașu, 
eîștigătoare neașteptată. După însumarea 
punctelor obținute în ambele probe 
(acrobație și țel fix) Doina Cherecheș 
cîștigă și ea primul titlu de campioană 
națională.

primele trei lansări execu- 
la băieți conducea Nicolae 
__ —. 1. __- - -J Ion 

Emil Dumltrașcu și Ionel 
saltul al patrulea cu o ate-

cu 
adus 

de

s-au

V

ÎNCEP SĂ SE VADĂ ROADELE PASIUNII
Sînt binecunoscute strădaniile e- 

ehipei de fotbal a Șantierului Naval 
din Oltenița pentru o cît mai fru
moasă comportare în divizia secundă 
a campionatului național. Și tot la 
Oltenița, la Șantierul Naval, s-a 
făcut remarcată și formația de 
rugby. O echipă alcătuită din oameni 
pasionați, modești — în sensul bun 
al cuvîntului — apreciați nu numai 
pentru rezultatele obținute de ei pe 
terenul de sport, dar și pentru cele 
din producție, unde se află printre 
fruntași.

Fotbal, rugby. Subiecte din spor
tul local despre care s-ar putea vor
bi mult. Dar nu aceasta este în 
intenția noastră. In rîndurile care 
urmează ne-am propus să relevăm 
un aspect care, credem, va deter
mina într-un viitor nu prea îndepăr
tat ridicarea sportului din Oltenița 
la un nivel cu mult superior celui 
la care se situează în prezent. Este 
vorba de baza materială. Despre 
strădaniile unor activiști, ale tinere
tului In general, ale tuturor oame
nilor muncii din Oraș, pentru asi
gurarea unor condiții din ce în ce 
mai bune desfășurării activităților 
sportive.

în Oltenița s-a simțit acut lipsa 
unei săli pentru continuitatea acti
vităților sportive în perioada de iar
nă. Pînă la aprobarea fondurilor 
necesare înălțării unei astfel de săli, 
toți cei interesați au căutat o sob> 
ție provizorie, dar operativă. Și au 
găsit-o. Un fost depozit de cereale, 
de 28x9 metri. La cerere, clădirea 
le-a fost cedată. Fără întîrziere a 
început munca de transformare a 
magaziei în sală de sport. Efortul 
conjugat al tinerilor din oraș, a 
dat, bineînțeles, roade. Astăzi, sala 
de sport din Oltenița, deși modestă, 
satisface totuși necesitățile de lucru 
ale sportivilor. A fost parchetată, a 
fost dotată eu instalații de încălzire, 
cu materialele sportive necesare pen
tru jocuri și antrenamente de bas-

chet, 
vine 
Intens la înălțarea în imediata veci
nătate a acestei săli a unei popicării 
(cu două piste) acoperite. Un zid al 
viitoarei construcții sportive este 
nul din zidurile sălii de sport, 
celelalte " ' - ...
materiale recuperate. In curînd, 
începe montarea acoperișului...

în timpul vizitei făcute la sala 
sport și la viitoarea popicărie, 
fost însoțiți de pensionarul Vasile 
Hociotă, administratorul „complexu
lui sportiv". Hociotă, fost jucător în 
echipa de fotbal care a activat in 
anii 1930—1931 în Oltenița, este as
tăzi unul din marii animatori ai 
sportului din oraș. Funcția de ad
ministrator al bazei o îndeplinește 
în mod voluntar, depunînd o lăuda 
bilă rivnă. De dragul sălii și a ac
tivităților pe care aceasta le găzdu
iește, toată ziua îl vezi rostuind a- 
paratele, dereticînd în stingă și-n 
dreapta, sau chiar " ’ 
ajutor la înălțarea 
sportive.

Impresia plăcută 
cut-o acest harnic

volei, box etc. și cum pofta 
mîncînd, în prezent se lucrează

trei au fost ridicate
u- 

iar 
din 
va

de 
am

dînd o mînă de 
noii construcții

pe care ne-a fă- 
activist sportiv a 

fost întregită și amplificată de o 
suită de alte exemple de muncă pa
sionată dusă pentru propășirea spor
tului din Oltenița. Așa, de pildă, am 
rămas de-a dreptul îneîntați de mo
bilizarea generală a forțelor prin 
care s-a reușit ca stadionul central

al orașului să fie simțitor înfrumu
sețat și bine utilat, înaintea începerii 
campionatului de fotbal. In mai pu
țin de 
au fost 
gazii de 
die al, o 
grupuri 
țin remarcabile ne-au părut curțile 
liceelor și ale școlilor generale din 
oraș, în marea lor majoritate trans
formate în microcomplexe sportive, 
cu terenuri de volei, de baschet, de 
fotbal și chiar de tenis de . cîmp 
(toate bituminizate), eu porticuri de 
gimnastică, cu piste de atletism de 
cite 80 sau 100 m, cu gropi de să
rituri, cu spații pentru aruncări. A- 
semenea instalații demne de invidiat 
am întîlnit la Liceul nr. 1 (director- 
Dumitru Popescu, profesori de edu
cație fizică : Nicolae Ploieșteanu și 
Mihai Păun), Școala generală nr. 4 
(director-Tudor Vișân, prof, de edu
cație fizică-Paraschiv Cucu), Școala 
generală nr. 5 (director-Rodin Sima, 
prof, de educație fizică-Mihai Caza- 
cu), Liceul industrial (director-Mi- 
hai Grigorescu, prof, de educație 
fizică-Mihai Cristea) etc.

După cum se vede, în Oltenița 
sportul și-a găsit mulți prieteni de
votați care iubindu-1 în aceeași mă
sură în care își iubesc orașul, de
pun strădanii și pasiune pentru a-1 
sluji.

două săptămâni, la stadion 
construite vestiare noi, ma- 
echipament, un cabinet me- 
stație de radio-amplificare, 

sanitare etc. Și nu mai pu-

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

PATINATORII MUREȘENI DOMINĂ
FINALA CAMPIONATELOR PE ROTILE

ÎN
PESCARII SPORTIVI 

COMPETIȚII REPUBLICANE
în 

tați.
septembrie, la Ga- 
va desfășura cam- 
de pescuit sportiv ..

In

zilele de 7 și 8 
_ , , pe Dunăre, se 
pionatul republican 
staționar. Vor participa aproximativ 60 
de pescari sportivi, primii clasați în 
concursurile de pescuit sportiv interju- 
dețene.

Primii cincisprezece pescari sportivi 
clasați în acest campionat vor consti
tui lotul reprezentativ de pescuit stațio
nar al țării noastre pentru viitoarele în- 
tîlniri internaționale de pescuit spor-tiv.

★
La Cluj, ln zilele 7 șl 8 septembrie, 

va avea loc un concurs-revanșă de lan
setă. categoria copii. Vor participa două 
echipe de copil (reprezentative ale Aso
ciațiilor vînătorilor șl pescarilor spor
tivi din sectoarele I și VIII din Capi
tală) ca răspuns al întîlniril de lansetă 
— copil desfășurată anul trecut ta Bucu
rești.

VEȘTI PENTRU VÎNĂTORI
A început pasai ul de rațe și alt vînat 

acvatic. La efectivul de rațe (ca și alte 
specii) care a cuibărit pe meleagurile 
noastre se adaugă cele care au început 
să sosească din Nord. După ultimile in
formații, terenurile cele mai bogate în 
rațe si gîște sălbatice, ca și în alt vînat 
acvatic sînt. Giurgeni. Bordușani, Co- 
cora, Vlădenl, Văile rîurilor Șiret, Ialo
mița, Argeș. Olt. Neajlov etc.

De asemenea, în aceste zile se adună 
tn stoluri. în vederea migrațiel spre 
Sud, turturelele. Bogate asemenea sto
luri s-au semnalat la Bordușani șl Să- 
veni, dar șl ln lanurile de floarea soa
relui în care n-a început Încă recolta
rea.

Reamintim vînătorilor de a nu ieși tn 
teren la vînătoarea 1a pasaj fără cuve
nita autorizație emisă de către asociația 
deținătoare a terenului respectiv, infor
mații amănunțite — la zedlile asocia
țiilor respective.

PITEȘTI, 6 (prin telefon). Peste 100 
de concurenți (majoritatea vltezlștt con- 
sacrațl pe Inelul de gheață) care șl-au 
cucerit în fazele preliminare dreptul de 
participare la finala pe țară a campio
natului republican de patinaj pe rotile, 
au pus stăpînire pe pista de carting din 
Parcul tineretului din localitate.

Acest gen de spectacole sportive con
stituie o premieră pentru piteșteni, tar 
organele locale de resort s-au străduit, 
și au reușit, să fie gazde cît mal ospi
taliere. Cel mai mult gustate de public 
au fost disputele pe patine tip „linie”, 
asemănătoare celor desfășurate în con
cursurile din timpul iernii. La startul 
celor 34 de probe au fost prezențl cei 
mai mulți dintre alergătorii consacrați, 
care pregătesc pe... asfalt performanțele 
de Ia iarnă, de pe gheață.

Primele două reuniuni ale competiției 
au readus în actualitate valoarea pati
natorilor mureșeni (pregătiți de veșnic 
tînărul antrenor Carol Gall) șl a celor 
de ia Dinamo Brașov (antrenor Ernest 
Ulrich), care au cucerit 15 și, respectiv, 
9 titluri de campioni... Succesul sporti
vilor 
țlos, 
le-a 
nicâ 
te", 
și o 
care _______ ___ ________ ___ _
întrecerilor și utilitatea practicării aces
tei ramuri a patinajului de către spor
tivii fruntași.

Despre popularitatea patinajului pe 
rotile au vorbit In graiul lor concis nu
mărul mare de participanți și cifrele 
înregistrate de posesorii patinelor tip 
„căruță", rezultatele laureațllor sînt su
perioare ediției anterioare a finalelor. 
Și aici au dominat reprezentanții clubu
lui Mureșul Tg. Mureș, care în primele 
două reuniuni au urcat la 17 probe, din 
cele 34, pe cea mai înaltă tseaptă a pre- 
mianților.

Iată tabloul de onoare al campionilor 
din ziua a doua a concursului la patine 
tip căruță — 7—8 ani : 50 m șl 100 m — 
Ildico Markșteîner (Olimpia Cluj) 11,3, 
respectiv 21,3, Dan Tăutu (Dinamo Buc.) 
9.9, respectiv 17,8; 9—10 ani — 50 șl 100 
m — Ibolia Szatmari (Mureșul Tg. Mu
reș) 8.5, respectiv 15,9, 100 m băieți — 
Iosif Drohotsky (Olimpia Cluj) 16,6 șl la 
50 m b — Francisc Greabăn (Casa pio
nierilor Pitești) 0,2; 11—12 ani — 50 șl 
100 m — Ibolya Ianoș (Olimpia Cluj) 
8,7, respectiv 16,1, Florin Pădurescu 
(Casa pionierilor Galați) 8,2, respectiv 
15,7) U—14 ani = 109 m (1 100 m -

Rodica Pașcan (Mureșul Tg. Mureș) 13,4. 
respectiv 32,4. 100 m — Ion Opincaru 
(Șc. Sportivă Sibiu) 14,2 și 200 m — Zol- 
tan Adorjan (Mureșul Tg. Mureș) 29,2; 
15—.16 ani — 100 și 300 m — Carmen Du- 
dea (Olimpia Cluj) 15,8, respectiv 56,1, 
1a 200 m — Victor Bortaș (Constructorul 
Buc.) 29,8 șl 500 m — Zuca Pop (Mure
șul Tg. M.) 1:17.5; 17—18 ani — 200 și 
500 m — Enico Giliga (Mureșul Tg. M.) 
32,6, respectiv 1:30,7, 500 m și 1 000 m — 
Iuliu Bereș (Mureșul Tg. M.) 1:21,8, res
pectiv 2:29,4, 800 m — Eva Focht (Mure
șul Tg. M.) 2:25,9 și 1500 m — Ștefan 
Orban (C.S.M. Cluj) 4:15,5; seniori 500 
m — Eva Tocat 1:25,6 și Ștefan gzabo 
(Mureșul Tg. MJ 1:20,7.

Traian IOANIȚESCU

menționați este cu atît mal pre- 
cu cit ei au evoluat pe o pistă care 
solicitat eforturi deosebite șl o teh- 
specială în luarea virajelor „strîm- 
Cu toate acestea, s-au înregistrat 
serie de noi recorduri naționale, 
vorbesc de la sine despre valoarea

Clasamentul primilor trei în proba de 
salt de la 1000 m cu deschidere întîr- 
zlată (0—10 sec.) șl aterizarea la punct 
fix : MASCULIN : 1. Ion Bucurescu
(Aeroclubul Gheorghe Bănclulescu-Plo- 
iești) 0,32 m; 2. Ionel Iordănescu (Aero
clubul Aurel Vlaicu-București) 0,42 m ; 
3. Emil Dumitrașcu (Aeroclubul Aurel 
Vlaicu-București) 0,55 m; FEMININ : 1. 
Elena Pușcașu (Aeroclubul Moldova- 
Iași) 1,01 m; 2. Doina Cherecheș (Aero
clubul someșul-Cluj) 1,18 m; 3. Eva 
Balogh-Lutsch (Aeroclubul Someșul- 
Cluj) 1,10 m.

Simbătă, la ora 19, pe Aerodro
mul sportiv București — Clincenl, 
va avea loc festivitatea de închi
dere a campionatului 
de parașutism, urmată de 
program demonstrativ de _____
acrobație, în care vor evolua cel 
mai buni sportivi. Accesul publi
cului pină la locul de disputare 
(intrarea gratuită) se va face de 
Ia stația Aerodrom Clinceni 
șeaua Alexandriei, autobuz 
cu autobuzele Aeroclubului 
trai Român.

național 
un 

Înaltă

(șo-
57) 

Cen-

Clasamentul final după disputarea 
celor două probe : MASCULIN : 1. ion 
Bucurescu. (Aeroclubul Gheorghe Bân- 
ciulescu-Flolești) 4,64; 2. Ionel lordănes- 
cu (Aeroclubul Aurel Vlaicu-Bucureștl) 
4.76; 3. Niță Ștefan (Aeroclubul Gheor
ghe Bânciulescu-Plolești) 5,88; FEMININ: 
1. Doina Cherecheș (Aeroclubul Some- 
șul-Cluj) 5,81; 2. Florica Uță (Aeroclu
bul Aure.' Vlaicu-București) 6,27; 3. Eva 
Balogh-Lutsch (Aeroclubul Someșul- 
Cluj) 6,59.

miște — rn-am 
sînt. Ce gol, ce 

........... . ..........   .Ia Gerd MUlIer 
sau mai știu eu care Altafini — ziceam ce fotbal se 
joacă peste granijă I Aici, sub ochii noștri, ce-am 
zis ?„.

Dar cu vreo 10 minute înainte de minunea asta, 
cursa magnifică a lui Dinu ce-a avut ca să n-o com
pari cu tot ce am văzut mai frumos în fotbalul a- 
sociație ? Cursă, dribling, încă un dribling, intrare 

în careu, irezistibilă, șut, bară, bară, 
bară, ca Florică Dumitrescu să reia 
din nou, tot în bară I Dacă Becken
bauer sau Hulshoff făceau faza lui 
Dinu — ce ziceam î Ziceam, ce vrei, 
ăsta-l Beckenbauer de-i zice nu de
geaba șl „Prințul"...

N-aș vrea să se creadă că buna 
mea dispoziție din această dimineață 
însorită e o glumă de conjunctură- 
Eu susțin, frați români, că la noi se 
pot vedea lucruri, faze și oameni pe 
măsura celor văzute la brazilieni; en
glezi șl olandezi. Că Jucătorii noștri 
buni sînt suficiențl pentru a înnebuni 
tribunele cu o fază nemaipomenită. 

Că putem juca un fotbal — orlcîte lipsuri sesizăm 
săptămînal —- la fel de bun ca pamfletele nemuri
toare semnate la masa presei de Păunescu, Barbu, 
Mironescu și alte vedete cuprinse in competiția de 
mare amploare numită „Cupa ziarelor"... La orice 
pamflet și Ironie — îndreptățite nu o dată — avem 
fotbaliști care pot răspunde prin poeme șl goluri pa
tetice ca acelea văzute duminică. Totul e să credem 
câ nu sîntem doar țara cu cel mai buni pamfletari 
sportivi, cu cel mal ironici spectatori — titluri de 
glorie la care nu văd de ce trebuie renunțat, fiind
că fără umor am muri — dar să avem și neclintita 
convingere că avem fotbaliști, pe teren, nu în tri
bune, care în ziua lor de grație, de inspirație, de 
poezie, pot răspunde oricărui sarcasm printr-o nebu
nie de geniu în fața căreia însuși Pele ar clipi înde
lung și mirat...

Voi recunoaște, însă, că a ajunge la aceasfă cre
dință nu e o faptă ușoară, ci cere ani și ani de 
muncă și caznă.

râmas întins pe iarbă, fără să mai 
temut pentru el, fire sperioasă cum 
gol I Dacă l-am fl văzut la Chivers,

Dinamo. Tot

BELPHEGOR

După cum s-a mai anunțat, clu
bul sportiv Rapid București împli
nește 50 de ani de existență. Acest 
frumos jubileu — care îi onorea
ză pe purtătorii culorilor sportive 
feroviare și care constituie un e- 
veniment de seamă pentru întrea
ga noastră mișcare sportivă —- va 
fi sărbătorit printr-o serie de am
ple manifestări organizate în cursul 
lunii septembrie în Capitală.

In cadrul acestor manifestări 
(printre care se înscrie și conferin
ța de presă anunțată pentru astă- 
seară), un loc principal îl dețin 
competițiile sportive, inaugurate zi
lele trecute, la București, prin în- 
tîlnirea internațională de haltere 
dintre echipele Rapid și S. L. Gor- 
nik (Polonia). In perioada imediat- 
următoare vor mai avea loc o com
petiție deschisă micilor fotbaliști și 
dotată cu „Cupa Filați" (între X0—

BALCANIADA DE CĂLĂRIE

16 septembrie), un concurs de lupte 
pentru copii și juniori (15—10 sep
tembrie), o gală de box (la 20 
septembrie, în potcoava sta
dionului Giulești), întîlniri de volei 
și baschet masculin și feminin — 
eu participarea unor echipe divi
zionare (între 22—28 septembrie), 
o cursă de marș (în dimineața zi
lei de 30 septembrie, cu plecarea 
din fața Uzinelor Grivița Roșie pe 
un traseu care va trece pe lîngă 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor și se va încheia la 
stadionul Giulești), precum și alte 
întreceri sportive. Capul de afiș al 
acestor competiții îl va constitui, 
desigur, partida internațională de 
fotbal pe care Rapidul o va susține 
în după-amiaza zilei de 29 septem
brie cu o formație de peste hotare.

în programul manifestărilor este 
cuprinsă și o consfătuire metodico- 
științifică, ale cărei lucrări se vor 
desfășura în ziua de 27 septembrie, 
în sala d'e consiliu a clubului.

O expoziție jubiliară, cuprinzînd 
trofee ți imagini fotografice despre

activitatea clubului sportiv feroviar 
în cele cinci decenii de existență 
Va fi deschisă în sala de haltere — 
de la stadionul Giulești — în pe
rioada 15 septembrie — 2 octom
brie.

Adunarea festivă consacrată e- 
venimentului 
văzută a avea 
tembrie în sala 
porturilor și 
printre participanți urmînd a se 
afla membri fondatori al clubului, 
foști și actuali sportivi feroviari, 
antrenori, numeroși invitați.

în sfîrșit, din șirul manifestări
lor jubiliare — care mai cuprinde 
editarea unui frumos album și e- 
miterea unei medalii — este de 
menționat marele spectacol cultu- 
ral-sportiv care se va desfășura 
duminică 30 septembrie, la orele 
10 dimineața, pe stadionul Giu
lești, și care va cuprinde defilarea 
sportivilor clubului, demonstrații 
de gimnastică și un program ar
tistic susținut da cunoscuți actori 
ai scenelor bucureșitene.

aniversat este pre- 
loc vineri 28 sep- 
Ministerului Trans- 
Telecomunicațiilor,

(Urmare din pag 1)
o lucidă încredere în forțele pro
prii. „Pentru Balcaniada de la A- 
tena — ne-a spus Oscar Recer — 
am avut condiții de pregătire din
tre cele mai bune, cum nu au 
mai existat de cînd sînt eu com
ponent al lotului reprezentativ. La 
aceasta s-a adăugat ți o înțelege
re perfectă între sportivi, ceea ce 
a creat un climat favorabil de 
lucru. Dispunem de cai buni, cu 
care cred că putem face față di
ficultăților concursului, ce nu se 
anunță de loc ușor". O opinie a- 
semănătoare a exprimat și antre
norul Gheorghe Antohi : „Recer, 
Vlad, Stoica, Velea, Bozan s-au 
pregătit cu conștiinciozitate pen
tru a putea evolua la Atena cit 
mai bine. Dacă cu călăreții din 
Bulgaria și Iugoslavia ne-am mai 
întîlnit în ultima vreme, reușind 
de multe ori să ieșim învingători, 
pe cei din Turcia, în special, nu 
i-am mai văzut din 1971. Să nu 
uităm că atunci ei s-au impus în 
proba pe echipe. Un singur re
gret : pentru confruntările balca
nice nu prea avem nici un crite- 
rtu de verificare, in afara probe
lor de control, primul și ultimul 
concurs la care am participat fi
ind. tocmai în primăvară, la Sofia".

La Belgrad, după proba nr. 1, 
Aurelian Stoica ocupa primul loc. 
La sfîrșitul întrecerii el s-a aflat 
pe cel de al patrulea, nereușind, 
să repete performanța de a recu
ceri titlul cîștigat eu un an în ur
mă, la Craiova. Ce gîndește el 
acum ? „Este greu de spus, dar 
să nu uităm că au trecut doi ani 
și că experiența a devenit eeva 
mai bogată. Dispun de doi cai, 
capabili de bune rezultate. Aș 
vrea să mai adaug că alcătuim, 
de această dată, o echipă mai o- 
mogenă, mai valoroasă. Dar răs
punsul la întrebare îl voi putea 
da sigur abia peste 10 zile".

Aceeași atmosferă am întîinit-o 
și în „tabăra" specialiștilor în 
dresaj. Antrenorul Nicolae Mar- 
coci ne-a declarat: „In urma con
cursurilor de verificare vom ali
nia o echipă alcătuită din Iosif 
Molnar, Nicolae Mihalcea și Eu
gen Cotan. Pină în prezent deți
nem^ supremația în această disci
plină și nu cred să o cedăm, cu- 
noscînd atît valoarea adversarilor, 
dar mai ales posibilitățile sporti
vilor noștri". Pentru prima oară 
în Lotul pentru Balcaniadă, Eugen 
Cotan ne-a mărturisit că așteaptă 
cu emoție întrecerile, vrînd să 
demonstreze că poate face față u- 
nor întreceri 
unor călăreți 
vizită.

Dintre cei 
doar Gheorghe Nicolae a 
prezent la Balcaniadă, în 
Dania Popescu, ~ 
Sorin Soveja se 
participare. “ 
exceptîndu-1 
puțin timp 
luat startul 
pene. „Am
Dania Popescu, dar sper ca ele să 
nu impieteze buna mea evoluție 
în concurs. întrecerile din cam
pionat mi-au sporit încrederea în 
forțele mele și cred că, împreu
nă cu colegii de echipă, vom pu
tea oferi satisfacțiile dorite". An
trenorul Dumitru Velicu, eomple- 
tîndu-și eleva, ne-a spus: „Pre
gătirea a continuat in ritm susți
nut și după „europene". Experien
ța căpătată acolo sper să fie bine 
valorificată la Atena. Dar, să 
uităm că ' 
în vedere 
numai pe

Sintem 
ediție a Balcaniadei, călăreții noș
tri se vor număra în ecmtinuara 
printre protagoniștii întrecerilor.

dificile, în compania 
cu o bună carte de

mai tineri călăreți, 
mai fost 
timp 

Paul Mazilu 
află la Intîia 
să nu uităm 
Sorin Soveja,

ce 
Si 

lor 
că, 
cu 
au

Dar,
pe

în urmă ceilalți 
la campionatele euro- 
emoții — ne-a spus

nu 
ai 

nu
in călărie trebuie să 
ți reacțiile calului, 

cele ale sportivului". 
convinși că, la actuala

CONCURSUL DE TENIS DE LA MAMAIA
VIRGINIA RUZICI, FLORENȚA MIHAI, TĂBĂRAȘ Șl CURCĂ

EVOLUȚII SUPERIOARE CELORLALȚI
MAMAIA, 6 (prin telefon). O dată 

cu avansarea în tururile superioare 
ale competiției, întrecerea interna
țională de tenis ,,Cupa speranțelor", 
rezervată juniorilor, oferă numero
șilor spectatori meciuri tot mai fru
moase. Unul, dintre acestea 
cel dintîi dintre românul 
Curcă și jucătorul maghiar 
Lado. După cum evoluase în 
dele anterioare, Lado lăsa să 
trevadă în persoana sa un 
finalist. Așa stînd lucrurile, 
narea tenismanului maghiar de către 
Costel Curcă apare cu atît mai me
ritorie. Reprezentantul nostru a 
prestat un joc eficace, a păstrat i- 
nițiativa de-a lungul întregii parti
de.

Mihai Tăbăraș, la rîndul său, în
tr-o formă de joc superioară celei 
de la București, cu ocazia campiona
tului republican individual al juni-

a fost 
Costel 
Antal 
parti- 

se în- 
posibil 
elimi-

orilor, a evoluat foarte bine în com
pania polonezului

Virginia Ruzici 
demonstrează cea 
dintre jucătoarele 
concursul de la 
foarte probabil că vom asista la o 
finală între cele două jucătoare ale 
clubului Dinamo București.

Se cuvin cuvinte elogioase și pen
tru tinerii( și foarte talentații tenis- 
mani Baranov (U.R.S.S.) și Birner 
(Cehoslovacia). In confruntarea pe ca
re au susținut-o în „sferturi", cei doi 
jucători au declanșat deseori răs
turnări de scoruri. A cîștigat, după 
aproape trei ore de joc, ~ 
6—4, 4—6, 6—2.

Rezultate din turul 
fete : Judith Baliga 
Mariia Rac (Iugoslavia) 
Svetlana ^Kanatnikova (U.R.S.S.) —
Mihaela Pimitriu 6—2, 7—5 ; Blan-

Jasinsky.
și Florența Mihai 

mai bună formă 
care evoluează în 

Mamaia, și este

Baranov cu

II, simplu 
(Ungaria) — 

6—1, 6—1 :

CONCURENȚI
ka Novakova (Cehoslovacia) — Ma
ils Borkert (R.D.G.) 6—2, 6—4;
Mariana Hadgiu — Camelia Chirlac 
6—3, 6—4 ; Florența Mihai — Slavka 
Bahvarova (Bulgaria) 6—2, 6—0 ; Bea 

DorinaPlchova (Cehoslovacia) _____
Brăștin 6—1, 6—3 ; Linda Makarova 
(U.R.S.S.) — Doina Szabo 6—2, 6—1 ;

iudith
Novakova

„sferturi : Virginia Ruzici
Baliga 6—0, 6—4 ; Blanka .. ______
— Svetlana Kanatnikova 6—2, 6—0 ; 
Florența Mihai — Mariana Hadgîu
6—2, 6—2 ; Linda Makarova — Lea 
Plchova 6—0, 6—3 ; simplu băieți, 
„sferturi" : C. Curcă — A. Lado (Un
garia) 6—4, 6—2 ; M.
Jasinsky (Polonia)
Cech (Cehoslovacia)
(R.D.G.) 6-3, 6—0.

Tăbăraș — J. 
6—2, 7—5 ; J.
— P. Arnold

8. 1ONESCU

BtOMTE SPORTUBIiiI
BASCHET O selecționată divizio

nară feminină a plecat ieri la Kosice 
pentru a lua parte ta un turneu inter
național organizat în cinstea eliberării 
Slovaciei. Au făcut deplasarea Ecaterina 
Savu, Suzana Szabados, Eugenia Salcu, 
Ileana Gugiu, Angelica Tita, Rodiei Go
lan, Viorica Balai, kodlca capotă. Uțliko 
Villanyi, Ștefani a Giurea și Mariana 
Andreescu. Antrenori : S. Ferencz st I. 
Nicolau • ASTĂZI, DE LA ORA 19, în 
sala Dinamo, se dispută două meciuri 
în cadrul turneului organizat de asocia
ția sportivă LC.H.F. : S. K. Lodz — Dl
namo și B.K. Litomerice — România • 
APROPIEREA ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII 
INTERNE oficiale se face simtită prin 
organizarea unor competiții de verifi
care. Așa. de pildă, în Capitală se des
fășoară, de astăzi, „Cupa Progresul", 1a 
care participă echipele masculine Voința, 
P.T.T.. Mine — Energie șl Progresul. 
Jocurile se dispută astăzi ți mîlne de 
la ora 16, iar duminică de ta ora 8,30, 
pe terenul Progresul • SIMBĂTĂ ȘI 
DUMINICA VOR AVEA LOC primele 
meciuri din cadrul campionatului mu
nicipiului București, categoria promo
ție, precum și cele din „Cupa de toam
nă", ta care sînt înscrise formații din 
diviziile A (masculin șl feminin), B 
(masculin), ------- ' " '
Onoare a 
București.

RUGBY

precum șl din categoria 
campionatului municipiului

Vineri începe în Capitală, 
sub egida Ministerului Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor, un curs de pregă
tire pentru profesorii da educație fizică 
din școlile profesionale și liceele de 
specialitate aflate în subordlnea aces
tuia. Cursul va tl condus de cunoscutul 
antrenor de categoria I Dumitru Iones- 
cu, în prezent consilier coordonator al 
activității rugbystice din școlile de toate 
gradele aparținînd M.T.Tc. Pe o durată 
de 8 aile, eursanțll vor lua parte la

lecțil de pregătire teoretică șl practică 
ce se vor desfășura la Liceul industrial 
de transport și ta stadionul Giulești. 
Antrenorul Dumitru Ioncscu va avea 
drept colaboratori pe dr. Clprian Po
pescu, pentru probleme de inițiere în 
prim-ajutor medical, și Ing. Teodor 
Witing, pentru probleme de regulament, 
în cadrul cursului, cel prezenți vor pu
tea urmări o serie de filme cu caracter 
tehnic șl tactic, precum și jocuri-școală 
la rugby redus și rugby In XV.

HANDBAL Desfășurat în cadrul 
etapei a IlI-a a (.Cupei de toamnă", 
jocul masculin dintre formațiile Minaur 
Baia Mare șl Politehnica Timișoara s-a 
încheiat cu victoria primei formații, la 
scorul de 18—13 (9—7). Handbaliștii băl- 
mărenl au susținut lntîlnlrea cu cîteva 
zile înaintea celorlalte jocuri din etapă 
întruclt el vor Întreprinde un turneu în 
Iugoslavia. ,

CICLISM Marți șl miercuri după- 
amiază, pe velodromul Dinamo din Ca
pitală, s-au disputat ultimele probe din 
cadrul campionatului municipal, juniori 
mici șl mari. Iată rezultatele înregistrate 
marți: Juniori mici (urmărire indivi
duală — 2 ooo m): 1. Fl. Marcu (Dinamo)
2. M. Valentin (Sc. sp. 2) 3. Tr. Sîrbu 
(Șc. sp. 3); juniori mari (urmărire pe 
echipe — 4 000 m): 1. Dinamo 2. Olimpia
3. Șc. gp. 1. Miercuri au avut loc pro
bele de semifond, cu adițiune de puncte: 
juniori mici (30 ture cu sprint la 3 
ture): 1. M. Valentin (Șc. sp. 2) 2. Tr. 
Sîrbu (Șc. sp. 3) 3. V. Negreanu (Șc. 
sp. 2); juniori mari (51 tufe cu sprint 
1a 3 ture): 1. L Ghelbează (Dlnamo) 2. 
M. Bonciu (Șc. sp. 3) 3. R. Slmion (Șc. 
sp. 1) • INCEPIND DE VINERI, velo
dromul Dlnamo va găzdui campionatul 
național Individual șl pe echipe al ju
niorilor mici șl mari

LOCURI DE ODIHNA Șl TRATAMENT
PENTRU SEPTEMBRIE Șl TRIMESTRUL IV 1973

Filialei» de turitm din BUCUREȘTI, bd. Republicii nr. 4 și 68, au pus 
in vinzare locuri de odihnă si tratament in următoarele stațiuni : SINAIA, 
PREDEAL, BUȘTENI, TUȘNAD, BORSEC, SLANIC MOLDAVA, CALIMA- 
NEȘTI, CACIULATA, OLANEȘTI, VATRA DORNEI, SOVATA, HERCULANE, 
BAZNA, PUCIOASA, FELIX, 1 MAI, MANGALIA, EFORIE NORD și SUD.

De reținut faptul că în această perioadă în majoritatea stațiunilor 
menționate se practică tarife reduse la cazare si masă.

tn stațiunile SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL, BORSEC se pot oferi bi
lete și pentru serii de odihnă pe o durată mai scurtă de 12 zile.

Informații suplimentare și rețineri de locuri la filialele ÎNTREPRIN
DERII DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI.

ANUNȚ
Concursul de admitere la Școala de specializare postliceală de antre

nori se va desfășura între 10—15 septembrie, la Institutul de Educație Fi
zica și Sport, strada Maior Ene nr. 12. Se primesc înscrieri pentru urmă- 
toarele specialități : atletism, baschet, box, ciclism, fotbal, gimnastică, hal
tere, handbal, judo, lupte, natație, patinaj, rugby, schi, sporturi nautice, 
scrimă, tir și volei.

înscrierea candidaților pentru concursul de admitere se face pînă In 
preziua acestuia, pe baza prezentării următoarelor acte ;

— certificat de naștere In original șl copie
— diploma de bacalaureat
— buletin de analiza singelul
— rezultatul examenului radiologie și pulmonar
— adeverința de clasificare sportivă, minimum categoria a H-a
— două fotografii, mărimea 6/4.
Concursul de admitere constă din 3 probe (eliminatorii) 5
— vizita medicală
— anatomia și fiziologia omului — scris
— probe practice din ramura de sport aleasă.
informații suplimentare se pot obține de la secretariatul școlii, strada 

iilor Ene nr. 12 (telefon 31.44.40), București.
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CAMPIONATELE MONDIALE DE NATAȚIE

| • Românca a ocupat locul 11 cu 1:06,95 —record • La

MIRCEA SANDU

Xeri la amiază s-a înapoiat în 
țară, cu avionul, lotul reprezentativ 
de fotbal, care miercuri a susținut 
un joc de verificare la Novi Sad, 
în compania formației locale Voj- 
vodina, pe care l-a cîștigat — după 
cum se știe — cu scorul de 3—1.

Imediat după sosirea pe aeropor
tul Otopeni, componenții lotului au 
plecat la cluburile lor, pentru 
continua pregătirile în vederea 
durilor pe care le vor susține 
minică cu echipele respective

MARCEL RĂDUCANU
Văzuți de Al. CLENCIU

DUPĂ TESTELE SELECȚIONATELOR DE TINERET
Loturile de tineret au susținut și 

ele meciuri de verificare în ziua 
în care primul Iot a întîlnit pe 
Vojvodina. A fost, alaltăieri, un 
fel de ultimă „repetiție generală" 
a celor trei loturi, care vor fi soli
citate — .toate — în meciuri cu 
reprezentativele similare ale R. D. 
Germane. Pentru că, în preziua 
partidei formațiilor A, de la Leipzig, 
cele două selecționate de speranțe 
vor întîlni echipele corespunzătoare 
ca vîrstă, la Halle (reprezentativele 
sub 23 de ani) și București (repre
zentativele sub 21 de ani).

Selecționata pînă la 23 de ani 
a avut în față- un adversar de 
mare forță de joc, foarte ambițios, 
mai cu seamă pentru că venea după 
două înfrîngeri în acest sezon (cu 
selecționata Poloniei și cu Ju
ventus) : prima reprezentativă a 
Bulgariei. A fost, evident, o ma
ximă încercare pentru jucătorii 
noștri. S-a simțit de la bun în
ceput efectul faimei adversarului a- 
supra tinerilor noștri jucători. Ei 
au început foarte timorați întîlni- 
rea. O exagerată prudență i-a a- 
păsat în prima repriză; deși nu 
au acționat decît cu jumătate din 
potențialul lor normal, tinerii noș
tri jucători au reușit treptat să 
echilibreze cît de cît jocul. După 
pauză, Introducerea lui 
In linia de mijloc, șl a 
ducanu, în atac, plus 
curajului și a spiritului 
făcut ea selecționata

domine în anumite perioade, pri
mind numeroase aplauze. A avut 
și trei mari ocazii de a marca, ra
tate de M. Stelian, Răducanu și 
Năstase. Față de constatările aces
tui joc, foarte instructiv prin va
loarea adversarului, antrenorul 
Cornel Drăgușin socotește că for
mația pentru jocul de la 25 sep
tembrie se conturează astfel : Ca- 
vai — Anghelinî, Smarandache, M. 
Florin, Hajnal — Marin Stelian, 
Decu Crîngașu, Ghergheli — An- 
ghel, Năstase, Răducanu. Mai e de 
revăzut eventuala refacere a lui 
Dobrău.

Selecționata pînă la 21 de ani a 
arătat destule lacune în fața Ra
pidului, meci în care doar G. 
Sandu, Rișniță, Iovănescu și M. 
Sandu au corespuns în mai mare 
măsură. Sigur că pentru acest lot, 
care a văzut o mare fluctuație de 
jucători — datorită și unor treceri 
de titulari la celelalte loturi — se 
impune în primul rînd o stabili
zare a jucătorilor convocați. Tre
buie să se ajungă la formula defi
nitivă de echipă și... cu curaj îna
inte ! Dar asta fără multe amînări, 
fiindcă timp pentru alte și alte ta
tonări nu mai există. (Ef. I.)

etapa a Vl-a a campionatului Divi
ziei naționale A.

Lotul reprezentativ se va reuni 
după etapa a VII-a a campionatu
lui în vederea continuării pregăti
rilor în comun. După cum s-a mai 
anunțat, urmează ca reprezentativa 
noastră să efectueze un ultim test, 
înaintea partidei de la Leipzig, în 
ziua de 19 septembrie, la București, 
avînd ca adversară formația brazi
liană A.B.C. Natal.

Intîlnirea cu fotbaliștii brazilieni 
va constitui un bun prilej pentru 
antrenorii Valentin Stănescu și Ro
bert Cosmoc să verifice potențialul 
selecționabililor și apoi să facă re
tușurile corespunzătoare pentru ca 
în ziua de 26 septembrie să pre
zinte pe stadionul din Leipzig cel 
mai bun „usprezece“, capabil să re
prezinte cu cinste fotbalul nostru.

ARBITRII ETAPEI
A DIVIZIEI

SERIA I

DUPĂ CINCI ETAPE IN DIVIZIA A

CIFRELE VORBESC...

A
B

V-a

Gherghell, 
lui M. Ră- 
recîștigarea 
ofensiv, au 
noastră să

NU, ELUDĂRII
REGULAMENTULUI I

In ședința de .joia trecută, Co
misia de competiții și disciplină 
a F.R.F. pentru Divizia C a avut 
de soluționat un caz puțin 
bișnult, șl anume contestația

o- 
_ e- 

chipei Luceafărul Focșani, intro
dusă înaintea începerii meciului 
cu Avîntul Măneciu, disputat la 
26 august 1973 șl terminat cu 
rezultatul de 2—2.

Pe rolul Comisiei sînt multe 
contestații, cele mal multe neîn
temeiate șl făcute cu scopul de 
a clștiga la masa verde, ceea ce 
echipa contestatoare nu a reușit 
pe teren, dar în contestația in
trodusă de luceafărul Focșani se 
arăta că jucătorul Constantin 
Drăgănoiu de la Avîntul Măneciu 
nu s-ar fi născut Ia 17 APRILIE 
1956, așa cum era trecut In le
gitimație și 
în foaie, cl 
ultima-1 cifră 
tânjită" din 
chipa gazdă 
jocului un junior născut după 1 
august 1955.

In seara ședinței, au fost pre- 
zenți delegații ambelor echipe. 
S-a stabilit că, înainte de meci, 
delegatul echipei oaspete, Lucea
fărul, examinînd carnetul jucăto
rului a observat falsul șl a în
trebat pe cel în cauză cînd e 
născut. Acesta a bîigult ceva, 
dar, la semnul cu cotul al antre
norului său, Ivan Petre, a spus 
că e născut în 1956. Din partea 
echipei gazdă; cei doi delegați au 
pretins că abia după meci ar fi 
aflat că data nașterii a fost mo
dificată, făcîndu-se din 1955 a- 
nul 1956, că autorul falsului ar 
fi un instructor, anume Petre Be- 
ucă pe care, pentru aceasta, l-au 
dat afară.

Comisia, aplicînd prevederile 
regulamentare, a admis contes
tația și a omologat jocul cu re
zultatul de 3—0 în favoarea oas
peților, a suspendat pe șase luni 
pe jucătorul Drăgănoiu, a anulat 
legitimația falsificată, a ratificat 
măsura disciplinară luată de 
asociație împotriva instructorului 
Petre Beucă șl a trimis pe an
trenorul Ivan Petre în fața cole
giului central al antrenorilor, cu 
propunerea de a 1 se aplica o 
sancțiune exemplară.

0 In cele nouă partide ale etapei 
a V-a s-au înscris 28 de goluri, 
media lor — 3,11 — fiind cea mai 
mare de la începutul campionatului. 
In cinci etape s-au marcat 119 go
luri : 86 gazdele și 33 oaspeții.

• Transformînd lovitura de la 11 
m acordată în meciul F.C. Constan
ța — Steagul roșu, constănțeanul 
Oprea a marcat golul cu nr. 100 al 
campionatului, 
primul gol a 
menco, iar cel 
I. Constantin.

® Duminică 
lovituri de la 
formate. In meciul S.C. Bacău — 
C.F.R. Cluj s-a dictat primul penal
ty în favoarea oaspeților din acest 
campionat I

© Cei nouă arbitri care au con
dus partidele acestei etape au pri
mit din partea cronicarilor ziarului 
nostru 37 de stele, cel mai mic nu
măr de la începutul campionatului.

0 In această etapă, 13 jucători au 
primit cartonașul galben. In total în 
cele 5 etape cartonașele galbene au 
fost fluturate în fața a 57 de jucă
tori ; dintre aceștia, Tănăsescu l-a 
văzut de 3 ori, Lucuță, Tănase, Ghi- 
ță, Stoker și Beldeanu de cîte două 
ori.

O Duminică și-au făcut apariția, 
în actualul campionat, încă 12 ju
cători i Periat și Barthales (Rapid), 
Mioc șl Păltinișan (Politehnica Ti
mișoara), Cîrstea (F.C. Argeș), Papuc 
(Steagul roșu), I. Constantinescu (F.

După cum se știe, 
fost opera lui Oble- 
cu nr. 50 l-a înscris

s-au acordat
11 m, ambele

două 
trans-

C.urcă 
Reși- 

Go-

C. Constanța), Urmeș (Jiul), 
(Petrolul), Constantin (C.S.M. 
ța), Furnea (,,U“ Cluj), și 
leac (Politehnica Iași). Pînă în pre
zent, cele 18 divizionare A au uti
lizat 296 de jucători. Cei mai mulți 
— cîte 19 — au folosit Rapid și 
Politehnica Timișoara, iar cei mai 
puțini — cîte 14 — U.T.A. și A.S.A.

0 La partidele etapei de dumini
că au asistat aproximativ 138 000 de 
spectatori, cel mai mare număr de 
la începutul campionatului. Cei mai 
mulți — 55000 — au fost prezențl în 
tribunele stadionului „23 August", la 
cuplajul interbucureștean, iar cei mai 
puțini — 6 000 — au urmărit meciul 
S.C. Bacău — C.F.R. Cluj.

0 Clasamentul orașelor^ pe baza 
mediei de spectatori (cifră aproxi
mativă), după 5 etapa se prezintă 
astfel: 1. CRAIOVA 25000, 2. Timisoara
19 600 ; 3. București 17 800 ; '4. Con
stanța 15 500 ; 5. Reșița 15 000 ; 6. 
Ploiești 11500'; 7. Arad 11300; 8.
Cluj 11 000 ; 9. Brașov 10 600 ; 10.
Iași 10 000 ; 11. Tg. Mureș 9 500 ;
12. — 13. Pitești și Bacău 8 000 ; 
14. Petroșani 6 500.

0 Situația in „Trofeul Petschov- 
schi", după 5 etape, este următoarea: 
1—3. CONSTANȚA, PLOIEȘTI și TI
MIȘOARA 10 ; 4. București 9,70 ;
5—6. Pitești și Iași 9,66 ; 7—8. Craio
va și Reșița 9,50 ; 9. Arad 9,33 ; 10. 
Cluj 9,20 ; 11. Brașov 8,66 ; 12. Tg. 
Mureș 8,50; 13. Bacău 8,33; 14. Pe
troșani 8,00.

Progresul Brăila — Metalul Plopeni : 
I. Puia (București) ;

Oțelul Galați — Constructorul Galați : 
M. Botaru (Iași) ;

C.F.R. Pașcani — Victoria Roman: P. 
BrătăȚiescu (Suceava) ;

Caraimanul Bușteni — Viitorul Vaslui: 
M. Hanganu (București);

Petrolul Moinești — Știința Bacău: P. 
Căpriță (Brăila);

F.C. Galați — C.S.U. Galați: L Anghe- 
liu (P. Neamț);

Gloria Buzău — Ceahlăul P. Neamț: 
M. Bică (București);

Celuloza Călărași — C.S.M. Suceava : 
M. Haimovlci (București);

Delta Tulcea — Metalul Mija : A. Pi- 
losian (Constanța).

SERIA A II-A

Metrom Brașov — Dinamo Slatina : 
G. Motorga (București);

Autobuzul București — Progresul 
București: I. Dancu (București);

Chimia Rm. Vîlcea — Gaz metan Me
diaș : Tr, Moarcăș (Brașov);

Electroputere Craiova — Dunărea Giur
giu : V. Gligorescu (Ploiești);

C.S.M. Sibiu — Metalul București: I. 
Țifrea (Cluj);

Carpațl
C. Iofciu

Flacăra
Dumitriu

Metalul
Oltenița:

Minerul Motțu — Nil
M. Nicolăescu (Caransebeș)

SERIA A III-A

DIALOG DE ACTUALITATE

cum era menționat si 
Ia 17 APRILIE 1955, 
a anului fiind „ro-

5 în 6, pentru ca e- 
să aibă la începerea

MIHAI TANASESCU 
președintele Comisiei 

de competiții și disciplină 
pentru Divizia C a F.R.F.

AUTOTURISMELE

CUM A AJUNS STEFAN 
AL PATRULEA PORTAR AL LUI „U

Stadionul Municipal din Cluj. 
Iată-ne față-n-față cu portarul 
Ștefan, a cărui absență din for
mația universitarilor clujeni a 
fost sesizată de iubitorii fotbalului.

Deci, prima întrebare : Ce se în- 
tîmplă cu Ștefan. ?

— Se află într-o postură pe care 
n-a bănuit că va veni așa de re
pede, ne răspunde cel în cauză. 
Astăzi, sînt al patrulea portar al 
lui „U“, după Lăzăreanu, Negru 
și Moldovan.

— Care-i motivul
Și

acestei atît 
nedorite că-

să
am

vă răspund ? 
meditat. Am

de spectaculoase 
deri ?

— Știu eu ce 
Am stat mult și 
fost și eu de vină, în cîteva me
ciuri din sezonul de primăvară 
am apărat slab. Dar, cred că am 
fost judecat cu prea multă aspri
me. Am fost acuzat ca fiind prin
cipalul vinovat de locul 16 pe care 
echipa l-a ocupat 
trecut.

— Dar bine, ee 
Un jucător poate 
dar acum e vorba 
zon.

— Așa am gîndit și eu. și 
vară m-am pregătit împreuna 
echipa, pînă la primul meci fiind 
considerat chiar titular, M-am ac
cidentat în partida de verificare, 
cu „Poli“ Timișoara, după care 
am fost sfătuit să stau un timp,

în campionatul

a fost, a fost! 
avea și căderi, 
de un nou se

tn 
cu

LUNII SEPTEMBRIE
Și în cursul lunii septembrie, a.c., 

continuă atribuirea de autoturisme, 
la toate tragerile și concursurile 
obișnuite săptămînale.

Participanții cîștigători la Prono- 
expres, Loto și Pronosport pot opta 
pentru un autoturism DACIA 1300 
și eventuala diferență în numerar.

Autoturismele se acordă — ca 
și pînă în prezent — în cadrul valo
rilor unitare ale cîștigurilor în 
numerar, indiferent categoria la 
care a fost obținut cîștigul (de o 
valoare cel puțin egală cu aceea a 
autoturismului DACIA 1300 
70.000 lei), felul biletului sau bu
letinului pe care a fost realizat, 
sau taxa de participare per va
riantă.

® Tragerea Loto de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul de

Televiziune cu începere de la 
ora 18,05.

• Continuă seria marilor per
formanțe realizate la Loto. Cea mai 
recentă omologare, tragerea din 31 
august a.c., a marcat un nou și va
loros cîștig în valoare de 100.000 
lei, la categoria I.

Performerul acestei trageri este 
Anton Zimerman din Sovata, ju
dețul Mureș care — în cadrul va
lorii unitare a cîștigului realizat — 
poate opta, conform avantajelor a- 
cordate participanților cîștigători 
în cursul lunii septembrie, pentru 
un autoturism DACIA 1300 și a 
diferenței în numerar pînă la va
loarea de 100.000 lei a cîștigului

să mă refac, deși pu
team să joc.

— Cărui fapt crezi 
că s-a datorat com
portarea slabă din re
turul campionatului 
trecut ?

— In iarnă, vacan
ța a fost scurtă. Fa
cultatea și chemarea 
la lotul național A 
m-au solicitat mai 
mult decît credeam eu.

— Apropo, cum 
terminat facultatea ?

— Cu media 
Cred că am reușit 
rezolv satisfăcător 
datoria față de facul
tate și aceea față de 
sport. Prima dovadă 
am avut-o cînd am 
fost phemat la lotul 
A. Și atunci învățam 
bine, dar șt apăram 
bine, altfel n-aș fi fost 
rezerva lui Adamache 
la meciul cu Italia 
n-aș fi fost luat 
turneu în Turcia 
Grecia.

— Cum te împaci 
aetuala si tuație ?

— Greu de tot. Pentru 
tar care a debutat în Divizia A 
la 18 ani neîmpliniți și despre 
care toată lumea spunea că este o 
speranță, e chinuitor să stea 
tușă sau să joace o 
neret, deși are doar 
nu e... terminat. Nu 
această postură. Mă 
poate că ochii celor 
vor îndrepta din nou spre mine, 
cu condiția ca acest lucru să se 
facă fără vreo idee preconcepută 
Am absolvit facultatea de mate 
matică-mecanică și acum, fac a- 
nul V de specializare în cercetare 
și calcul electronic. In fotbal, sînt 
hotărît s-o iau de la capăt, dacă 
va fi nevoie, avînd, însă, de partea 
mea experiența celor patru ani de 
Divizia A.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

polo, Romania-Grecia 11-6
BELGRAD, 6 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Nu poate fi duminică în fiecare 

zi. Și tot așa, nici recordurile mon
diale nu pot fi bătute la comandă, 
cînd vrem noi, cei din tribune. 
Totuși, la Tașmajdan întrecerile de 
înot se desfășoară cu casa închisă 
și nu rareori am întîlnit turiști, 
veniți tocmai din Australia sau 
Columbia. Pentru că și atunci cînd 
campionii ratează de puțin succe
sul suprem (un nou record al lu
mii), există suficiente motive să 
fim entuziasmați de concursul pe 
care-1 urmărim.

în disputa S.U.A. — R.D.G., a 
apărut un prim „arbitru" neutru. 
Miercuri noaptea, după cursa de 
400 m mixt, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului a urcat un 
reprezentant al Ungariei, Andras 
Hargitay (17 ani, elev la liceul de 
înot din Budapesta). Medaliat cu 
bronz la J.O., Hargitay i-a învins 
clar în cursa de 400 m mixt pe 
reprezentanții S.U.A. (înlocuitorii 
lui G. Hali sînt departe de valoa
rea recordmanului lumii), timpul 
său final (4:21,1) fiind la 3 zecimi 
de sec. de recordul mondial. Ulrike 
Richter și Renate Vogel n-au mai 
avut finalurile explozive ca în 
schimburile lor de ștafetă, pe care 
echipa lor a cîștigat-o cu un nou 
record al lumii. Ele au învins to
tuși sigur la 100 m spate (Richter 
a întrecut-o pe campioana olimpică 
Belote) și, respectiv, la 100 m 
bras. Richter (14 ani, 1,71, 61 kg) 
constituie marea senzație a aces
tui sezon, în timp ce coechipiera 
sa Vogel (19 ani, elevă din Karl- 
Marx Stadt), cu brasul său bărbă
tesc, este o demnă reprezentantă a 
școlii de înot din R.D.G.

în cursele de craul, succese scon
tate ale sportivilor de peste ocean. 
Rothammer a învins-o pe Babashof 
la 200 m, dar n-a putut smulge lui 
Shane Gould singurul record mon
dial pe care îl mai deține austra- 
lianca la această oră. Sprinterii 
din S.U.A., fără o supervedetă de 
talia lui Spitz, au cîștigat 
m în 3:27,18, realizînd o 
de 51,8.

Joi dimineață, în ultima 
I probei de 100 m delfin

concurente), Anca Groza .0.. T/'r. r» T’rt’sli'Z

I
I
i
I 
I
I
I 
I
I
I
I
i

1

4 X 100
medie

. serie a 
(32 de 

a înotat 
foarte bine. Ea a realizat 1:06,95 
(nou record național), dar timpul 

.................................. al 
fi
de

Boggs (S.U.A.) 618,57 p,
Russell

(m) : 1.
2. Dibiasi (Italia) 615,18, 3. 
(S.U.A.) 579,48.

ÎNOT ARTISTIC, proba 
blu : 1. S.U.A. 118,391, 2. 
112,917, 3. Japonia 109,702 ; 
1. S.U.A. 117,617, 2. Canada
3. Japonia

de du- 
Canada 
echipe : 
112,918,

107,311.
★

noapte s-au încheiat și 
preliminare ale turneu-

Miercuri 
întrecerile 
lui de polo. Primul veritabil derby, 
U.R.S.S. — Iugoslavia, arbitrat ex
celent de românul C. Mărculescu, 
a oferit campionilor olimpici o vic
torie la scor: 6—2, sovieticii în- 
înscriind 5 goluri din acțiune. Alte 
rezultate: Italia — Israel 12—2, O- 
landa — Australia 4—2.

Joi după-amiază, echipa națională 
de polo a României a întrecut fără 
dificultate selecționata Greciei. Deși 
în numai zece jucători, echipa noas
tră a avut inițiativa în permanență 
și a învins cu 11—6 (3—1, 2—2, 
3—1, 3—2), prin golurile înscrise 
de Popescu (3), C. Rusu (2), Cl. 
Rusu (2), Zamflrescu, Slăvei, Rus 
și Lazăr. Pentru echipa Greciei au 
marcat Kougevetopoulos (2), Palios 
(2), E. Damaskos și Sarantos. Ur
mătorul meci al României — vineri 
după-amiază, cu Olanda.

Alte rezultate : Anglia—Israel 
10—5, Bulgaria—Australia 3—2, O- 
landa—Spania 5—4 și R.F. Germa
nia—Mexic 7—6. In turneul pentru 
locurile VII—XII conduc România 
și Olanda, ambele cu cîte 4 puncte.

WF 
o® JWWct'-Șf

sprtn-
de

Ulrike Richter (R.D.G.)
tează cu energie spre titlul
campioană a lumii la 100 m spate.

_ _ ________ __ . rezultatele altor probe desfășurate joi 
seara. Iată câștigătorii: 400 m liber (m): Rick Demont (S.U.A.) 3:58,18 
(rec. mondial); 200 m spate (m): Roland Mathes (R.D.G.) 2:01,87 (rec. 
mondial); 200 m bras (m): David Wilkie (Anglia) 2:19,28 (rec. mondial), 
400 m mixt (f): Gudrun Wegener (R.D.G.) 4:57,51 (rec. mondial); 100 m 
delfin (f): Cornelia Ender (R.D.G.) 1:02,53.

Adrian VASIL1U
La închiderea ediției am primit

SPARTACHIADA DE VARA
A ARMATELOR PRIETENE

fiind cîștigată de Kodejs(Urmare din pag. 1)său nu i-a oferit decît cel de 
11-lea loc, ratînd calificarea în 

Inală pentru numai 8 zecimi 
secundă.

Rezultate tehnice. ÎNOT. 400 
mixt (ni) : 1. Hargitay (Ungaria) 
4:31,11, 2. Strachan (S.U.A.) 4:33,50, 
3. Colella * - --
liber (f) : 
2:04,99, 2. Babashof (S.U.A.) 2:05,33, 
3. Eife (R.D.G.) 2:05,52 ; 100 m
spate (f> : 1. Richter (R.D.G.) 1:05,42, 
2. Belote (S.U.A.) 1:06,11, 3. K.
Cook (Canada) 1:06,27 ; 100 m
bfas (f) : 1. Vogel (R.D.G.) 1:13,74, 
2. Rusanova (U.R.S.S.) 1:15,42, 3.
Schuhardt (R.D.G.) 1:15,82; _4 x 100 
m liber 
U.R.S.S.

SĂRITURI, TRAMBULINA 3 M

I
IBrașov — Tractorul Brașov : 

(București) ;
Moreni — C.S. Tîrgovișie : V. 
(Oltenița);
Drobeta Tr. Severin — S. N.
V. Grigorescu (Craiova) ; |

' "itramonia Făgăraș: I 
isebeș). 'ri i

I

m

(S.U.A.) 4:34,68 ; 200 m
Rothammer (S.U.A.)1.

100 ai

Minerul Cavnlc — Mureșul Deva : T. 
Gaboș (Cluj);

Victoria Caret — Metalurgistul Cugir; 
G. Pop (Baia Mare);

F.C. Bihor — Textila Odorhei : M. So- 
fronie (Timișoara);

Minerul Anina — C.F.R. Arad : G.
Blau (Timișoara) ;

U.M. Timișoara — Corvinul Hunedoara: 
I. cimpeanu (Cluj);

Gloria Bistrița — Olimpia Oradea : G. 
lonescu (Brașov);

Minerul Baia Mare — Ind. slrmei C. 
Turzii : I. Rus (Tg. Mureș);

Arieșul Turda — C.F.R. Timișoara: A. 
Crișan (Arad);

Olimpia Satu Mare — Vulturii Textila 
Lugoj : V. lăcob (Oradea).

I
I
I
I
I
I

-S.U.A. 3:27,18, 2.
3. R.D.G. 3:32,03.

Atanasov cîte 3, Licev 2 și Ștefa- 
nov. în celelalte meciuri ale zilei : 
Polonia — Cehoslovacia 13—11 
(6—5) !, U.R.S.S. — Ungaria 25—18 
(15—9).

Trăgătorii au satisfăcut doar în 
parte. Singurul care figurează prin
tre medaliați în ziua a doua a în
trecerilor de tir este Teodor Col
dea. clasat pe locul al treilea la 
armă liberă calibru mic 60 f (50 
m) cu 596 p, după Schwartz (Ce
hoslovacia) 600 p și Parhimovici 
(U.R.S.S.) 597 p. Din păcate, la 
■«W ,cu aer comprimat 60 f (10 m) 
în primii 16 nu figurează 
concurent român, primii 
fiind Stolîpin (U.R.S.S.) 
Raenko (U.R.S.S.) 
Stachurszki (Polonia)

La gimnastică, lotul 
prezent doar cu trei

nici un 
clasați 

387
P

386 p. 
român a fost 
participanți :

386
P, 
și

A CUPEI EUROPEI
(Urmare ctin pag. 1/

proba
(Cehoslovacia) cu 49,72 s, urmat de 
compatriotul său Danis cu 50,35 s. 
La disc, Iosif Nagy s-a clasat al 
6-lea, cu un rezultat mult sub po
sibilitățile sale : 56,48 m. Pe pri
mele locuri : Fejer (Ungaria) 60,60 
m, Losch (R.D.G.) 59,14 m și Velev 
(Bulgaria) 58,52 m. în fine, la pră
jină, Anton nu a reușit decît 4,60 
m ocupînd locul 7, titlul de cam
pion revenind polonezului Kaza- 
kiewicz cu 5,15 m.

Alte rezultate : 800 m — Ohlert 
(R.D.G.) 1:48,15 ; 400 m — Ba-
denski (Polonia) 46,31 s ; 4 X 100 
m — Cuba (Leonard, Morales, 
Montes, Bandomo) 39,61 s ; ciocan
— Dimitrienko (U.R.S.S.) 70,74 m.

La haltere, în ziua a doua a 
competiției, nu a concurat decît un 
singur sportiv român: 
Constantin la cat. semimijlocie, cla
sat pe locul 5 cu 282,5 kg (125 4* 
157,5 kg). Titlul a revenit lui Gal
kin (U.R.S.S.) cu 310 kg, care, sur
prinzător, l-a învins pe campionul 
olimpic Bîkov (Bulgaria) 305 kg. 
La cat. mijlocie a cîștigat Sochanski 
(Polonia) cu 330 kg, iar la cat. 
semigrea, Sării (U.R.S.S.) cu 350 kg.

Alte rezultate : baschet: Bulga
ria — Cuba 71—63, U.R.S.S. — Un
garia 103—80, Cehoslovacia — Po
lonia 96—92 ; volei: Cehoslovacia
— Ungaria 3—0, Polonia — R. D. 
Vietnam 3—0.

Dumitru

... ■ - Ș..x:

Coldea, medaliat 
concursul de tir.

lui. La începutul sezonului spor
tiva sovietică i-a răpit Argentinei 
recordul mondial, reușind apoi să o 
întreacă în prima confruntare direc
tă, la Moscova, la Universiadă. 
Campioana noastră este însă în
tr-o formă deosebită — la ultimul 
concurs, Balcaniada de la Atena, 
a aruncat 66,82 m, cel mai bun re
zultat al său din acest an — și. 
cunoscîndu-i ambiția, nu ne-ar 
mira să cîștige această rundă — 
decisivă, poate, pentru sezonul ac
tual — cu un rezultat superior 
recordului mondial...

Foarte „tare“ se anunță săritu
ra în înălțime, unde Virginia loan, 
proaspăt intrată 
bei va fi opusă 
la Balcaniadă, 
dială Iordanka 
1973) și Universiadă, 
(1,90 m în 1973).

Desigur, probele care candidea
ză la titulatura de „cap de 
afiș" sînt mult mai numeroase, 
dar o enumerare a lor și a preo- 
pinenților ar lua prea mult 
spațiu. Rezultatele ce vor fi înre
gistrate pe foile de concurs vor 
confirma probabil această părere. 
Am amintit doar două dintre ele, 
în care sportivele noastre sînt re
comandate de performanțe drept 
principale protagoniste.

Afirmam la început că însăși 
calificarea în rîndul primelor șase 
echipe de pe continent este o per
formanță a echipei noastre femi
nine. Să sperăm că atletele noas
tre nu se vor mulțumi cu această 
prezență și vor lupta din răspu- 

Iteri pentru a ne oferi satisfacția 
unor noi recorduri naționale.

Ei

au conti- 
din Praga,

Teodor 
bronz. în

în areopagul pro- 
învinselor sale de 
recordmana mon- 
Blagoeva (1,92 m în 

Rita Kirst

p,
Thune (R.D.G.), care 
55,40 p.

întrecerile de atletism 
nuat pe stadionul Dukla
pe o căldură excesivă — peste 30 
grade la umbră. Poate din acest 
motiv, unele rezultate nu au fost 
cele scontate. La 400 mg Viorel 
Suciu a ocupat locul 6 cu 51,57 s,

Borș și Gheorghiu.

LUNG SEZON
repriză la 
22 de ani 
mă împac 

pregătesc 
în drept

im por-

Mihaiuc,
n-au putut alcătui, deci, o echipă, 
luînd. totuși, startul și ocupînd în 
această întrecere inegală locul 7 cu 
146,5 p. în clasamentul individual 
nici unul dintre ei nu s-a clasat 
printre primii 20. Pe echipe a ciș- 
tigat R. D. Germană cu 270,25 p, 
urmată de U.R.S.S. 269,5 p și Ce
hoslovacia 267,15 p. La individual 
polonezul Szajna a furnizat o sur
priză, ocupînd primul loc cu 55,65 

înaintea cunoscutului campion 
a realizat

FOREST HILLS

DOI AUSTRALIENI
IN SEMIFINALE

NEW YORK, 6 (Agerpres). — Se
ria surprizelor a luat_sfîrșit în tur
neul de ‘ ~
dată cu 
rilor de 
victorii 
Newcombe l-a învins cu 6—4, 7—6, 
7—6 pe Jimmy Connors (S.U.A.). 
iar compatriotul său Ken Rosewall 
l-a eliminat cu 
tînărul jucător 
traj.

în sferturile 
bei de simplu 
(S.U.A.) a întrecut-o cu 6—1, 
pe Rosemary Casals (S.U.A.).

Rezultate din proba de dublu 
bărbați (sferturi de finală) : Laver, 
Rosewall (Australia) — Cornejo, 
Fillol (Chile) 6—3, 6—7, 7—5 ;
Gorman (S.U.A.), Ramirez (Mexic) 
— Carmichael (Australia), McMil
lan (R.S.A.) 6—2, 6—7, 7—5. în 
proba de dublu mixt, perechea 
Margaret Court (Australia), Marty 
Riesscn (S.U.A.) a învins cuplul 
Franțoise Durr (Franța), G. Scewa- 
gen (S.U.A.) cu 6—1, 7—5.

tenis de Ia Forest Hills, o 
primele partide ale sfertu- 
finală. Favoriții au obținut 
facile: australianul John

6—4, 6—3, 6—3, pe 
indian Vijay Amri-

de finală ale pro- 
femei, Chris Evert 

7—5

TURNEUL DE JUNIORI

★
In loc de concluzii: ar fi păcat 

ca drumul acestui admirabil spor
tiv să se întrerupă atît de brusc in 
fotbal. Poate că din duelul lui cu 
talentatul Lăzăreanu fotbalul ro
mânesc și. îndeosebi. Universitatea 
Cluj, ar avea de cîștigat.

Constantin ALEXE

COLUMBIA-ȚARA CU CEL MAI
Republica Columbia este apre

ciată în întreaga Americă Latină 
pentru fotbalul său de calitate. în 
această țară există numeroase sta
dioane de cea mai modernă fac
tură. Cel mal mare dintre acestea 
este situat în ■ capitală — orașul 
Bogota —, se numește „El Cam- 
pin“ și are o capacitate de 80 000 
de locuri. în anul 1946, reprezen
tativa Columbiei a fost campioana 
Americii Centrale 
rii Caraibilor, iar 
mondial din Chile 
chipa columbiană 
celentă impresie, 
tre altele un spectaculos 4—4 
selecționata U.R.S.S. Cele mai pu
ternice cluburi se găsesc în ora
șele Bogota, Caii, Medelina, Ar-

DE LA PLOVDIV

și a Zonei Ma
la Campionatul

— în 1962 — e- 
a produs o ex- 
realizînd prin- 

cu

meniha etc. Echipa cu cele mai 
multe prezențe internaționale este 
„Milionarios" Bogota, de multe ori 
campioană națională.

Trebuie precizat că durata des
fășurării campionatului columbian 
este, probabil, cea mai lungă din 
întreaga lume, deoarece ea se în
tinde de-a lungul unui an întreg ! 
Este una din cauzele pentru care 
cluburile nu acordă ușor jucători 
echipei naționale. In competițiile 
continentale intercluburi, echipele 
din Columbia au făcut mereu o fi
gură onorabilă. în special .Milio- 
narios", care a ajuns pînă în fi
nala „Cupei Libertadores** (simi
lară „Cupei campionilor*1 în Eu
ropa).

Jocul fotbaliștilor coluinbieni ti

încîntă de obicei pe exigenții spec
tatori sud-americani, deși, la nivel 
de echipă reprezentativă, ei nu au 
mai obținut în ultimul timp re
zultate deosebite. Dovada o face 
și comportarea contradictorie din 
preliminariile C.M. din acest an. 
cînd reprezentativa columbiană a 
reușit să învingă cu 1—0, chiar la 
Montevideo (!), pe cîștigătoarea 
grupei I sud-americane, Uruguay. 
dar nu a realizat, în ambele me
ciuri, decît 1—1 cu mai modesta 
echipă a Ecuadorului, ratînd din 
nou calificarea Ia turneul final.

Oricum, Columbia continuă să 
se situeze în prim-planul. activității 
fo>țj?aLisțic« sud-americane.

In cadrul turneului internațional 
de juniori de la Plovdiv, care se 
desfășoară cu ocazia „Tîrgului in
ternațional" care are loc în orașul 
bulgar în această perioadă, s-au în
registrat în cele trei zile ale meciu
rilor preliminare următoarele rezul
tate :

GRUPA A : Grecia — România
1— 0, Turcia — Selecționata orașului 
Plovdiv 1—1; Grecia — Plovdiv 1—1; 
România — Turcia 5—0 ; Plovdiv — 
România 4—1, Grecia — Turcia 1—1.

GRUPA B : Cehoslovacia — Iugo
slavia 2—1 ; Bulgaria — Iugoslavia
2— 1 ; Bulgaria — Cehoslovacia 1—1 

executarea loviturilor de
Bulgaria

(7—6 după 
la 11 m).

In urma 
vor întîlni, 
meritului, 
(locurile 1—2), 
nata orașului Plovdiv (3—4), Romă, 
nia și Iugoslavia (5—6),

acestor rezultate, azi se 
pentru stabilirea clasa- 
Cehoslovacia și Grecia 

Bulgaria și Selecțio-



CURAJOS, COMBATIV, DÎRZ - TINERETUL DOMINĂ,
CONTINUARE, TURUL ROMÂNIEI, CARE A ATINS IERI 

PUNCTUL CEL MAI NORDIC AL TRASEULUI

® Ultima evadare

Start In zorii zilei
Barierele, ah, barierele

MIRCEA RINDAȘU
NU SE DEZMINTE

IN PROBELE
DE CONTRATIMP

es-oi ăfrseri • eefăfal • Vama, tntimpfnd caravana cu. flori șj admirație.

Ambiția ,,tricoului gal- 
ben“ • Koîiu Vasiliev atacâ

1

CU GINDUL LA
Cu prilejul recepției pe care pri

marul orașului .Vatra ‘Doinei, Dimi- 
trie Hreciuc, a oferit-® delegațiilor 
participante ia Turul Bjnoâniei s-a 
evocat ca și tn alta dă ți aonfigurațla 
viitoarei ediții, cea de a XX-a, ju
biliară, a competiției Bntuzlasmul 
stînrit de sosirea tu flecare nou 
oraș favorizează tnwdiat abordarea 
perspectivei, peptra eă edilii înșiși 
au înțeles ce valoave propagaodlsti- 
că are Turul RostiânM pentru mișca
rea sportivă e eetățeisîjvv urbei ți de 
pe acum ei solieită tă fie Iarăși gaz
de.

a

ANQUETiL IN TURUL
ROMAWE1I

P«Kdiția :974 A găet» «con, 
acum, pîoă pesta hotttee. 
principal al «ompetlției, 
Amza, car® a „««vlz&to Șa startul 
Turului României verrtrri direct de

de 
Arbitrul 

Octavian

la Barcelona, unde 
îejul campionatelor 
ciclism, ne-a relatat interesanta 
aonwtwție cs delegația 
francezi. Cunoscutul 
selecționez al echipei Franței, Ro
bert Oubțeu — prezent In România 
și la ediția din 1969 — țl-a exprimat 
dorința de a reveni anul viitor. în 
clipa aeeoiel mărturisiri, sugestia a 
fost rotunjită cu propunerea ca în
săți marele as al ciclismului mondial, 
Jacopiea Aactuetil, să fie oaspetele 
Turttlni Bom&airi 1974. De față 
la conparbita, clțtigâtorul atîtor tu
ruri ala Frimțel ți-a dat cu evidentă 
pț&oere asentimentul.

Dar gwsKe « prea devreme »< 
vwbim tiespna viitor, eînd competi
ția BMWdr* audoaid. abia a intrat in 
aista»# sa toeâme. CXriottm, joi, eara- 
varaa ’Karoîul Ros»taae4 a atins, punc
tul cel m«l nordis al itinerariulul 
tăuț SBcearra, cobontnd, de vineri, 
spre punct»! său d« plecare.

oficiat cu pri- 
mondlale de 

sa 
cicliștilor 

antrenor —

ACELE AȘ f COVOARE DE FLORI 
PE VALEA PUTNEI

OASPEȚII
AU CUVÎNTUL

MARIO d’AiUTO — entrenoi.'ul 
ibffilul italian,' tetmlelon al clu
bului Canale Morrterand Roma 5 
„Prin abandonul a trei «lintr» 
coechfplert, Ittt Jttomo Căngint șl 
tai Mario Fauattal Ie-a rămas o- 
n.area de a apăr* preatâghil «e- 
legjtor. Cu regres, bwwâe si s- 
mirgeso da tnvejratul foarte slab, 
mult sub p»slbffl«lțl,_al mtȘeillor 
mei. Totuși* «el răusaș’ la cursă 
si-au reintrat aegecuns Ln form* 
și au tacepM* ueaușnl ta clasa
mentul general, D« pita*, aia «* 
tapa a V-a șl pta* ia a VID-*. 
Cangini a ntgdgac 1* Motel, șt 
vi asigur oft dracout *»c»ja«*n» 
va cootiulâ», Mal muD. cel n«ta 
bine ciawrt dtotist t'eutaal sper* 
să clștige șl MM diutre «tapei» 
care uixeeszS'*.

Să fie bare'»_«HT.t»e*re de »6- 
nușă pentru ceștii T

*

GFLEOSCrHț, IMM£TBGV — lo
cul in. în elftMkinenm general in
dividual e ax» pierdut
locul II $4 dscwa Fe IV.. •
Credj ca 11 jMUteni reelștiga.
Vom face tot posibilul șl vom 
lupta, eu fi eoîegti mei, cu toata 
vigoarea, tn aee®« icop. Vrmează 
două etape de ette peat®
170 tem. Și n<4 •pvtxuâm bine P« 
distanțe lungL <S®aBd c’ă ați vâ®«t 
că refcUtențe. «vm una dintre ca- 
litgțile noastre, tn ceea ce 
privește, trebuie fiu realist : 
pe Teodor TasHo nu-1 poți bate, 
cel puțin acwi®-. Așa eă, ținta mea 
este ocuparea Jocului de. . . dea
supra pozițtef a treia In clasa
mentul general individual*.

W-2 4e Mirare - eS. ziua îutreagâ 
am petreeas-o în suișuri și coborî- 
gurl i no aflăm doar In ținutul Obci- 
nelor bneovaiene, ultimele contra
forturi «le Carpațiior Răsăriteni. 
Fastteaia organizatorilor a făcut ca 
drumul în serpentine line, dintre 
Vatra Doriael șl vîrful Mestecăniș, să 
fie parcurs joi de două ori. . Astfel, 
la Argestru și la lacobenî, în aceas
tă aonă a industriei forestiere și a 
minereurilor, cicliștii au devenit ima
gine obișnuită, atît de familiară 
Incit au ajuns gospodinele să se în
trebe, naive și cu haz s „Dacă tot au 
urcat băieții Mestecănișul dimineața, 
de ce J-au coborit din non? Or fi 
uita,* wea ia hotel..."

KftrămeS ne tatkxipiuă cu a- 
iștiMdfli de &Orl cu care am
f«*;t 'sȘhiseu atintațî pe aceste me- 
ia<KMri sueevwie. Ise Pojorita, bu- 

le-au purtat pionierii școlii 
loșeă». I:a Frasin, întreaga tabără a 
ieșit tu înflmpinarea cursei. Cu stea
gul detașamentului și cu trompetele 
«le rigoare. Bucuria pură șl Ineîntă- 
toare a aeeetnr copii este greu de 
dwcgăs. Ei sînt, de fapt, ogorul cel 
mai xnăuc,, »pre care Turul Româ
niei aruncă sfettlnța dragostei de 
sport I

LA FOCILE ORAȘELOR

Batoooi eeovăiAÎ geaeroa»* eu cart 
a» Ir.tUnpină croțeia În cursul firesc 
al ooanpetiției ne emoționează chiar 
da«Ai pe alocuri, Imaginile par repe
tata Flamurile desfășuraișț florile 
așWnute pe liniile de siSrta-t, fan
farei» gtto’iV» de trac le-am întîlnit 
mereu. .Și dacă p« near da boltită dea
supra șoselei, oare ura bun venit 
cicliștilor, a deschis porții» multor 
orașe, el bine, cetățenii din Cîmpu
lung Moldovenesc au Inovat ți în

Sta

1 *

UN GLADIATOR AL ȘOSELEI
Cincisprezece secunde l-au 

despărțit pe Renato Can
gini de primul loc în „pro

ba adevărului", dificilul contra
timp individual de pe Mestecă- 
nis. Fără a știrbi cu nimic' meri
tele învingătorului, cred că blon
dul alergător cu ochi? albaștri, cu 
alură nordică, dar cu tempera
ment vulcanic, originar din preaj
ma Romei, ar fi meritat cu priso
sință această satisfacție.

Prezent la start în ultima di- 
pâ, Cangini și-a demonstrat de 
la bun început calitățile de „gla
diator al șoselei". între București 
și Brașov, numărul său de con
curs a revenit frecvent pe tabla . 
care semnalează principalele mo
mente ale întrecerii, cum avea să 
se întîmple,'de altfel, mai în fie
care 
pieri 
după 
pune 
dem 
de evadare, în 
Inițiind el însuși 
cutezanță — de 
bundă de pe 
Măgurii Calului.
l-am văzut pe Cangini dezlănțuit, 
pedalind într-un ritm infernal pe 
suișurile și coborîșurile unui 
seu necunoscut — reclamind 
intonații patetice în 
păcate fără succes) > 
lui Pascale 
dacă cei 
lurilor cu 
ta etapei

$1 «șa

etapă.
-- doar el șj 
Tg. Mureș, 
armele ; 

susținînd

Rămas fără coechi- 
Faustini — 

Renato nu de- 
dimpotrivâ, îl ve- 

diverse tentative 
special pe urcuș, 
acțiuni pline de 
pildă, șarjă ‘furi- 
ultirna parte a 

Cu acel prilej 
lănțuit,

tra
cii 

i glas (din 
colaborarea 

și Cîrje. Cine știe, 
doi ar fi dat curs ape- 
pricina, poate câ soar- 
ar fi fost alta...
însă,

ficiente motive de c fi mulțumit 
— nu atît sub-raportul locului p«

Cangini are su-

care II ocupă în clasamentul ge
neral -— un loc onorabil, de alt
minteri — cît mai ales sub acela 
al popularității, al simpatiei și 
prețuirii unanim® de care se bu
cură în caravana Turului.

— Un om și un atlet excelent I
— așa îl caracterizează dl. Arnal
do Carnevolini, experimentatul 
tehnician ai „azzurrilor". director 
sportiv în asociația UISP, din 
cartierul roman Val Melaina.

— Luptă Întotdeauna vitejește, 
așa cum ați putut vedea, nu se 
demoralizeazâ 
jurare, 
lui sînt 
stanță, 
abil...

Acest
muncitor al 
rintesc din
— are o 
spațiile montane, 
deschise, spectaculoase, 
declanșează în 
tru ' cu stînci și păduri. Lucru 
foarte firesc, dacă ne gîndim că 
mării săi,:idoli "au fost Bartali și 
Coppi și că azi, i la 23 de ani, vi
sul său rămîne un success răsu
nător într-o competiție de am
ploare, cu serpentine din belșug...

— Alerg pentru a doua oară 
în România — ne spune Renato. 
Am debutat în „circuitul" județu
lui Brașov și voi reveni întotdea
una cu plăcere pe aceste melea
guri în care otit peisajul cît și 
oamenii, cu graiul, cu firea lor 
deschisă, sînt foarte aproape 
inima mea I

în nici o împre- 
iar ambiția și vitalitatea 

subordonate, în ultimă in- 
unui fond luminos, agre

fiu de cultivator,. el însuși 
agrului--- ogorul pă-
zona vechiului Latium 
vădită înclinație către 

către duelurile 
ce se 

clasicul amfitea- 
păduri. 
ne gîndim

DAN DEȘLIU

REZULTATE TEHNICE ÎNVINGĂTORII
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MÎINE...
plus au ținut ca, la ieșirea din oraș, 
să-și ia și rămas bun. în dreptul 
ultimelor case, prin fața cărora a 
trecut caravana, pancarda oferea un 
text bogat în sensuri și în simțire : 
„Participanți la Turul ciclist al Ro
mâniei plecați însoțiți de gin duri le 
bune ale cîmpulungenilor !“ Admira
bilă declarație de simpatie pentru 
mișcarea noastră sportivă.

Gura Humorului și Ilișeștil (vestit 
de cînd cu elegantul său motel) au 
fost prologul primirii la capătul 
etapei, prin ambianța de entuziasm 
creată de cetățeni. La Suceava, încă 
din ajunul sosirii noastre, au înce
put și s-au desfășurat competiții de 
masă, printre care și curse cicliste 
rezervate tineretului muncitoresc, 
sătesc și școlar. Excelentă a fost ini
țiativa de a nu reduce sosirea în 
Oraș la o fulgerătoare trecere prin 
centru, ei de a prelungi traseul, pe 
un itinerar sinuos, prin toate cartie
rele vechii reședințe voievodale. 
Astfel, mii și mii de cetățeni au 
văzut pe cicliști din dreptul locuințe
lor lor, în afara celor patru mii de 
spectatori care așteptau pe Stadionul 
Arini. în decorul obișnuit, pionierii 
cu flori și fanfara C.I.L. In tribuna 
oficială, notabilitățile orașului au 
onorat competiția : loan Siminiceanu, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal P.C.R., Mihai Clini, președin
te al C.J.E.F.S. Suceava, Dimitrîe 
Vărvăroi, secretar al Comitetului 
municipal P.C.R., Gheorghe Miron, 
președintele Consiliului municipal al 
sindicatelor, Eugen Căbulcă, 
vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
Hanganu, prim-secretar al 
tului județean U.T.C.

prim- 
Mihai 

Comitc-

Victoi 3ANCIULESCU

Dimineața, la ora 8,30, «shxi cea
ța acoperea nu numai munții, ci 
și orașul Vatra Doraei, rieliștii 
s-au aliniat la startul etapei a 
Vil-a, Vatra Dornei — Mesteci- 
niț (contratimp individual, 17,6 
km). în acest traseu erau cuprinși 
aproximativ șapte kilometri de 
drum plat și vreo zece de ureuș, 
așa incit testul era complet. Mir
cea Rindașu (component al „cvin- 
tetului“ Metalul Plopeni), campion
de contratimp individual pe aeest 
an (întrecerile s-au desfășurat cu 
mai puțin de o lună în urrnfl, la 
Cluj), și-a confirmat șl de această 
dată calitățile Indiscutabile pe 
care le are pentru această probă. 
El era conștient de aceasta, fiind
că miercuri promisese unuia din
tre colegii noștri că victoria pe 
Mestecăniș nu-i poate scăpa. Eta
pa a fost grea, am putea apune 
chiar foarte grea, nu numai pen
tru că aerul era rece și traseul 
programa dificultăți evidente, ci 
mai ales pentru că toți pârtiei-

• CLASAMENT INDIVIDUAL : ETAPA A vin-A (Vatra Dornei—Suceava) s 
1. NICOLAE VOICAN (Dinamo) a parcurs J14 km în 3h 02:09, 2. Nicolae Ga- 
vtllă (Steaua) 3h 02 15. 3. Valentin Die (Dinamo), 4. Constantin Gonț-za (O- 
tanpla), s. Teodor Drăgan (Voința Buc.), 6. Vasile Teodor (România), r. 
Stadan Rna (Steaua), 8. Icn Cernea (România). 9. Mircea Ramașcanu (Di
namo). 10. George Negoeacu (Steaua). 11. Petre Drăgan (Voința Buc.), 13. 
Petre Dolofan (Olimpia), 13. Mircea BâdUă (CIBO Brașov), 14. Gheorghi Di
mitrov (Bulgaria), 15. Renato Cangini (Italia). 10. Andrei Kerestesz (CSM 
Cluj), 17. Valentin Hoța (România tineret). 13. Mario Faustinl (Italia), 13. Tl- beriu Toro (CIBO Brașov), ZD. Arpad Gydrfl (Olimpia) — toți același timp.
• CLASAMENT PE ECHIPE î. Dinamo 9h 06:21, j. Steaua 9h 05:38, 3. Olim
pia «h 05:48, 4. România. S. Voința București, 6. CIBO Brașov. 7. C.S.M. Cluj. 
8. România tineret, 9. Bulgaria, 10. Iugoslavia, 11. Metalul plopeni — toate 
același timp.

• CLASAMENT GENERAL INDIVIDUAL j. teodor vasile (România) 
Mit 49 :S3, 2. Vaaile Selejan (România) 20h 45:49, 3. Gheorghi Dimitrov (Bulgaria) 20h «6227, 4. Ion Cernea (România) 20h 47:21. 5. Eugen Imbuzan (C.S.M. CtaU âWi 47:33, 6. Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni) 20h 47:56, 7. Nicolaa 
Gavrilg (Steaua) 2Uh 47:57, 3. Rugea Dulgheru (România tineret) 20h 48:02, 
». VaSâîe Pascale (Steaua) 2Gb 4834, 10. Mario PatnsHni «talia) 20h 48:44. 11. 
Kfcolae David (România) — același timp, 12. Costel Ctrje (România tineret) 
20h 40:20, 13. Valentin Hoța (România tineret) zoh 49:38. 14. Renato Cangtal 
(Italt*) 3#h 50:32, 15. Milenko Jancic (Iugoslavia) 20h 50:33, 10. Nicolae Andro- 
nacbe (România) 30h 50:38, 17. Vasile Burlaeu (Olimpia) Mh 51:06, 13. Iulian 
Constantin (Metalul Plopeni) 20h 51:17, 19. Francisc Ger» (Olimpia) 20h 51:18, 
20. Nicolae Voiean (Dtaamo). soh 51:20.
• CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE : i. românia «2h U;0â, î. România 

tineret 8fe 25:50. 3. Steaua 62h 26:03. 4. Bulgaria S2h 27:04. S. Metalul Plopeni «2h 28:02, 0, C.S.M. Cluj MUi »T:46, 7. Votata București 82h 42:31, 8. Olimpia 
63h 45:S2, 9. Dinamo 62h 53:33, 10. Iugoslavia 63h 07.TO. 11. CIBO Brașov 63h 
teso.
• CLASAMENT SPRINTERIc i, Teodor Vasile n p, 2. Nicolae Gantrilă I» p, 2, 
Stefan Xna 21 p, 4. Veslle Selejan 16 p, 6. Valentin Die 15 p. S. Nicolae Vol- <nm 10 p.
• CLASAMENT CĂȚĂRĂTORI : 1. Teodor Vaoile 67 p, S. Vasile Selejan 60 p, 
I. Vasile Pascal* 55 p, 4. Renal» Cangini 3î p, 5. Ion Cernea 29 P, 6. Nicolae 
Andwmaeh* 20 p.

panțti. din. orgoliu personal, ușor 
d« înțeles, au fâcwt risipă. 6e e- 
netgie. De altfel, în afara locului 
I la individual și echipe și a ul
timului loc în ambele clasamente, 
etape a produs serioase modificării 
Dimitrov a pierdut locul secund 
în clasamentul general, iar Bul
gărită pe cel de al treilea, alți ru
tieri cu veleități au fost obligați 
să cedase aeourude, uneori chiar 
mimrte și — în orice oaz — locuri în 
clasamente, în disputa eu mai ti
nerii lor colegi de pluton.

0 EVADARE PE ULTIMII KILOMETRI 
l-A ASIGURAT DINAMOVISTULUI

N. VOICAN VICTORIA LA SUCEAVA
Paradoxal, dar se pare că rutierii 

nu agreează etapele... scurte. Poate 
pentru că n-au loc suficient să se 
desfășoare, să-și 
nile, poate pentru 
reduse este greu 
de grupul masiv.

Nu este aceasta 
tru zile montone, 
faptului că printre

consolideze aețiu- 
că pe secvențele 
să te debarasezi

pledoarie pen
ei explicație a 

faptului că printre etapele furtunoase 
se intercalează și unele în care dom
nește icalm-platul. Joi, rutierii 
avut îâsă și motive serioase să 
circumgpecți. Au început 
concurg în faptul dimineții 
cheiat-o spre .seară, au 
două oti Mestecșmișul, au 
șosea Șinuoasă, întrecerea 
fragmentată de tin număr

o 
ci

au 
fie 
de 
în
de

ziua 
și au 
urcat 

parcurs o 
le-a fost 

__ a______  , _ greu su
portabil de bariere... în aceste con
diții ei au reușit, totuși, unele faze 
pe care vom. încerca să le descriem...

Ea ora li,20, pe o vreme splendi
dă, din Vatra Dornei au plecat spre 
Suceava 52. de alergători,. cale de 
114 km, cit măsoară etapa a VIH-a. 
Nici nu se pusese, bine încă, plutonul

— AZI SI MI »
ETAPA A IX-A (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

Orarul cursei:

Suceava 
Bunești 
Fălticeni 
Spătărești

Puncte

.Roșiori
Drăgușeni 
Cristești 
Moțca 
Miroslăvești 
Săboani

Roman 
Secuieni 
Onicicani - 
Dumbrava 
Bacău

de

13.20
13.44
14.03
14,10

sprint : Fălticeni și Roman.
ETAPA A X-A (S1MBATA)

BACAU — BUZĂU 1*0 KM. Startul la ora 12,45 din 
orașului ; sosirea pe stadionul C.S.M. Gloria din Buzău în jurul 
17,00.

Orarul cursei :

centrul 
orei

bariera reține în- 
timn de 8 minute, 
nedorit, alergătorii

în mișcare și o 
treaga caravană, 
După acest răgaz 
încep urcușul Mesteranisului. ale că
rui chinuri le simțiseră din plin 
si dimineața, în etapa contratimp. 
Trece primul Vasile Selejan, invidios 
pe colegul său de club și de echipă 
națională, Teodor Vasile, care îl ră
pește în această mare competiție po
sibilitate® de a-și afirma principala 
sa calitate de rutier 
urcuș.

Reunit pe primele 
coborire, plutonul se 
nos. în monom, spre poalele celuilalt 
versant al Mestecănișului. Cînd to
tul părea că a revenit la normal, o 
barieră ne oprește din nau pentru 
1:15., Băieții sînt veseli: cer autoca- 
ravapei „Ivoto-Proriastort"... muzică 
ușoară, ți se delectează. Pornim iar 
la drum, dar numai pentru 2 km, 
pentru că același tren ne taie calea 
la Pojarîta. Alergătorii se angajează 
apoi în șprintul cu premii din “fru
mosul oraș Cîmpulung Moldovenesc, 
pe oare îl eîștigă Petre Drăgan, 
urmat de Ștefan Bne și Valentin 
Hota.

O porfcttme de drum acoperită cu 
pietriș face ravagii. Cangini, Gavrilă.

— ușurința Ia

serpentine de 
înscrie vwftîgi-

Kovacs și Androaache arată dispe
rați, spre mașinile tehnice, cauciucu
rile desumflate. Nu este timp de în
grijorare, pentru că oricum o nouă 
staționare se impune la km. 56. 
Barieră ! Trei minute de așteptare... 
Poate că și altfel în această etapă 
scurtă, nimeni n-ar fi încercat, cu 
toată vigoarea, să se desprindă de 

tricoul galben". Vqslle Selejan, 
principalul contracandidat la șefia 
plutonului, ne declara cu o Impre
sionantă corectitudine î „Teodor Va- 
sile este, în general, mai bun decit 
mine, iar la această oră «e află In
tr-o formă deosebită. Nu știu dacă 
cineva ar putea să-1 învingă tn a- 
eeastă competiție*.

Sprintul de la Gura Humorului 
(km. 72), la care asistă mii de oa
meni, este cucerit de Ștefan Ene, 
urmat de Valentin Hoța și Petre Do
lofan. Mal greu de înțeles este fap
tul că cel cane s^a enervat de acest 
rulaj „au ralanti" este tocmai Teodor 
Vasile. Ea capătul sprintului pen
tru premii, el atacă sec, iar ia ie
șirea din Gura Humorului rupe din 
plutonul masiv un grup alcătuit din 
Constantin Cîrstea, Petre Dolofan, 
Petre Drăgan, Gheorghi Dimitrov, 
Nicolae David, Ion Cernea. Constantin 
Gonțaa, Eugen Imbuzan, Stefan Ene, 
Vasile Selejan și Valentin Hoța. Ea 
Ilișeștî, cei 12 au 30 secunde avans. 
Plutonul s-a speriat de perspectiva 
unei noi departajări de lider și, 
condus de neobositul Renato Cangini, 
atacă furios. După o vînătoare de 
cîțiva kilometri, se face joncțiunea. 
Pe ultima parte a cursei, înregistrăm 
tentativa bulgarului Koliu Vasillev. 
încearcă să-l. urmez® Constantin Tă- 
nase, dar riposta plutonului este 
promptă. In apropiere de intrarea în 
Suceava, el are 15 secunde avans, 
însă este ajuns pe străzi. Nicolae’ 
Voican, un alt tînăr al cursei, pro
fită de momentul cînd fruntașii se 
suspectează și atacă. în ocolul făcut 
pe principalele bulevarde ale Suce
vei, încurajat frenetio de un public 
numeros si entuziast, el rezistă ou 
brio și intră primul pe pista stadio
nului, asigurîndu-și o victorie clară, 
mare cît... roata carului pentru el, 
pentru începutul hii de carieră spor
tivă.

Hristache NAUM

Bacău
Nicolae

Bălcescu 
Cleja 
Răcăciuni

Puncte

12,45

12.58
13,12
13,26

sprint;

Valea Seacă 
Sascut 
Adjud.
Domnești
Haret
Mărășești
Garoafa

Adjud si Focșani.

13.42
13.47
14,12
14.25
14.43
14.49
15,05

Focșani 
Urechiești 
Dumbrăveni 
Rm. Sărat 
Comișoara 
Potîrniehești 
Buzău

15.20
15,39
15.48
16.15
16,37
16.46
17.00

de

RETROSPECTIVA (VI)

Emil IENCEC

*
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Moment festiv, într-o așezare de munte : trece Turul ciclist al României. 
Fanfara locală onorează evenimentul cu un concert ad-hoc.

de 
A.

Caravana „Turului4* a înnoptat pentru întiia oară la Bacău în 1934, cu 
prilejul ediției inaugurale a competiției. Sosind de ia Galați, după 180 km, 
făț'ă asfalt, parcurși , in 9 ore, ciștigă Cornel Nițescu din echipa. României, 
care întrece clar pe lider (Marin Nicolov), iar în anul următor, C. Tudose 
(Toplița — P. Neamț.— Bacău, 175 km cu 24 km pe oră) învinge, ia sprint, 
un pluton de 20 de concurenți printre care și brăileanuL Virgil Mormocea, 
lider. Acesta însă, suferind crunt de cîteva zile din pricina rănilor provocate 
de șa, și ajuns la capătul puterilor a abandonat a doua zi (în etapa spre 
Buzău). Ia Mărășești.

După cincisprezece ani. în 1950, venind de la Buzău (180 km), cîștigă 
D. Pantazescu urmat tie tînărul I. Ioniță și C. Sandru, pentru ca după zece 
ani (in i960), victoria să-i revină belgianului Rene Henwelmans, talonât de 
S. Duță și M Bruning (R.D.G.). Tn 1961., în continuarea înverșunatului duel, 
Ion Cosma cîștigă etapa, urmat de G. Moiceanu și astfel s-a aflat din nou, 
prin jocul bonificațiilor, la 32 de secunde înaintea marelui său rival, care, 
ajun, la Iași obținuse victoria, urmat de Cosma, al cărui tricou mai atîrna 
umerii liderului doar în două ,,fire“ — recte secunde.

Tn etapa a doua a ediției 1969, Jiirgen Wanzlik (R.D.G.). venind. 
Ia Galați, pe asfalt, cu peste 41 ’ pe oră. iese primul la sprint (urmat d* 
Sofronie, G. Moiceanu, P. Patzig — R.D.G.) și devine lider, talonat de Sofro- 
nie la 3 secunde și de C. Ciocan la 20 secunde.

MEBCEA RINDAȘU este decanul 
de vîrstă al caravanei: 32 de ani 
(s-a născut la 4 iunie 1941, tn 
comuna Telega din județul Pra
hova). A Început ciclismul de 
performanță în 1963, la voința 
Ploiești, sub conducerea — de 
atunci permanentă — a antreno
rului Ion Dolete. Performanța 
vieții sale de sportiv este câști
garea, chiar în acest an, a titlu
lui de campion național la con
tratimp individual.

După ce realizase cel mal bun 
timp al etapei (fără confirmarea 
oficială, cursa nefiind tacă ter
minată). l-am zărit singur, as
cuns într-o Dacia 1300, de unde 
urmărea într-o tensiune nervoas' 
vizibilă sosirea fiecăruia dintre 
ultimii săi adversari. Și doar cînd 
„tricoul galben" a trecut linia 
albă fără a-i bate recordul, Mir
cea Rîndașu s-a înseninat, a de
venit volubil : „Am dorit imens 
victoria de azi. M-am pregătit d 
mult pentru ea. Miercuri am 
mers la rulaj, ascuns în pluton 
Sînt fericit pentru că : în primul 
rînd, am demonstrat, cred, tutu 
ror, că nu vîrsta ci pregătire: 
asiduă, seriozitatea contează ; In 
al doilea rînd, am reușit să dat> 
o replică celor care ziceau că 
titlul cucerit de mine a fost o 
întimplare și, În al treilea rina 
am contrazis pe acel specialiști 
ți cronicari de sport care mă vă
zuseră deja... terminat".

NICOEAE VOICAN — compo
nent al clubului bucureștean Dl- 
namo; poate fi calificat, mai ales 
după victoria de la Suceava, drept 
o speranță. Are doar 20 de ‘ 
(s-a născut la București, la 
februarie 1953), iar cel care 
descoperit și l-a îndrumat primii 
pași tn ciclism a fost antrenorul 
Constantin Ctrjan, ta cadrul Șco
lii sportive nr. 3. Are în palma
res titluri de campion național 
la Juniori. dorit neapărat
să ctștig o etapă din această mare 
competiție. Am mai încercat ta 
Tg. Mureș și Ia Cluj. Azi, In 
schimb, m-am simții foarte bine 
fizic, am profitat de o situație 
favorabilă și clnd am Intrat pe 
străzile întortocheate ale Suce
vei — un traseu care îmi con
venea — am făcut ceea ce aveam 
de făcut. Era simplu...“. înțele
gea prin asta turul de onoare al 
învingătorului.

Radu TIMOFTE

ani
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XIX-lea 
va sosi 

Capitală, 
în jurul 

„23

I TRASEUL SOSIRII ÎN CAPITALĂ
celui de al 
al României 

cursei, în 
septembrie,

Caravana 
Tur ciclist 
Ia oapătul 
duminică $ 
orei 18,30 pe STADIONUL 
AUGUST1. Rutierii vor străbate 
ultima porțiune a etapei a Xl-a 
(Buzăa—București) pe următorul

traseu : Fîntîna Miorița, Arcul do 
Triumf, Piața Victoriei, Calea 
Victoriei, bulevardul Republicii, 
Piața Nicolae Bălcescu, bulevar
dul Tolbuhin, strada Matei Voie
vod, șoseaua Mihai Bravu, strada 
Maior Coravu, Stadionul „23 Au
gust".

^fjțilume
TURNEUL DE TENIS DE MASĂ

DE LA PEKIN IN FAZA
„SFERTURILOR i i

PEKIN, 6 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis de masă de 
la Pekin . a continuat cu disputa
rea sferturilor de finală din ca
drul concursurilor individuale.

In turneul masculin, Lian Ko-lian 
(R. P. Chineză) l-a învins cu 3—0 
pe Iun Sinii (R.P.D. Coreeană), iar 
japonezul Tasaka. l-a întrecut cu 
3—0 pe nigerianul Obyaamia.

în concursul feminin, campioana 
mondială Hu Iu-lan (R. 
neză) a întrecut-o, după 
foarte strîns, cu 3—2 pe 
Sun (R.P.D. Coreeană), 
trioata acesteia din urmă, 
Yong Hok, a furnizat o mare' sur
priză. reușind să o învingă cu 3—2 
pe Miho Hamada (Japonia).

Partidele au fost urmărite de 
peste 18 000 de spectatori.

P. Chi
un meci 
Pak Yon 

Compa- 
Pak

Turneul rugbyștilor români |n Argentina

ÎN A TREIA PARTIDĂ: 10-16 
CU SELECȚIONATA ORAȘULUI CORDOBA

BUENOS AIRES 6 (prin telex). 
Echipa de rugby a României, care 
se află în turneu în Argentina, a 
susținut cel de-al treilea meci. De 
dată aceasta, sportivii români au 
întîlnit o selecționată a orașului 
Cordoba, partida disputîndu-se, în 
prezența unui foarte numeros pu
blic spectator, pe stadionul din lo
calitate.

în repriza întti reprezentativa 
României a jucat bine, a atacat 
continuu, reușind să realizeze pri
mele puncte, ca urmare a unei în
cercări. Argentinienii au redus, 
apoi, din handicap, Vilders trans- 
formind precis o lovitură de pe
deapsă.

în a doua jumătate a meciului,

formația din Cordoba a preluat 
inițiativa, obținînd avantaj, deși 
rugbyștii noștri au condus, la un 
moment dat, cu 10—6. Accidentarea 
Iui Baciu și înlocuirea lui cu Cior
nei a redus din potențialul forma
ției noastre, permițîndu-le astfel, 
argentinienilor să se distanțeze 
(12—10) și ca urmare a unei în
cercări reușite de Vilders, să reali
zeze victoria finală: 16—10 (3—4).

Antrenorii români au folosit for
mația standard, din care nu au 
lipsit Durbac, Nica, Nicolescu, Dinu, 
de altfel jucători care s-au remar
cat în acest meci.

Sîmbătă, echipa României va 
întîlnl reprezentativa Argentinei.

TELEX•TELEX•TELEX
In ziua a doua a turneului international 
masculin de handbal de Ia Budapesta, 
selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 20—16 (12—7) formația Iugo
slaviei, iar reprezentativa R.D. Germane 
a dispus cu 22—16 (12—7) de echipa 
Ungariei. Rezultate din prima zi : Ceho
slovacia — R.D. Germană 18—17 (7—9): 
Ungaria — iugoslavia 23—9 (14—9)
■
re circuitul de la Niirburgring «♦* des
fășurat cea de-a 6-a probă a campio
natului european de automobilism rezer
vat-mașinilor de sport. Victoria a reve
nit pilotului italian .Arturo Merzario (p? 
,,Abarth“), cronometrat pe .500 km cu

timpul de 2 h 50:13.3 — medie orară de 
177.100 km. Pe locurile următoare 
situat englezul Martin Raymonds și 
tralianul Tim Schenken — ambii 
..Chevron".
■
Turnout internațional de șah de la

s-au 
aua-

Pl‘

Spiridonov — Smejkal 0—1; Rukavina
— Korenski 1—0: Rașkovski — Hennings 
Holmov — Tal. Spasski — Suetin, Szabo
— Krogius, Andersson — Filip remize.

tn clasament conduce olandezul Tim- 
man cu z'.i p. și o partidă Întreruptă

Sao 
Paulo s-a terminat cu victoria maestru
lui iugoslav P. Ostojlcl. care a totali
zat sț'a puncte din 12 posibile, urmat de 
Panno (Argentina), Csom ~ 
Benko (S.U.A.) — cite 6 p.
H
Partidele din runda » 4-a 
de șah de la Soci, „Memorialul Cigorln", 
s-au Încheiat cu următoarele rezultate:

(Ungaria). 
fiecare.

a turneului

Tradiționalul maraton, desfășurat în lo
calitatea olandeză Enschede, a fost clș- 
tigat. la actuala ediție de atletul englez 
Hou Hill, cronometrat pe clasica dis
tanță . de 42,195 km cu timpul de 
? h 18:06,2. Pe locul secund s-a clasat 
suedezul Hans Jonsson — 2 h 13:03,8. ur
mat de englezul Jim Adler — 2 h 90:41.2 
Sl polonezul Edward Stawiarz — 
2 h 23:02.8.
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