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C.M. ele pentatlon modern ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST1 DIN CAPITALĂ
Vineri la prînz, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat unul din o- 
biectlvele industriei ușoare venezue
lene, fabrica de ciocolată și de pro
duse zaharoase „Savoy" din Caracas, 
unde au fost întâmpinați de dr. Sa
muel Ajzenberg, vicepreședintele 
Consiliului de administrație, care le-a 
urat un călduros bun-venit.

Solii poporului nostru sint invitați 
să viziteze balele de producție, do
tate cu moderne instalații, ale a- 
cestei veritabile „împărății a dulciu
rilor", care prelucrează două din. 
principalele bogății ale țării : cacaua 
și zahărul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au cuvinte- 
de apreciere atît asupra modului 
exemplar în care este organizată pro
ducția, cît și asupra formei atrăgă
toare, sugestive în care sînt prezen
tate aceste bunuri de larg consum.

în sala mare de primiri, președin
tele Consiliului de administrație și 
director general al fabricii, Peter 
Bastiansen, exprimă profunda grati
tudine a muncitorilor, funcționarilor 
și conducerii acestei întreprinderi 
pentru marea cinste care le-a fost 
făcută prin vizita oaspeților stimați 
din România prietenă.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat mulțumiri gu
vernului venezuelean pentru organi
zarea acestei vizite la fabrica „Sa
voy" și reprezentanților conducerii 
întreprinderii pentru explicațiile pri
mite.

Cuvintele președintelui român au 
fost subliniate cu vii aplauze, de cei 
prezenți.

Oaspeții își iau rămas bun de la 
gazde, adresîndu-le urări de succes 
jn activitatea lor viitoare.

*
în cursul după-amiezii, președin

tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de Miguel 
Rodriguez Viso, ministrul venezue
lean al agriculturii, de alte persoane 
oficiale române și venezuelene, au 
făcut o scurtă vizită la Fabrica de

industrializare a laptelui „Catia“ din 
Caracas.

★
In onoarea președintelui Consiliu

lui de Stat, Nioolae Ceaușescu, și a 
Ceaușescu,' ministrul 
Venezuelei, Miguel 
cu soția, au oferit 

în saloanele Hoteiu- 
Caracas.
persoanele oficiale 
pe președintele ro- 
,, înalte oficialități

tovarășei Elena 
agriculturii al 
Rodriguez Viso, 
vineri un prînz 
lui „Avila" din

Au participat 
care îl însoțesc 
mân în vizita să, 
ale guvernului venezuelean.

înaintea prîtzzylul, oaspeții au a- 
sistat la un frumos program de cîn- 
tece și dansuri oferit de un ansam
blu popular, în care vechile teme 
hispanice își găsesc o armonioasă 
îmbinare cu elementele specifice in
digene.

In cursul prînzului, care s-a des
fășurat într-o ambianță de bună dis
poziție și cordialitate, ministrul Viso 
și. președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit scurte toasturi.

★
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit vineri seara o 
recepție, la sediul Ambasadei române 
din Caracas, în onoarea președintelui 
Republicii Venezuela, Rafael Caldera, 
și a soției sale, Alicia Pietrl de 
Caldera.

La sosirea președintelui Rafael 
Caldera și a. soției sale au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

Recepția s-a 
mosferă caldă, 
dialitate.

desfășurat într-o at- 
de o deosebită cor

★
președintele Consiliu-Vineri seara,

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o întîlnire cu ziariștii venezueleni și 
cu corespondenți ai presei străine 
acreditați la Caracas.

Conferința de presă a fost deschisă 
de Ion Cârje, director general ad
junct al Agerpres, șeful grupului de

Axi, în Divizia

ziariști români care însoțesc pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu în vizita 
în America Latină.

Președintele 
răspuns apoi 
gazetari.

Nicolae Ceaușescu 
întrebărilor puse

sa

a 
de ECHIPA BOMBEI,

★
Simbătă, 8 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român,. pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit la reședința sa din Caracas pe 
Cruz Villegas, președintele Centralei 
Unitare a Muncitorilor din Vene
zuela.

Cu acest prilej, tovarășul Cruz 
Villegas a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj al Co
mitetului Executiv al Centralei Uni
tare a Muncitorilor din Venezuela.

★
Sîmbătă dimineața, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a plecat în zona Guayana, din statul 
Bolivar, unul din principalele centre 
industriale ale Venezuelei,

Conducătorul statului nostru este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
George Macovescu, Bujor Almășan. 
Mircea Malița.

Pe aeroportul Puerto Ordaz din 
Ciudad de Guayana, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de gu 
vernatorul statului Bolivar, arhitec
tul Manuel Garrido, de președintele 
Corporației venezuelene a Guayanei, 
Alfonso Ravard, de președintele Uzi
nelor siderurgice ale Orinocului, 
„Sidor", ing. Argenis Gamboa, de 
alte oficialități locale.

Se vizitează două din obiectivele 
Industriale ale zonei, mărturie grăi
toare a preocupărilor și eforturilor 
guvernului și poporului- venezuelean 
de dezvoltare și diversificare a eco
nomiei țării : uzinele „Sidor" și por
tul aferent, Uzinele de aluminiu 
„Aluminio del Caronis".

La ora cînd închidem ediția, vizita 
în statul Bolivar continuă.

PE LOCUL IV,
DUPĂ PROBĂ DE TIR
La Londra au continuat întrece

rile din cadrul Campionatului mon
dial de pentatlon modern. Cea de 
a treia probă a competiției — ti
rul — a fost cîștigată de sportivul 
sovietic Pavel Lednev, care a ob
ținut un punctaj de 1 066. Pe locu
rile următoare s-au situat H. Thade 
(R. F. Germania) cu 1044 p și 
polonezul J. Konwinseki cu 1 022 p. 
Dintre sportivii români, Dumitru 
Spîrlea a avut comportarea cea 
mai bună, ocupînd locul 5 cu 1 000 
puncte. Același punctaj a fost în
registrat și de Salvador (Franța) și 
Kopcke (R. F. Germania).

în urma rezultatelor înregistrate 
la tir, în clasamentul general indi
vidual conduce în continuare Led
nev (U.R.S.S.) cu 3 171 puncte, ur
mat de Kelemen (Ungaria) cu 2 998 
p și de Thade (R. F. Germania) 
2 998 p. în clasamentul pe echipe, 
reprezentanții noștri și-au menți
nut poziția a IV-a, în urma echi
pelor U.R.S.S. (9 014 p), R. F. Ger
mania (8 622 p) și Ungariei (8 153 
p). Echipa României totalizează 
8 064 p, fiind urmată de Japonia 
cu 8 042 p și Finlanda cu 7 994 p.

SPRINT FINAL IN CEA DE A XlX-a
EDIȚIE A TURULUI ROMÂNIEI

Capitală, care vor răsplăti la rîn- 
aplauze călduroase, eforturile te- 
cicliști, atrăgătorul spectacol spor- 
de ei.

® Teodor Vasile crștigator al

primire la Buzău • G. Dimitrov
pentru a reveni

a competiției, continuă - aprigă -

Teodor Vasile îmbrățișat 
după victoria sa de etapă, la 

Buzău

torește pe rutieri e Entuziastă

BUN SOSIT, CARAVANĂ!
Marea, interesanta călătorie ciclistă, în ca

drul căreia rutieri români și din alte țări 
s-au întrecut cu nestăvilit avint, făcînd o 
reușită propagandă sportului cu pedaile, le- 
gînd prietenii trainice, se încheie... Desigur, 
familiara secvență finală bucureșteană (al că
rei traseu il publicăm in pag. a IV-a) va fi 
urmărită cu același interes de iubitorii spor
tului din ~ 
du-le, cu 
merarilor 
tiv oferit

penultimei etape și lider în toate 
clasamentele! • în ultima secvență

disputa sprinterilor și a cățărători 
ior • Adjudul i-a intrmpinat sârbă

•>3

(2-0)U. T

la Ploiești.

Foto : V. BAGEAC

jiu se vede 
a înscris,

A. 4-1

A Ia fotbal

drum, toate

MECIURILE ETAPEI
LA CRAIOVA Șl REȘIȚA

IERI, LA PLOIEȘTI,
PETROLUL

Meciuri bune, ce altceva putem 
aștepta de la etapa a V.I-a a Di
viziei A ? ,Cînd șase dintre primele 
șapte echipe joacă între ele, cota 
de interes față de această nouă 
„rundă" crește considerabil. Liderul 
joacă CU Sportul studențesc (acum 
pe locul 4 !), C.S.M. Reșița (locul 
2) cu F.C. Constanța (locul 3). 
Steaua (locul 7) cu Politehnica Iași 
(locul 6).

...Pirvu (care 
în fotografie) 
cu capul, plasat, cel de 
al 4-lea gol al echipei 
sale. Pază din meciul 
Petrolul — U.T.A.. dis
putat, ieri.

CLASAMENTUL
1. UNTV. CIXAIOVA
2. C.S.M. Reșița
3. F.C. Constanța
4. Sp. studențesc
5. F.C. Argeș
6. Poli. Iași
7. Petrolul
8. Steaua

$—11, Dinamo
Rapid 
„U“ Cluj

12. Steagul roșu
13. Poli. Timișoara
14. Sport Club Bacău
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. U.T.A
17. C.F.R. Cluj
18. Jiu)

de...

de la Craiova, în care liderul, aflat 
într-un excelent început de cam
pionat (9 puncte din 10 posibile) în
tâlnește o adevărată revelație, Spor
tul studențesc, care vine după ce a 
întrecut pe Dinamo atît de cate
goric. Al doilea meci derby are loc 
pe stadionul din Reșița, unde local
nicii și constănțenii privesc acum 
altfel lucrurile, nu ca în primă
vară, cînd se luptau să scape de 
retrogradare. Dar parcă un meci 
Dinamo — Steagul roșu rămîne mai 
prejos ? Întîlnirea lor are la bază

și M. Faustini dau ultimul asalt, 
printre fruntași • Azi, in ultima etapă, un traseu
dificil: Buzău - Cislău - Văleni - Ploiești — București

SPARTACHIADA DE VARA A ARMATELOR PRIETENE

MEDALIE DE AUR
PENTRU ION CORNELIU

LA PISTOL VITEZA

ION CORNELIU

Dar la început 
jocurile au importanța lor, fiecare 
întîlnire trezește ambiții și ginduri 
la un loc mai bun... pe treptele cla
samentului. Așa va fi și la CHuj, și 
la Timișoara, și la Petroșani sau 
Tg. Mureș.

Ieri, etapa a avut o avanpremieră 
(Petrolul — U.T.A.), joc pe care te
leviziunea, transmițîndu-1 s-îmbăta 
(așa cum va face în fiecare etapă) 
ne-a introdus în atmosferă. lAzi, 
vor avea loc celelalte 8 partide, cu 
respectivii favoriți și out-sideri, cu 
gazde ce vor încerca să-și valorifice 
avantajul terenului, dar și cu echi
pe care nu se consideră învinse 
dinainte (și așa e bine să fie în 
sport !), care vor încerca să răs
toarne calculul hîrtiei.

Două partide, totuși, domină pro
gramul de azi, derby-ul studențesc

o frumoasă tradiție, cu jocuri spec
taculoase și rezultate neașteptate. 
Dar la Cluj ? Acolo, Rapid a făcut 
meciuri bune mai mereu. Cît pri
vește întîlnirea Steaua — Politeh
nica Iași, să nu uităm că pînă să 
retrogradeze, moldovenii își făcu
seră o frumoasă tradiție din a evo
lua bine la București, în compania 
adversarilor de azi. La Timișoara, 
alt meci între studenți, în timp ce 
Jiul primește din nou un oaspete 
incomod (de data aceasta pe

Argeș), iar A.S.A. se află față în 
față cu Dembrovschi, duminica tre
cută un autentic golgeter. Dar, cum 
spuneam, fiecare meci e atractiv, 
fiecare partidă are atributele și- 
secretele ei.

PRAGA, 8 (prin telex, de la trimisul 
nostru).

„Mica olimpiadă' 
militari din țările 
este denumită aici 
tenție de amploare ■ 
zecilor de mii de 
urmăresc întrecerile programate în 
diferite orașe ale Cehoslovaciei. 
Dintre sporturile la care țara noas-

i“ a sportivilor 
prietene — cum 
această compe- 

— reține atenția 
spectatori, care

PROGRAMUL DE ASTAZI

CRAIOVA : 
REȘIȚA : 
CLUJ : 
TIMIȘOARA : 
PETROȘANI : 
BUCUREȘTI :

TG. MUREȘ : 
BUCUREȘTI :

Cu excepția 
ora 16,00.

UNIVERSITATEA
C.S.M.
C.F.R.
POLITEHNICA 
JIUL
STEAUA

A.S.A
DINAMO

— SPORTUL STUDENȚESC
— F.C. CONSTANTA
— RAPID
— „U" CLUJ
— F.C. ARGEȘ
— POLITEHNICA IAȘI
(stadion 23 August, de la ora
— S.C. BACĂU
— STEAGUL ROȘU

(stadion Dinamo)

partidei Steaua — Poli tehnica lași, celelalte meciuri încep la

RAID-ANCHETĂ 1 INTERES Si PREOCUPARE
prin cîteva școli și licee
de pe cuprinsul țării FATĂ DE BAZA MATERIALĂ
in preajma deschiderii

P reocuparea pentru pregătirea cadrului necesar noului an școlar se 
face simțită peste tot, în Capitală și in țară. Conducerile școlilor de 
toate gradele, cadrele didactice, îndrumate de organizațiile de partid, 

pun la punct ultimele amănunte în vederea festivității de... reînttlnire a 
elevilor cu profesorii.

Iată, redate succint, consemnările redactorilor și corespondenților 
noștri cu prilejul unui raid-anchetă efectuat prin cîteva școli de pe cu
prinsul țării...

RM. ViLCEA

Pentru ca elevii de la „Roaită" sâ fie mereu

fruntea,.
...conducerea liceului s-a preocu

pat din timp de renovarea tuturor 
amenajărilor sportive. Cei peste 
1 500 de școlari -vor avea la dis
poziție, de dimineață, și pînă seara 
atît vechea sală de sport, folosită 
Cu predilecție pentru gimnastică cît

și noua hală construită în mod 
special pentru „jocuri". Și fiindcă 
în așezările din dreapta Oltului zi
lele frumoase de toamnă se pre
lungesc pînă aproape de mijlocul 
lunii noienV'i'ie, elevii de la 
„Roaită" vor lucra concomitent a-

fără, pe elegantul complex sportiv 
care cuprinde terenuri de volei, 
baschet și handbal, sectoare pen
tru atletism.

Această mică bijuterie sportivă a 
liceului va constitui un puternic 
îndemn pentru elevii vîlceni de la 
cel mai important lăcaș de cultură 
din județ, de a fi mereu fruntea 
în activitatea sportivă de masă ți 
de performanță. Concură la un a- 
semenea obiectiv nu numai un co
lectiv de direcție foarte receptiv la 
nevoile îmbunătățirii continue, a 
modernizării procesului de educație 
fizică și sport (profesorii Gheorghe 
Negoiță, Silvestru Dogăroiu și Iu
lian Iovan), ci și profesorii de spe
cialitate încadrați aici (soții Euge
nia și Laurcnțiu Stilea, C. Diaco- 
nescu, M. Enăchescu, I. Ciobanu, 
D. Dumitrescu) recunoscuți prin 
pasiune și competență. ., . „

tră este reprezentată, cele mai pa
sionante întreceri au loc la tir, 
box și handbal.

Iată cîteva scurte aprecieri asu
pra competițiilor în care au evo
luat sportivii români. La Plsen, 
tinărui și talentatul pistolar ION 
CORNELIU a obținut un remarca
bil succes în fața unor țintași de 
valoare mondială. EI a ciștigat de
tașat proba de pistol viteză, cu 
596 p. în prima manșă, Corneliu a 
tras excelent, realizînd 299 p, iar 
în cea de a doua, mai prudent, a 
obținut 297 p. în felul acesta, el 
a reușit să-și mențină avansul față 
de renumițiji trăgători sovietici 
Igor Bakalov și Viktor Torsin 
(cite 594 p), de polonezul Josef 
Zapedski, de două ori campion 
olimpic (593 p), de maghiarul Gyu- 
la Parlinger (591 p) și de ceho
slovacul Ladislav Falta, vicecam
pion olimpic la Munchen (590 p) 
Ceilalți trgători români s-au cla
sat pe locurile 10 — V. Atanasiu 
(587 p), 15—17 Stan Marin (585) și 
19—21 A. Gered (582). Dacă ulti-

mii doi — și chiar Atanasiu — ar 
fi tras mai bine, sportivii militari 
români ar fi putut cuceri primul 
loc și pe echipe. Oricum locui II 
într-o asemenea întrecere, este 
demn de apreciat. CLASAMENT 
PE ECHIPE; 1. U.R.S.S. 2 357 p. 
2. ROMANIA 2 350 p, 3. Cehoslo
vacia 2 338 p. La armă standard 
calibru mic 3x20 f, Teodor Ciulu 
a tras excelent, realizînd 576 p. Cu 
acest rezultat el a cucerit locul II, 
in urma polonezului Sicinionov, 
care a totalizat tot atitea puncte, 
dar a obținut medalia de aur la 
baraj eu reprezentantul țării noas
tre. Din păcate, ceilalți trăgători 
români (Șandor, Codreanu, Col- 
dea), nu s-au putut clasa printre 
primii 15, așa îneît nici echipa Ro
mâniei nu a putut ocupa un Ion

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag. a 3-a)

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

VASILE Șl A ASIGURAT

Revizie generală a porticului de gimnastică la Școala generală nr. 4 
din Oltenița

OLTENIȚA

Frumosul se
cind am vizitat în urmă 

săptămină Școala generală nr. 
Oltenița, era ora 8,15 și pe

realizează prin muncă
cu o 
4 din

. . . ... teren
se aflau prezenți circa 20 de elevi 
care, pînă să primească din partea 
profesorului lor mingile, atît ae so
licitate, au făcut „toaleta" frumoasei 
baze sportive a școlii. Smulgeau cile 
o buruiană răsărită ici-colo, pe 
peluzele de gazon, culegeau cite un 
pai, adus de vînt, pe teren, iau vreo 
frunză căzută înainte de vreme.

„Pentru 
aparatele,
ne-a spus 
De altfel.

tinuat profesorul — pot fi ușor ve
rificate dacă priviți in jur. Ca nou
tate, după ce în acest an am turnat 
bitum pe terenuri, începerea cursuri
lor va găsi baza noastră sportivă 
îmbogățită și cu vestiare proprii. 
Clădirea mică, proaspăt tencuită, cu-

începerea școlii, terenurile, 
totul este pus la punct — 
profesorul Paraschiv Cuca, 
afirmațiile inele — a con-

Raid-anchetă realizat de
Tiberiu STAMA, Gheorqhe STEPA- 
NESCU, Teieniac SIRIOFOL si llîe 
ÎANCU

(Continuare în pag. a ?-a)

® Ladislau Simon păstrează șanse la o medalia
nostru a condus cu 5—1. După trei 
partide susținute, Arapu are patru 
puncte negative.

O foarte bună impresie a produs 
tînărul Enache Panaite, participant 
pentru prima oară la o competiție 
de acest nivel. In primul nieci el a 
fost autorul unei mari surprize :1-a 
depășit la puncte (6—2) pe unul din
tre favoriții categoriei 100 kg, ira
nianul Reza Sukhtesarai. în cea 
de-a doua întîlnire disputată pe 
saltelele „mondialelor" Panaite a 
susținut o partidă extrem de echi
librată eu bulgarul Nekov, un alt 
pretendent la locurile fruntașe ale 
categoriei, în final, sportivul bulgar 
a obținut victoria la o diferență 
minimă (4—3). In schimb, tînărul 
nostru reprezentant s-a .revanșat 
în turul al treilea, învingînd un alt 
sportiv valoros, japonezul Akyama, 
pe care l-a fixat cu umerii pe sal- 
tea. Cu toți „sorții" nefavorabili, 
care i-au dat în primele meciuri 
numai adversari redutabili, sporti
vul român a reușit să intre în tu
rul al patrulea cu numai patru punc
te penalizare. Din acest moment, 
orice victorie îl menține în lupta’ 
pentru primele locuri.

Cel mai valoros sportiv al dele-

TEHERAN, 8 (prin telex, de Io tri
misul nostru).

întrecerile campionatelor mondia
le de lupte libere continuă în mijlo
cul unui interes general. In cursul 
zilei de vineri și sîmbătă diminea
ța s-au disputat partidele din 
cadrul tururilor II și III, în care 
majoritatea reprezentanților Româ
niei au avut comportări remarca
bile, asigurîndu-și prin rezultatele 
obținute accesul în etapele finale 
ale competiției rezervate celor mai 
buni luptători din lume. însă, pe 
măsură ce concursul se apropie de 
partea finală. în competiție rămîn 
cei mai valoroși sportivi, disputele 
devenind tot mai dificile pentru 
luptătorii angajați în întrecerea 
pentru locurile fruntașe.

în momentul convorbirii cu Bucu- 
reștiul, dintre reprezentanții noștri 
cea mal bună situație pe foile de 
concurs o au Vasile Iorga și tînă
rul campion al categoriei grele La
dislau Șimon. Ceilalți sportivi ro
mâni — cu excepția lui Petre Co- 
man care a fost eliminat în 
înfrîngerilor suferite în fața 
lancov (Bulgaria) și Oydov 
Mongolă) — mai păstrează
pentru a se clasa pe poziții frunta
șe. In turul II, Ion Arapu l-a în
trecut Ia puncte (8—5) pe indianul 
Sabie, iar în cel de-al treilea, a 
fost învins la puncte de turcul Reza 
(cu 10—7), după ce reprezentantul

urma 
lui 

(R.P. 
șanse

Dan GÂRLEȘTEANU

(Cuiilifiua/e în pay a 3-a)
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NE SPUNE PROF. DR. PIUS
Dialogul nostru de astăzi — scurt, 

Î>e măsura timpului liber al lnter- 
oqutorului — se poartă cu prof. dr. 

Pius BRtNZEU, rectorul Institutului 
de Medicină din Timișoara, om de 
știință cu merite remarcabile, dar In 
același timp un asiduu practicant 
și propagator al exercițiului fizic și 
mișcării, personalitate de frunte în 
mișcarea sportivă din orașul de pe 
Bega.

— Știm că. pe vremea studiilor, 
ați fost fotbalist activ în cadrul e- 
ehipei Vulturii Lugoj și că, în timpul 
specializării, în Franță, ați jucat în
tr-o formație din prima ligă. Cum 
ați reușit să îmbinați activitatea 
sportivă de performanță cu multele 
și migăloasele ore de studiu, de cer
cetare, de laborator ?

— Să nu credeți că a fost ușor. 
Ba mai mult, cu timpul, pe măsura 
ce studiile medicale m-au solicitat 
în direcții tot mai complexe, a tre
buit să renunț Ia activitatea spor
tivă de performanță, lucru pe care 
— îl recunosc acum, peste ani — 
l-am regretat atunci, cu pasiunea și 
exuberanța tinereții. De altfel, o 
dată cu trecerea timpului, regretul 
s-a transformat în nostalgie, căci 
anii se strinseseră și renunțarea la 
tricoul de fotbalist devenise o obli
gație. Am rămas, însă, un mare a- 
mator de mișcare, de exercițiu fi
zic, un dușman al sedentarismului și, 
în măsura în care acest lucru îmi

BRINZEU, RECTORUL INSTITUTULUI
stă în putință, mă străduiesc să răs- 
pindesc dragostea pentru sport în 
rindul studenților mei.

— După cite știm, sînteți pre
ședinte al clubului sportiv „Medi
cina"...

— Sînt, și fac eforturi să fiu la înăl
țimea acestei onorabile sarcini. Din 
păcate, nu am prea mult timp liber 
la dispoziție... Tot ceea ce fac, ca 
rector și ca preșodinte al clubului, 
pleacă de la ideea că am obligația 
de a inocula studenților dragostea 
pentru știință, pentru frumoasa lor 
meserie de medic, dar în același 
timp de a le dezvolta adeziunea 
pentru sport, pentru mișcare. Omul 
do știință are daiaria să iasă in 
aerul tare al stadionului, a! pădurii, 
al lacurilor și rîurilor, căutind să 
facă mișcare, să se destindă. în pri
vința acestor posibilități practice, 
nimeni nu are de ce să se plingă, 
cel puțin aici, la noi, în Timișoara : 
prin grija organelor de partid' și de 
stat, numărul bazelor sportive și ai 
amenajărilor în aer liber a crescut 
vertiginos în ultima vreme, așa incit 
premisele pentru o armonioasă dez
voltare fizică există cu prisosință.

— Se vorbește despre dv., la Ti
mișoara, ca despre un adevărat „pă
rinte" al mișcării șahiste. Trecerea 
aceasta de la fotbalul de fltădată 
la șahul de astăzi ar avea poate 
darul să-i surprindă pe mulțt...

—- Mutația aceasta de interese mi

„Cupa Federației*4 la rugby

Ieri, pc Aerodromul Bueurc$tl Clinecnl a avut loc

ETAPA DE AZI 0 UTILA VERIFICARE ÎNAINTEA
CAMPIONATttUI

Piuă la începerea noii ediții a cam
pionatului de rugby, programată pentru 
23 septembrie, echipele din prima divi
zie continuă întrecerile în cadrul „Cupei 
Federației", competiție ce se dovedește 
deosebii de utilă pentru rodarea unor 
tineri jucători, pentru afirmarea multor 
talente. Totuși, nu putem trece cu ve
derea faptul că nu toate formațiile amen
dează partidele cu seriozitatea cuvenită, 
evoluind apatic, fără convingere, destui 
rugbyști făcînd un simplu act de pre
zență. Mai mult. în etapa precedentă 
am înregistrat șl un fapt nedorit: ab-

sența sportivilor de la Vulcan 
pe care-l aveau de susținut la 

Sperînd că lucrurile se vor 
menționăm că etapa de azi 
mează în Capitală trei partide

Ia meciul 
Bîrlad.
îndrepta, 

progra- 
__  ___ : Dinamo 

Grivița Roșie (teren Steaua, ora 10.30); 
Năvodari (seria a 

9 și Gloria — 
a III-a) — te-

Steaua — Chimia
Ill-a) teren Steaua, ora 
Sportul studențesc (seria 
ren Gloria ora 10.

Ea 0.1.ujț în seria I,
C.S.M. Sibiu, iar la Iași,
Rulmentul Bîrlad, în seria a II-a

Agronomia 
Politehnica

BAZA MATERIALA A
(Urmare din pag 1)

pripde două vestiare spațioase pen
tru băieți și fete. Vestiarele le-am 
înălțat vara aceasta, iar copiii au 
dat o mină de ajutor substanțială

constructorilor. Frumosul se reali
zează întotdeauna prin muncă".

Este, desigur, de admirat preocu
parea existentă 'față de dotarea 
sportivă a școlii, operație efectuată 

.marea recreație"chiar în 
canței...

GALAȚI

Acolo unde precumpănesc (încă) neajunsurile
în raidul nostru întreprins în mu

nicipiul Galați, am notat aspecte 
care arată interes și grijă pentru 
baza materială a sportului școlar, 
dar și unele slăbiciuni care mai 
dăinuie.

Dacă la Școala sportivă nr. 1, lu
crările de construcție a unui mo
dern complex se află într-un sta
diu foarte avansat (el va cuprinde 
terenuri pentru jocuri sportive, pistă 
de atletism, toate cu instalații pen
tru nocturnă), la Liceul „Vasile A- 
lecsandri", în schimb, terenurile de 
sport au asfaltul degradat, reme 
diere care se va realiza — după 
spusele prof. C. Calfa», i. 
școlap tfe educație fizică — 
următoare. Tot pînă atunci 
a fi amenajată o pistă de 

în completarea acestor 
cîteva mostre ale neglijenței 
teresului : la Liceul 
navale și la Școala

inspectorul 
în zilele 
urmează 
atletism, 
rînduri, 

și dezin- 
de transporturi 
generală nr. 11

terenurile de sport se află într-o 
stare necorespunzătoare ; la Liceul 
nr. 4 cu program de educație fizică 
se tergiversează lucrările la sala d ■ 
sport. Și aceasta țle un an de zile ; 
pe platforma Grupului școlar side
rurgic, unde vor învăța circa 7 003 
de tineri, baza sportivă se limitează 
la un teren de fotbal, două pentru 
handbal și o pistă de atletism, ame
najări realizate, e drept, prin muncă 
patriotică, dar care sînt departe d" 
a satisface nevoile ; o unitate de 
învățămînt relativ nouă — Școala 
sportivă nr. 2 — nu dispune nici de 
sediu, nici 
prie 1 ? Ce 
țiile ei (lupte, box, |._l’___
și hochei pe gheață) ? Unde își 
desfășura acestea activitatea ? De ce 
— dacă n-au existat condiții — a 
mai fost înființată o asemenea 
școală ?

de bază sportivă pro
se va întîmpla cu sec- 

, haltere, patinaj 
i vor

TG. JIU

Recepția bazei sportive de la Liceul
„Ecaterina Teodoroiu" a și fost făcută.

u

DE MEDICINĂ DIN TIMIȘOARA

se pare firească. In tinerețe mi-au 
plăcut fotbalul și șahul la fel de 
mult. Astăzi, nu mai pot practica 
decît șahul, din motive lesne de ex
plicat... Depun multe strădanii pen
tru a răspîndi sportul “minții în rîn- 
dul tineretului, convins fiind că șa
hul este o disciplină extrem de ne
cesară in toate domeniile de activi
tate, învățîndu-te să analizezi cu 
grijă și spirit de răspundere, orice 
situație ivită în munca de zi cu zi. 
Sprijinind șahul in cadrul clubului 
„Medicina", invitînd maeștrii să sus
țină la noi simultane, instituind di
ferite trofee de circulație internă, 
am convingerea că ofer studenților 
un mijloc eficace de destindere, dar 
și unul de educare a voinței, de dis
ciplinare a procesului de gîndire.

— în final, v-am ruga să transmi
teți cîteva cuvinte cititorilor ziarului 
„Sportul".

— O fac, cu multă plăcere... Mi-aș 
permite să le spun că o zi obișnuită 
de muncă nu începe cu... cafeaua cu 
lapte, ci cu zece minute de gimnas
tică ! După o anumită vîrstă, aceste 
zece minute pot însemna cîțiva ani 
de viață...

D. MORARU-SLIVNA

0 REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE 
A PARAȘUTIȘTILOR

nostru

Sîmbătă dimineața, pe Aerodro
mul București — Clinceni, a avut 
loc festivitatea de închidere a cam
pionatelor naționale de parașutism, 
prilej de prim bilanț al activității 
de performanță în acest sport.

Felicitindu-i pe concurențl pentru 
rezultatele obținute, colonel Aurel 
Răican, prim-locțiitor al comandan
tului aviației civile T.A.R.O.M. -a 
subliniat în mod deosebit sarcinile ce 
stau în fața parașutismului
sportiv, actuala ediție fiind conside
rată o etapă de pregătire în vederea 
participării la campionatele mondia
le de la Szeghedin (Ungaria). In 
continuare, colonelul Aurel Răican 
a înmînat cîștigătorilor acestei e- 
diții distincțiile sportive și premiile 
acordate de către Comandamentul a- 
viației civile T.A.R.O.M.

Luînd cuvîntul după festivitatea 
de premiere, general maior Grigore 
Bostan, președinte al Comisiei de

parașutism a Aeroclubului Central 
Român, a scos în evidență buna 
organizare, fellcltînd din partea Bi
roului federal pe toți care și-au a- 
dus aportul la reușita întrecerilor. 
A urmat programul demonstrativ în 
care general maior Grigore Baștan, 
precum și sportivi de frunte ca Ion 
Bucurescu, Doina Cherecheș, Ion 
Iordănescu, Eva Balogh-Lutsch. Ște
fan Niță, Florica Uță, Vasile Stan, 
Maria Iordănescu și alții și-au ară
tat măiestria.

Lansări în pereche din viraj, 
prinderi în aer, salt cu drapelul tri
color desfășurat, evoluție în stea de 
patru (toate în cădere liberă cu pa
rașuta închisă), aterizările la punct 
fix, au demonstrat Încă 
loarea sportivilor noștri 
de la care așteptăm pe 
național o afirmare pe 
sibilităților lor.

o dată va- 
parașutiști, 
plan inter- 

mășura po-

NUMEROASE RECORDURI DE JUNIORI IN CONCURSUL
ATLETIC INTERNAȚIONAL DE LA POIANA BRASOV

•>

La Liceul „Ecaterina 
din Tg. Jiu, pregătirile 
apropiatei deschideri a 
de învățămînt au fost în mod prac
tic încheiate încă de 
săptâmîni.

Recepția lucrărilor a 
iar „recepționerii", în 
cîteva sute, au acordat 
tive calificativul EXCELENT. Aici 
au avut loc întrecerile finale da 
handbal ale „Cupei pandurilor gor- 
jeni“, iar spectatorii (cei pe care 
i-am numit recepționeri) au rămas 
plăcut impresionați de modul cum 
arată terenurile de sport. De alt-

Teodoroiu“ 
în vederea 
noului an

acum două

fost făcută, 
număr de... 
bazei spor-

brașov (prin telefon). In 
coche- 
atleții 

remar- 
cu re- 
Greciei 

cîștjgind 13 oin cele 17 probe disputa
te. Satisfacția generală, pe lîngă suc
cesul de ansamblu , care, vine să confir
me recentă victorie din meciul cu echi
pa Ungariei de' la Budapesta, a fost 
completată și de cele 6 noi recorduri 
naționale, unele dintre ele cu rezonanță 
internațională. Se cuvine a fi menționat, 
în primul rînd rezultatul de 79,76 m reu
șit de Gheorghe Megelea la aruncarea 
suliței, la numai 27 de centimetri de re
cordul european de juniori al p.robei. De 
remarcat că performanța sa este cea 
mai bună — atît ?la seniori cît și la ju
niori obținută anul acesta în țară. La a- 
runcarșa discului Florența Iopescu, cu 
50,82 ni și-a depășit cu '8 cm vechiul re
cord, confirmînd progresul în care se 
află. Brașoveanul Wilhelm Kraus a în
cheiat cursa de 400 m îp 48,0, cifră care .■ -• T ji

A- 
în 
a- 
n.

ro-

POIANA ...___ ....
splendida ambianță oferită de 
tul stadion al Poienii Brașov, 
juniori români s-au comportat 
cabil în prima zi de întrecere 
prezentanțil Cehoslovaciei și

constituie un nou record de juniori 
(V.R. 48,8 îi aparținea)-. La 110 mg 
drian Calimente a fost cronometrat 
14,9, performanță carp constituie, de 
semenea. un nou record de juniori 
Mafia Musteață, revelația sprintului i 
mânesc din acest sezon a cîștigat pro-

ACTiWTâTn snanvE

ba de 100 m în 11,8, depășind ciț o zeci
me de secundă recordul junioarelor II 
care aparținea Eleonorei Monoranu. La 
15 ani. dublă campioană la junioare mici 
și mari, eleva antrenorului T Guță din 
Caransebeș se anunță ca o autentică 
speranță a sprintului românesc. La tri- 
plusalt Bedros Bedrosian a terminat în
vingător cu 15,47 m, îmbunătățind cu 1 
centimetru vechea performanță record a 
juniorilor mari.

Nu putem încheia fără a sublinia ex
celenta comportare a echipelor româ
nești care conduc detașat : România — 
Cehoslovacia (f) 37—23. România — Ce
hoslovacia (m) 74,5—38,5. România — 
Grecia (m) 73—44. Iată alte cîteva rezul
tate: BĂIEȚI: 100 m: D. Cristudor 10,6, 
înălțime: Paoatoils (Grecia) 2.06 m, 
1509 m : Ghipu 3:58,2 ; FETE : 400 m : 
E. Stevkova (Cehoslovacia) 56,2, greu
tate : S. Mitrică 13,49.

Concursul continuă duminică după a- 
miază.

MAMAIA, 8 (prin telefon de Ia 
trimisul nostru). — După cinci zile 
de întreceri, sîmbătă spre seară s-a 
încheiat concursul internațional de 
tenis pentru juniori și junioare 
„Turneul speranțelor". Datorită ca
lității jocului prestat de cei mai 
tineri reprezentanți ai „sportului 
alb" din Bulgaria, Cehoslovacia,-
R. D. Germană, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și România, 
se poate spune că actuala ediție 
a concursului și-a justificat în în
tregime titulatura.

Partidele din semifinale, cu deo
sebire cele ale probelor de simplu, 
s-au ridicat Ia un bun nivel, în 
finale califieîndu-se cu adevărat 
cei mai buni jucători. Poate singuri 
Florența Mihai (care a pierdut la 
sovietica Linda Makarova ele la 
5—2 în set decisiv) ?' Coste! Curcă 
n-au reușit să-și onoreze pozițiile 
de favoriți ai întrecerilor, dind 
pîrtie liberă oaspeților. Totuși, tînă- 
rul jucător al Progresului, împreună 
cu M. Mîrza, reușește o remarcată 
prezență în finala de dublu mas
culin.

Dintre concurenții străini, o 
mențiune specială trebuie acordată 
tenismanilor cehoslovaci J. Cech și
S. Bilner, calificați în finalele de 
simplu și dublu. Ei confirmă înalta 
valoare a școlii cehoslovace de te
nis. De altfel, Cech este clasat pe 
locul doi în clasamentul pe 1972 al 
juniorilor din tara sa, iar Bilner 
este al șaselea. Apoi, sovietica 
Linda Makarova justifică din plin

ei de,

nu-și găsește ritmul șl es'te adesea sur
prins de serviciile puternice ale adver
sarului. El își revine, însă, Joacă mai 
sigur și cîștigă cu 6—3. Cech se revan
șează în setul doi, cîștigat cu 6—2, după 
ce Tăbăraș ratase numeroase Interven
ții la fileu Românul este, însă, net su
perior în finalul partidei, adjudeeîndu-șt 
cu 6—1 setul decisiv. M. Tăbăraș, dînd 
dovadă de multă seriozitate în pregătire, 
își înscrie astfel în palmares o victorie 
prețioasă și-și ia revanșa pentru în- 
frîngerea suferită de la Cech în Iarnă, 
pe teren acoperit.

Virginia Ruzlcl. avîndz ca adversară 
pe sovietica Linda Makarova, în finala 
de simplu feminin, cîștigă net cu 6—2, 
6—2. învingătoarea a oferit un adevărat 
recital de tenis. Apoi, împreună cu co
lega sa de club Florența Mihai — cu 
care face un cuplu destul de sudat — 
contribuie decisiv Ia obținerea victoriei 
în fața cehoslovacelor Lea Plchova Și 
Blanca Novakova. Dinamovistele au cîș
tigat cu 1—6, 6—3, 6—Of

în finala de dublu băieți, 
gătoril, românii G. Curcă și 
cit și învinșii, cehoslovacii. J.
Birner, au dominat alternativ, 
gazdele, cu 5—7, 6—3, 6—3;

atît, clșiti- 
M. Mîrza, 
Cech — S> 

Cîștigă

Ion GAVRILESCU

Mihai BARA

speranțele puse în talentul 
către antrenoarea Bașkirova.

după 
nume- 
patru

Finalele, disputate în ultima 
amiază a întrecerilor, au atras 
roși spectatori în jurul celor 
terenuri din fața hotelului Pelican. Spec
tacolul oferit de tinerii campioni ai ra
chetei a fost din nou de ridicat nivel.

în finala de simplu băieți s-au întîlnit 
Mihai Tăbăraș (România) — favorit nr. 
2 — și J. Cech (Cehoslovacia) — nr. 4. 
pînă la 3—3, în primul set, Tăbăraș

BASCHET. în primele meciuri
desfășurate în sala Dinamo, în cadrul 
turneului internațional organizat de. ar 
sociația sportivă I.C.H.F., au fost înre
gistrate următoarele rezultate : Selecțio
nata României — Dinamo 105—82, selec
ționata României — Slavoj Litomerice 
191—48, Dinamo București — S.K. Lodz 
86—64. CB TIMP DE TREI ZILE STa des
fășurat, pe terenul Voința din Brașov, 
o interesantă competiție internațională, 
la care au luat parte patru echipe de 
junioare. Clasament final : 1. Școala 
sportivă Brașov, 2. Voința Brașov, 3. 
V.S.S. Kosice, 4- Selecționata de junioare 
mici a Brașovului. S-au remarcat : Do- 
bre, Neumann (Școala sportivă), Laszlo, 
Deli (Voința), Ruslac, Alder (Selecționata 
de junioare II).

S-au încheiat campionatele de patinaj pe rotile

SURPRIZĂ ÎN DISPUTA SENIORILOR!
Deși ne aflăm în anotimpul cald, pista 

de carting a Parcului Tineretului din 
Pitești a fost dominată — timp de trei 
zile — de atmosfera marilor concursuri 
de patinaj din zilele friguroase. peste 
100 de fete și băieți, calificați în etapele 
premergătoare, și-au disputat întâietatea 
în cadrul finalelor campionatelor repu
blicane de patinaj pe rotile.

Disputele seniorilor s-au încheiat cu o 
mare surpriză, campionul absolut al 
țării, dinamovistul brașovean, Vasile 
Coroș, pierzînd supremația pe... asfalt 
Favoritul nr. 1 al finalei a greșit par
cursul în turnanta cursei de 500 m și a 
fost descalificat de juriu, netezindu-se 
astfel clujeanului Iloria Timiș — cîști- 
gătorul probei — drumul spre titlul ab
solut. La senioare, tinăra Liana Cardaș 
nu a avut prea multe adversare de te
mut. Au absentat, din motive pe care 
nu le cunoaștem încă, cunoscutele pati
natoare de viteză din Miercurea Ciuc,

Iată numele campionilor la ultimele 
probe ale întrecerilor pe patine tip 
linie : cat. 11—12 ani, 100 m — Gyongy 
Kiss (Mureșul Tg. Mureș) și Mihai Co- 
rucle (Olimpia Cluj); 13—14 ani,- 200 m 
— Attila Varga (Dinamo Brașov); cat.

15—16 ani, 300 m — Iudith Ballnt (Mu
reșul Tg. Mureș) și Carmen Dragoman 
(Șc. sp. Sibiu), ambele cu timpul do 
43,5, 509 m ~ Attila Bakoș (Mureșul 
Tg. Mureș); cat. 17—18 ani,’ 500 și 1000 
m — Maria Olah (Mureșul Tg. Mureș), 
1000 m — Ledislau Foct (Dinamo Bra
șov), 1500 ra — Attila Szatmari (Mureșul 
Tg. Mureș); senioare 800 și 1000 m — 
Liana Cardaș (Mureșul Tg. Mureș); se
niori 1500 m și 2 000 m — Vasile Coroș 
(Dinamo Brașov). Au devenit campioni 
absoluți Iudith Ba lint (Mureșul Tg. Mu
reș) și Marius Dobrescu (Șc. sp. Sibiu) 
la juniori mici, Maria Olah și Ladislau 
Foct la juniori mari, Liana Cardaș și 
Iloria Timiș la seniori.

Ultimii campioni la patine tip căruță: 
cat. 17—18 ani, 1 000 m — Eniko Giliga 
(Mureșul Tg. Mureș), 1500 m — Iuliu 
Bereș (Mureșul Tg. Mureș); senioare 
looo m — Eva Foct (Mureșul Tg. Mureș), 
2000 m - St, Orban (C4S.M. Cluj). Cam
pioni absoluți au devenit: Carmen Diu- 
dea (Olimpia Cluj) și T. Pop (Mureșul 
Tg. Mureș) la juniori mici, Eniko Giliga 
și Iuliu Bereș la juniori mari, Eva Foct 
și ștefan Orban la seniori.

Traian IOANITESCU

HANDBAL Recent a avut loc în 
localitatea Ozd (Ungaria) un mare tur
neu internațional de handbal masculin 
la care au luat parte selecționatele Ce
hoslovaciei, R.D. Germane., iugoslaviei 
(formația secundă), și. firește, cea a țării 
gazdă. Iată rezultatele : Cehoslovacia — 
R.D.G. 19—18; Ungaria — Iugoslavia 
22—19; Ungaria — R.D.G. 16—22; Iugo
slavia — Cehoslovacia 16—19; Ungaria — 
Cehoslovacia 17—11; R.D.G. — iugoslavia 
19—19. Primul loc a revenit echipei ce
hoslovaciei care a devansat la golaveraj 
reprezentativa. Ungariei (ambele 4 p).
Vom nota faptul că în cadrul acestui 
turneu internațional, arbitrii români V. 
Pelenghian și P. Cîrligeanu au condus 
trei jocuri, lăsînd o excelentă impresie.

i

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI - LOCUL DOI’ w IN „CUPA PRIETENIA"

Recepția terenului de handbal al Liceului „Ecaterina Teqdaroiu" 
tfin tg. Jisw s-d i făcut prin disputarea cilorva joiui'i ile handbal.

BACAU Unele griji pentru miine

CICLI5M Vineri după-amiază,
pe velodromul Dinamo din Capitală, s-a 
dat startul campionatului național de 
juniori mici.și mari. Juniorii mici și-au 
disputat proba de 500 m cu start de pe 
loc. în care victoria și. totodată, titlul 
de campion național a revenit dinamo- 
vistului A, Nicolae. cu timpul de 38 sec. 
Pe următoarele două locuri s-au clasat 
Tr. Sîrbu (Șc. sp. 3 Buc.) și N Șomlea 
(Steaua) Juniorii mari au concurat in 
proba de viteză, probă care, a oferit o 
dispută spectaculoasă. între A. .Telegdi 
(Voința Cluj) și St. Constantin (Dinamo), 
terminată în cele din urmă cu victoria, 
clujeanului. Pe locul 3 s-a clasat R. Si- 
mion (Șc. sp. 3 Buc.).

BOX. Comisia municipală de box 
București organizează, începînd de la 4 
octombrie, un curs pentru arbitri. în
scrierile celor ce doresc să frecventeze 
acest curs se fac în perioadă 17—21 sep
tembrie, la sediul C.M.B.E.F.S., între, 
orele 10—12 șj 17—19, unde se găsesc 
afișate și condițiile de participare, $ 
DUMINICA. ÎN SALA UZINELOR SE- 
MA^Atoarea, . s’e va disputa finala 
campionatului municipal pentru seniori, 
în programul galei vor fi in^oe și 
cîteva meciuri de verificare a compo- 
nenților lotului național de tineret

fel, pe acest considerent, al grijii 
față de baza materială, C.J.E.F.S. 
Gorj a onorat baza sportivă amin
tită numind-o să. găzduiască impor
tantele dispute ale „Cupei panduri
lor gorjeni".

Singurul lucru nerezolvat, încă, 
rămîne pista de atletism, marcată, 
dar căreia nu î s-a așternut „pa
tul" de zgură. Sîntem convinși, însă, 
că nu va trece mult și această de
ficiență va fi rezolvată astfel încit 
„terenul" de sport al atlețiior să 
poată găzdui și el concursuri, în 
tocmai ca suratele sale, terenuril 
de volei, handbal și baschet.

Școala generală nr. 4 din Bacău 
se poate considera ca una cu cel 
mai mare spațiu de curte din mu
nicipiu. Aici a fost bituminată o 
suprafață însemnată, pe care s-au 
amenajat terenuri pentru jocuri spor
tive. între timp, însă, pe o zonă im
portantă a spațiului bituminat s-a 
înălțat o nouă aripă a școlii. Evi
dent, din rațiuni obiective.

Acum elevii urmează să amena-

jeze alte terenuri, pentru fotbal, 
handbal și tenis, în spațiul de curte 
rămas liber. Vor avea în sprijinul 
lor atît pe directorul școlii, prof. 
Gheorghe Hordeianu, organizația de 
partid (secretar prof. Mgria Radu) 
cît și colectivul profesorilor de spe
cialitate, Pe altfel a și fost întocmit 
un plan concret de amenajări spor
tive, cart vg fi transpus în viață, 
începînd chiar cu primul trimestru 
ăl ttbiîfui an' ^coTâr1.

In localitatea Primorsko din Bul
garia s-a desfășurat competiția in
ternațională de tenis de masă „Cupa 
Prietenia". Au luat parte reprezen
tativele R. D. Germane, Poloniei, 
Ungariei, Bulgariei (cu cîte două e- 
chipe), Cehoslovaciei, U.R.S.S. și 
Romanici. Selecționata țării noastre 
a fost alcătuită din Ana Lunțeanu, 
Camelia Filimon, Ion Panait și Ovi- 
diu Stamatescu, asistați de antreno
rul Viorel Mateescu.

în competiția feminină pe echipe, 
sportivele românce au ocupat locui 
secund, după Ungaria, iar Ia băieți, 
formația noastră s-a situat pe locul 
șapte.

In întrecerile individuale, la sim
plu fete, Camelia Filimon s-a clasat 
a treia, după maghiara Sandy și 
Stephen (R.D.G.). La simplu băieți, 
Ion Panait a împărțit locurile 3—4 
cu bulgarul Damianov, locul întîi 
revenind lui Ghencev (Bulgaria).

La înapoirea în țară, antrenorul 
Viorel Mateescu ne-a declarat ur
mătoarele : „Sportivii noștri s-au 
comportat bine, în general. Ei însă 
s-au arătat prea defensivi, cu un 
număr insuficient de procedee teh
nice, mai ales in privința contraca
rării topspinului. Este necesar să a- 
profundăm mai mult instruirea spor
tivilor tineri".

între 10 și 16 septembrie. 
. găzdui, turneul final al cam- 
L republican de juniori mari, 
s-au calificat următoarele e- 

C.S.M.

POLO
Clujul va 
pionatului 
la care j.
chipe : Politehnica Cluj. C.S.M. Cluj, 
Școala sportivă Cluj, Dinamo București, 
Progresul București, Clubul sportiv șco
lar București, Rapid București, Crișul 
Oradea și Vagonul Arad.

încă, Firește este îmbucurător că aproape peste tot conducerile școlilor, 
organizațiile de partid, colectivele profesorilor au pus umărul la

ÎNCEPE returul campionatelor capitalei

LUPTE Campionatele balcanice
din acest an vor fi găzduite de 
noastră. întrecerile rezervate 
luptători se vor. disputa în sala sportu
rilor din Timișoara, concomitent la am
bele stiluri, în zilele de 28, 29 și 30 sep
tembrie. în vederea acestui eveniment 
sportiv, lotul de lupte libere (tineret) > 
al tării noastre se pregătește sub în
drumarea antrenorului federal Ion Crîs- 
nic, care ne-a comunicat sportivii din 
care va ■ fi alcătuită echipa, iată-j. în 
ordinea categoriilor : A. Neagu (Gh. 
Ștefan). I Arapii (P. ioniță) Gr. Con- 
drat (Gh. Eremia), V. Gheorghiu (I. 
Lungu), P. Androne (CI. Zanier). IVI. 
Pîrcălabu (E. Cristian), V. Țigănaș, i. 
Dumitru (Tr. Stoian), St. Morcov, L. 
Simon. Formația de greco-romane n-a 
fost încă alcătuită. La această ediție a 
Balcaniadei și-au anunțat narticipaiea 
luptătorii din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via și Turcia.

țara 
tinerilor

Comisia de tenis de masă a mu
nicipiului București a programat 
pentru luni, de la Ora 18,30, o reu
niune importantă. Cu acest prilej se 
vor stabili, împreună cu delegații e- 
chipelor, amănuntele reluării cam
pionatelor municipale. Această șe
dință tehnică va avea loc la sediul 
C.M.E.F.S. (str. Biserica Amzei nr. 6).

înaintea începerii returului, în cla
samentele respective conduc echipele 
Arhitectura I (seria I) și A.S.A. (se
ria a II-a) la categoria Onoare mas
culin, iar la feminin, Spartac.

La categoria Promoție masculin, pe 
primul lpc se află formațiile ICAK 
(seria I) și Politehnica (seria a II-a).

!
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T. FILIP1DESCU, BUCUREȘTI, 
catren pentru vaiorostil nostru ( 
Vasile Teodor :

SILE, GALAȚI. L-ați întine- 
sau prietenul dv. — pe Stan 
împlinește, în decembrie, 27

. Foreman, iar uni-
Craiova „bărbia" lui Floyd

pregătirea temeinică a noului an de învățămînt. Eforturile depuse 
vor fi răsplătite din plin. Elevii vor aprecia faptul că au la dispoziție 
condiții tot mai bune pentru desfășurarea orelor de educație fizică, a 
activităților sportive. Pentru ei rămîne obligația de onoare de a parti
cipa in rînduri cit mai mari Ia procesul de invățămint și paraiel de a 
proteja amenajările realizate, terenurile și sălile de sport. Nădăjduim 
într-un an rodnic, in rezultate nu numai la învățătură ci și in activi
tățile sportive, care pot și trebuie să completeze educația tinerei g-enerații.

SANDU TOMA, COMUNA BREZOAIA. 
Niei unul dintre prietenii și cunoșcuții 
dv n-au putut să vă spună formația 
pe care a aliniat-o România, în meciul 
cu Anglia, de pe Wembley (Scor : 1—1). 
Vă ajut eu să ieșiți din impas: Gornea 
— Sătmăreanu, Boc, Dinu, Deleanu — 
Anca, Domide. Nunweiller VI — Dem- 
brovschi, Dumitrache, Lucescu.

Ești un „cățărător44 de frunte 
oeci nu-i al intimplării joc 
Că-n clasament, ca șt pe munte, 
Te-al... cățărat pe primul loc »

VASILE NEAGL.
MUSCEL. Dinamo are la activ o victo
rie cu 8—0 asupra Universității Craiova. 
In ediția 1965—66. Atunci, insă, Dinamo 
avea „pțmchul" lui â““ rT
versitate«
Patterson.

ARTENE 
rit — dv.
Smith. El
de ani.

VASILE PANA, COMUNA SAGEATA. 
„Am mari neplăceri cu clțiva colegi de 
serviciu, ei fiind petroliști și eu, singur, 
dinamovist. Poate că îmi veniți dv. in 
ajutor, arălînd care dintre aceste două 
echipe a obținut cea mai categorică 
victorie asupra celeilalte". Dinamo are 
în palmares un 6—0, realizat în turul 
ediției 1960—61. în retur, însă, petrolul 
a cîștigat cu 3—0 ! finind seama de lo
turile celor două echipe, nu știu, zău, 
care din aceste victorii valora mai mult. 
Evident, răspunsul meu, în loc să 
lămurească, mai mult v-a 
Așa se întîmplă cînd vrei să-i 
pe toți ’

DUMITRU, COMUNA 
Sînteți un admirator al 
și vreți să știți de cîte ___ _ 

dv. favorită a cucerit campiona
tul și de cîte ori cupa ? Campionatul 
— de 7 ori. Cupa — de 11 ori. Am con
vingerea că o să dormiți bine la noapte!

AUREL BOGDAN, COMUNA GRE
CEȘTI. Va satisfac rugămintea. publi- 
cînd adresa dv. completă ; Județul Dolj, 
Of. Craiova 9. Mă îndoiesc. însă, că se 
va găsi o inimă milostivă care să vă 
trimită fotografii si articole cu Uie Năs-

tase. Dacă primiți, sînteți un om noro
cos și ar trebui să începeți să jucați și 
la „Loto“. De altfel, după părerea mea, 
acolo aveți șanse mai mari !

NICOLAE MIHALTON. SECAȘEL 
ALBA. 1. Lovitură de la 11 metri. Jucă
torul X trage, portarul respinge șl ace
lași jucător reia în poartă. Este gol. 2. 
Lovitură de la 11 metri. Jucătorul X

trage, mingea lovește bara, revine 
teren și X trage din nou înscriind, 
este gol. Echipa din care face 
jucătorul X va fi sancționată cu o lovi
tură liberă indirectă. întrucît acesta a 
jpcat a doua oară balonul. Nu m-au 
surprins întrebările dv., în ciuda faptu
lui că ne-au mai fost puse și de alți 
cititori și că le-am răspuns, întrucît 
sînt și jucători din Divizia A care nu 
prea sînt lămuriți în aceste probleme. 
Și nici măcar nu-i scriu lui... Ion ~ 
tașu !

C. BALTAC, COMUNA POIANA 
CULUI. „De ce nu se aplică și în 
Davis regulamentul seturilor 
Nu s-ar mai ajunge Ia : _______
unor scoruri... baschetbalistice (ca în 
meciul de dublu Smith. Van Dillen — 
Fillol, Cornejo 37—39)**. Poate că, într-o 
zi, se va ajunge și la formula seturilor 
scurte, chiar și în. meciurile pentru 
Cupa Davis O asemenea eventualitate 
nu mă entuziasmează, însă, ca pe dv. 
Setul scurt a devenit o necesitate din 
cauza numărului mare de turnee din 
ultimii ani. Dar, prin reducerea dife
renței la care trebuie cîștigat un set, 
de la două puncte la unul singur, 
mărește cota de ’ 
în căre sistemul 
în mare măsură, 
șșnsa și neșansa 
tenis ca în alte sporturi. Dar, 
grijă : dacă se va pune vreodată pro
blema introducerii seturilor scurte șl în 
Cupa Davis, n-o să mi se ceară părerea!

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI EXCEPȚIONAL 

DIN 2 SEPTEMBRIE 1973 :

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Au cîștigat

ANDREI KÂJO, ambii 
gali a.

2: 3,30 variante autoturisme „Dacia 1100“ (55.000
3 : 13,75 excursii în Bulgaria (2 locuri) = 10.000 

: 22,05 excursie In Bulgaria (1 loc) = 5.000 lei 
: 111,55
: 232,80
: 512,20
: 943,65
cîte un

4 :
5
6
7
8

a
a
a

4.086 lei ; 
500 lei ;
200 lei ;
100 lei ;a

autoturism „Dacia 1100“ MIHAI DUMITRAȘ și 
din Oradea și MURADASÂL AVAMIL din Man-

AUTOTURISM- Pe platoul din fața 
Hotelului intercontinental. începînd 
de la ora 11. sosirea automobiliștilor 
partlcipanți în Raliul României.

BASCHET. Saia Dinamo, ora 18 : 
I.C.H F. — România (în cadrul tur
neului masculin organizat 
I.C.H.F.l.

BOX. Sșla Uzinelor Semănătoarea, 
ora 10: finala campionatului muni
cipal al seniorilor.

FOTBAL. Stadion Dinamo, ora 
14,15: Dinamo — Steagul roșu (tine- 
ret-rezerve). ora 16: Dinamo — Stea
gul roșu (Div A): stadion „23 Au
gust", ora 18.45: Steaua - politeh
nica Iași (Div. A) teren Steaua, ora 
10: Stegua — Politehnica lași (tlne- 
ret-rezerve): teren Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul Buc — Progresul Buc. 
(Div. B); teren C.P.B., ora 11: Șoimii 
TAROM Buc. — Electronica Buc. 
(Div C); teron F.R.B., ora 11: I.O.R. 
Buc. — Flacăra roșie Buc (Div. C): 
teren Voința, ora 11: Voința Buc. — 
Unirea Tricolor Buc.; teren Laro-

met, ora 11: Tehnometal Buc. — 
Triumf Buc. (Div C): stadion .23 
August", ora 17; Rapid — Unirea 
Tricolor (meci feminin).

HANDBAL Teren Constructorul, 
ora 10: Universitatea Buc — Rapid 
(„Cupa de toamnă" — f); teren Ciu
lești, ora 10: Rapid Buc. — Relonul 
Săvinești (B. m); teren Progresul, 
ora 9.?0: Progresul — Tomlstex Con
stanta (B, f); teren Dinamo, ora 11: 
Dinamo Buc. — Dinamo Brașov 
(„Cupa de toamnă” — m); teren Ti
neretului, ora 11,25: C.S.U. Construc
ții - U • ‘ ' ------
I.E.F.S. 
toamnă'

RUGBY.
Steaua —
— Grivița , ..
10: Gloria — șportul studențesc (me
ciuri. în cadrul „Cupei Federației").

TrR. Poligonul Tunari, ora 9 : 
campionatul municipiului București 
rezervat seniorilor (probe de armă 
standard 3x20 f femei șl bărbați, pis
tol sport șl pistol calibru mare).

Voința Iași (B, f), ora 17,30: 
. Buc. — Confecția („Cupa de 
V* - f).

Teren Steaua, ora 9: 
Chimia Năvodari. Dinamo 
roșie: teren Gloria, ora
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însemnări, de călătorie în r. p. bulgaria

BELGRAD, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Din mulțimea evenimentelor și 
surprizelor pe care această primă 
ediție a C.M. de natație le oferă 
deseori, reporterului îi vine greu 
să aleagă. De aceea, astăzi vă vom 
oferi o imagine mai largă asupra 
turneului de polo, care continuă să 
producă multe rezultate surprinză
toare. Mai întîi. cîteva cuvinte des
pre marea finală Ungaria — 
U.R.S.S., condusă aproape fără gre
șeală de arbitrul român Cornel 
Marcul eseu. Timp de trei reprize 
scorul a fost egal- (1;—1, 2—2, 3—3). 
In ultima, Bodnar a transformat 
un penalty, Csapo a șutat apoi im
parabil de la 6 m (5—3), iar go
lul; lui Barkalov din ultimele se
cunde nu a mai avut nici un fel 
de importanță, Cîșțigînd cu 5—4. 
„7“-le Ungariei este acum la nu
mai un pas de titlul suprem, pe 
care nu l-a mai deținut din anul 
1964 (J,O. — Tokio).

După cum v-am mai relatat, re
prezentativa țării noastre continuă 
seria victoriilor în turneul pentru 
locurile 7—16, deși antrenorii A. 
Gr.ințescu. și Al. Szabo au acum la 
dispoziție un lot redus. Aceasta 
impune jucătorilor multă rezervă in 
defensivă, deoarece un număr prea 
mare de eliminări ar aduce echipa 
în situația de a evolua în numii 
6 sau 5 jucători de cîmp. De alt
fel, poloișiii noștri au fost la nu
mai un pas de asemenea momente, 
în ultimele trei partide cu Unga
ria, Grecia și Olanda, cînd numărul 
sportivilor români penalizați a fest 
incomparabil mai mare decît al ad
versarilor. Spre șansa lor (și, dece 
nu, spre meritul lor) băieții noș
tri au rezistat adesea fiind în infe
rioritate (de cîte trei și, respectiv, 
patru ori în fața Ungariei, Greciei 
și Olandei), reușind uneori să în
scrie goluri prețioase chiar în a- 
semenea momente, mai ales îm
potriva poloiștilor olandezi.

★
■Sîmbătă seara, întîlnind ambițioa

sa echipă a Mexicului, una din reve
lațiile campionatului, formația 
mână a fost la. un pas de a 
partida. Românii au condus cu 
apoi mexicanii au egalat și au 
conducqrea cu. 2—1. mai tîrziu,
și, într-un final dramatic, Popescu

a obținut 
0—1, 1—0).

Alte rezultate : Italia — Cuba 6—3, 
Iugoslavia — S.U.A. 6—5, Mexic — 
Grecia 4—4, Spania — R.F.G. 6—5, 
Anglia — Bulgaria 5—5, Australia — 
Israel 12—1, Olanda — R.F.G. 9—3.

★
în a patra reuniune a finalelor 

de inoț, un singur record mondial, 
din 

m 
nuj- 
ta-

Noul cvartet al crauliștilor
S.U.A. a realizat la 4 x 200 
7:33,22, și pentru prima oară 
mele lui M, Spitz dispare din 
belă. in dreptul uneia din cela șapte 
probe la care figurri înainte de 
ceasta, competiție. i

Rezultate. 400 m liber (f) : 
Greenwood
Rothammer
Caligaris (Italia) 4:21,79

(S.U.A.)
(S.U.A.)

a-

1.
2.
3.

NESATISFACATOARE VARNA SPORTIVA SI FRUMOASELE-I REALIZĂRI
tineretul orașului vine pe stadioane • „Leagănul fotbalului bulgar11 

și'-a lărgit aria preocupărilor sportive
♦ 32^o din

leagănul fotbalului

ro- 
ceda 
1—o, 
luat 
3—2

4.:20,87, 
4:21,50,

. ' (R. E.).;
200 m mixt (m) : 1. Larsson (Sue
dia) 2:08,36, 2. Carper (S.U.A.)
2:08,43, 3. Weilke Wilke (Anglia)
2:08,84 ; 200 m spate (f) : 1. Belota 
(S.U.A.) 
landa) 2:22,15. 
garia) 
Vogel
(R.D.G.) 2:40.49, 3. Colella (S.U.A,) 
2:41,71 : 4 X 200 m liber (m) : 
S.U.A. 7:33,22 (R. M.). 2. Australia 
7:43,65, .3. R.F.G. 7:43,68.

Sîmbătă dimineață, în seriile pro
bei de 200 m delfin (29 de concu
rente) Anca Groza a făcut o cursă 
meritorie sosind a treia (în seria a 
doua) după Yost (Australia) 2:21,82 
și Meerzon (U.R.S.S.) 2:24,79, rca- 
lizînd 2:27,22 (la 0,9 sec. de recor
dul țării). Rezultatul său nu a 
suficient decît pentru ocuparea 
cului 12. ultima calificată în 
nală — olandeza Aggenbach — 
ținind, 2:24,59. Oricum, evoluția 
prezentantei țării noastre a fost o- 
norabilă, spre deosebire de cea a 
lui Aimer: 17:40,70 la 1 500 m li
ber (locul 24 din 26 de concurenți). 
singurul înotător român care nu 
a justificat selecția pentru C. M.

*
La. sărituri, Melania Decuseară a 

avut o comportare foarte modestă, 
ocupînd locul 19 din 20 de concu
rente (282,19 p). Primele trei cla
sate : 1. Knappe (Suedia) 406,77 p, 
2. Ducikova (Cehoslovacia) 387,18 
p, 3. KaUn'i'na (U.R.S.S.) 381,42 p.

EDINBURGH, 8 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Rar ne-a fost dat să asistăm la 
o competiție da amploare în care 
sportivele unei țări să domine 
concursul de o asemenea manieră, 
așa cum au făcut-o aici, la Edin
burgh, la: a 4-a ediție 
Europei, atletele

Din cele. 13 probe de. concurs 
care au figurat 
tivele din R.D. 
gat 9, dar și în 
două probe au 
bulgare și celor sovietice) repre
zentantele acestei

două ori pe poziția a doua și 
două ori pe locul trei. Ceea ce, 
recunoaștem, este o performan- 
deosebită, cu atît mai mult cu 

printre adversare 
somități ale 

Diferența

a Cupei
din R.D. Germană.

în program, spor- 
Germană au ciști- 

celelalte 4 (cite 
revenit atletelor

apre- 
supă- 
pozi- 

cea a

2:20,52, 2. Brigitha. (O-
3. Gyarmaty (Un-

1.
2:40,01, 2, Anke

2:22,48 ; 380 m bras (f) :
(R.D.G.)

1.

fost
10- 
fi- 

ob-
re-

Adrian VASILIU

probelpr de aseară s-au soldat cu re-La închiderea ediției : Finalele
zultate deosebit de valoroase, trei dintre ele reprezentînd noi recorduri ale 
lumii. 100 m. fluture (bărbați) — Bruce Robertson (Canada) 55,69 sec. ; 
209 m. fluture (femei) — Rosemarie Confer (R. D. Germană) 2:13,76 — 
nou record mondial ; 1500 m (bărbați) — Steve Holland (Australia) 
15:31,85 — nou record mondial; 4x160 m. liber (femei) — R. D. Germană 
3:52,45 — nou record mondial.

Un singur sezon fotbalistic a tre
cut de la ultima confruntare U.T.A. 
— Petrolul, încheiată la scorul de 
4—0 în favoarea formației, textiliste. 
Dar ce schimbare s-a petrecut, între 
timp, in raportul de. forțe ! Intr-ațît 
de mare, îneît învingătorii din pri
măvară, Pojoni, Axente, Broșovșchi, 
Kun et comp s-au văzut nevoiți’, de 
astă dată, să părăsească umiliți te
renul de joc, sub apăsătoarea, pova
ră a înfrîngerii de proporții, con
turată încă din prima repriză. In
tr-adevăr, nici nu trecuse o jumă
tate de oră cînd conturile erau ca 
și încheiate. Mai întîi înscrisese 
Crîngașu (în min. 20. din 11 m, la 
un lienț comis în careu de Pojoni), 
pentru ca opt minute mai tîrziu Ior- 
gulescu, tînărul și neexperimentatul 
portar al oaspeților, să scoată pentru 
a doua oară balonul din plasă : cen
trase 
înalt, 
unde 
capul.
avea să se repete întocmai de alte 
cîteva ori, aproape cu aceiași actori,

Dincuță, de pe partea dreaptă, 
în mijlocul careului mare, de 
Pîrvu a reluat Imparabil, cu 
Faza de goi, descrisă mai sus,

țări s-au clasat

s-au aflat 
atletismu- 
de 20 de 
R.D. Ger-

de 
de 
să 
tă 
cît
numeroase 
lui mondial, 
puncte cu care echipa 
mane a întrecut-o pe cea de-a doua 
clasată este pe deplin grăitoare.

Locul 2 al clasamentului gene
ral a fost ocupat de reprezentati
va Uniunii Sovietice (52 
găteare a primelor două 
Cupei Europei-, în 1965 
Pînă a se vedea însă pe 
cund. atletele sovietice au trecut 
prin mari emoții deoarece forma
ția Bulgar,iei (50 p) le-a condus 
pînă aproape de încheierea con
cursului și se poate, spune că doar 
accidentarea Anghclovei la săritura 
în lungime — unde, s-a clasat pe 
ultimul loc — le-a privat pp atle
tele bulgare de locul al doilea, 
care li s-ar fi cuvenit.

Formația României, pentru întîia 
oară prezentă în 
tului european, 
Mai slab decît a 
na, la Jocurile 
cînd . comportarea sa n-a 
preciată, totuși, prea favorabil, și 
în orice caz, mult sub nivelul de
monstrat cam de aceleași atlete la 
semifinala competiției, la începu
tul lui august, la București.

Ni se pare concludent faptul 
că la Edinburgh doar la suliță a 
fost înregistrat un rezultat mai 
bun. In rest, la 12 probe, cifrele 
au fost modeste. Aceasta este ex
plicația nu numai a locului 6 pe 
care s-a clasat echipa dar și a pozi
țiilor codașe pe care au încheiat 
întrecerea toate alergătoarele noas
tre. Invariabil, probă de probă, 
alergătoarele românce s-au clasat

p.), cîști- 
ediții ale 
și 1967. 

locul se-

finala campiona- 
a evoluat slab, 
concurat la Ate- 
Balcanice, atunci 

fost a-

I
!
I
I
ș

cald ; spectatori, a-
11 m). PlRVU (min. 

poartă : 35—11 (pe

Stadionul Petrolul : teren bun ; timp — foarte 
proximativ 8 000. Au marcat : CRINGAȘ.U (min. 20 din 
28 și 66), DLNCUȚA (min. 60), BROȘOVSCHț (min. 32).

Raport de cernere.: 12—5. Raportul șuturilor la 
spațiul porții : 16—4)..

PETROLUL : RămurCanu — Gruber, Ciupitu. CBlNGAȘU, Mureșan —
COZAREC, ANGELESCU (miri. 59 Istrătcseu) — PISAU, PÎBVU, UINCUȚA, 
Zamtir (min. 53 Eoaru).

U.T.A. : Iorgulescu — Birău, Schepp, Pojoni, popovici — Axente, 
Ghiță. (min. 46 Domide), Broșovșchi — Muntean (min. 64 Sima), Kun, Tran- 
dalilon.

A arbitrat : V. PADUREANU *****, ajutat la. linie de S. Stancescu 
și I. Urdea (toți din București).

Cartonașe galbene : Grubșr.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tincret-rezerve : 2—1 (C—1).

după o „schemă" pregătită, se pare, 
anume, vizînd prepararea acțiunilor 
ofensive pe un culoar lateral, dar 
mizînd, desigur, și pe marcajul des
tul de lejer practicat de 0asprșți în 
această partidă. Dar petjtru a subli
nia și mai clar superioritatea teri
torială și " ’
teni să încheiem aprecierile noastre 
despre prima repriză, adăugind... 
amănuntul că, în tot acest interval, 
formația vizitatoare n-a reușit să ex-

mai clar superioritatea teri- 
și tactică deținută de ploieș-

PE TEME ACTUALE

SĂ NU UITĂM... TINERETUL I

pedieze nici un șut pe spațiul porții 
lui Rămureanu.

La numai aproximativ 20 de mi
nute de la reluare, gazdele, ațăcînd, 
în linii mari, după același tipic, rea
lizau o și mai netă desprindere de un 
partener de întrecere (neinspirat, 
inabil, timorat de propria neputință), 
care, acum, beneficia și de prezența 
în teren a lui Domide. în min. 60, 
Dincuță înscrisese plasat, cu un șut 
sec, expediat de la marginea supra
feței de pedeapsă ; în min. 66, Pîrvu 
rotunjise scorul la 4—0, relliînd cu 
capul, din apropiere, la o centrare 
efectuată de Pisau, de pe aripa 
dreaptă. Abia în final, la capătul 
unei replici tardive, acceptată p.oate 
și cțe adversarul satisfăcut, U.T.A. 
reușea (în min. 82) golul său de 
onoare : înscrisese Broșovșchi, infil
trat, frontal, în careu, la un „un-doi“ 
efectuat cu Kun.

pe ultimul loc. Ia diferențe 
ciabile. uneori de-a dreptul 
rătoare. (la ștafeta 4x400 m 
ția echipei noastre față de 
cîștigătoarei a fost la o diferență
de peste 120 de metri!). în cele 
8 curse, alergătoarele românce au 
adunat doar 8 puncte, în timp cc 
la probele tehnice — 5 la număr 
— săritoarele și aruncătoarele, fără 
să fi fost nici ele într-o fermă de 
vîrf, au obținut, totuși, 19 puncte, 
adică mai mult de două treimi din 
totalul echipei. Aceasta fiind situa
ția, era imposibil ca. fără niște a- 
lergătoare de o valoare cît de cit 
competitivă pentru o asemenea fi
nală, echipa noastră să aibă, șanse 
în disputa, 5, sau 

Angliei și 
cum d'oreau 
atletismului, 

românesc. Ar fi fost, oare, posibil 
ca echipa României să fi făcut un 
schimb dc locuri în clasamentul 
final? După opinia noastră, nu!

Nu este vorba numai de valoarea 
intrinsecă a actualelor componente 
ale echipei României, cît mai ales 
de nivelul formei lor sportive de 
puterea de concentrare și de luptă, 
toate în vădită descreștere față de 
acum o lună, la București. In a- 
cesț context ni sp pure de-a drep
tul inexplicabil rezultatul de 
4:21,6 la 1 500 in, al Ilenei Silai, 
ca și acela al amintitei ștafete de 
4x400 m care a obținut un rezul
tat mai slab cu 8 secunde (!) decît 
cel reușit de echipa națională de 
junioare la campionatele europene 
de la Duisburg.... Nu e mai pufin 
adevărat, însă, că înainte de ple
carea clin București, Mariana Ccn- 
dpvici. resimțindu-se în urma unpi 
bronșite, a solicitat să nu mai facă 
deplasarea, dar datorită penurie! 
evidente de sprintere nu i s-a găsit 
o înlocuitoare. Și Mariana a aler
gat aici 3 probe. (100- m, 4x100 m, 
200 na.); sau că accidentarea Vale- 
riei Bufanu a lăsat un gol foarte 
mare în echipă. Chestiunea aceasta 
a rezervelor și înlocuitoarelor este 
însă o altă problemă, asupra că
reia vcm mai reveni.

Și ar mai fi încă d'e spus multe 
as- 

face

pentru locul 
chiar 4, cu formația 
R.F. Germania, așa 
mulți din specialiștii

ale lucruri, de subliniat alte 
pecie, lucru pe care îl vom 
cu un viitor prilej.

echl- 
sț- 

Einlandei, Fran(ei. 
R. F. Germania și

Sîmbătă a început șl. întrecerea 
pelor masculine, la care participă 
lecționatele Angliei. — ■ —
R. D. Germane. I.. _. --------------
U.R.S.S. lată cîteva din rezultatele pri
mei reuniuni : 100 m Schenke (R.D.G.) 
10.26, Kornelluk (U.R.S.S.) 10,34, 400 m
Bonz (R.F.G.) 45.20, Jenkins. (Anglia)

’46,0, 1 500 m Clement (Anglia) 3:40,79,
Weilmann (R.F.G.) 3:41,81, Uf) mg Drut 
(Franța) 13,70, 2, Mosiașvlli (’’.” " ”
13,76. iiiălțime Gavrilov (U.R.S.S.) 
m. pesonen (Finlanda) 2,13 m,
Podlujnîi
(R.F.G.) 
(R.D.G.) 
20.27 m, 
74,oa m. Theimer (R.D.G.) 72,06 m. 4X100 
m R.D.G. 39,45. R.F.G. >39,49. Clasamen
tul pe echipe după prima zi : 1. H. D- 
Germană 44,5 p, 2. R. F. Germania 40,5 
p, 3. U.R.S.S. 40 p, 4. Anglia 30 p, 5. 
Franța 27 p, 6. Finlanda 27 p.

(U.R.S.S.) 
2.15 

lungime
(U.R.s.s.) 8,20. m. Baumgartner 

8,12 m, greutate Briesenick 
20.95 m, Stahlberg (Finlanda) 
ciocan Bondarcigk (U.R.S.S.)

Romao VILARA
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„Varna este
bulgar" — ne spunea, nu, de multă 
vreme, primarul acestui oraș, ing. 
Stanoi lonev, care ne-a explicat, a- 
poi, că marinarii au lrStrodus jocul 
cu balonul rotund în viața sportivă 
a țării vecine și prietenie. Au trecut 
de atunci mai multe djicenii, orașul 
s-a dezvoltat — cu deosebire 
victoria revoluției socialiste în 
Bulgaria (9 septembrie 
adăugat condiției

după

telor mondiale de gimnastică artis
tică șl de volei feminin, campiona
tului european de baschet feminin, 
balcaniadelor de box șl baschet, altor 
mari turnee.

Piesa principală a construcției este 
sala de competiții (congrese, concer
te) care are o suprafață disponibilă 
pentru întreceri de 50 x 30 m, un vo
lum de 50 000 m.c

(la congrese, 
si 3 800 (la compe

sau liceelor, terenuri de volei, bas
chet și handbal, porticuri de gim
nastică precum șl terenuri simple cu 
obișnuitul dreptunghi de gazon, cu 
piste pentru alteți în jurul acestuia, 
însuflețirea care domnește pe ele, 
mai ales în orele după-amiezli dez
văluie strînse afinități între popu
lația orașului (rmii ales tineretul) si 
activitatea fizica în aer liber, spor
tul sub cele mai diverse forme.

oferite de
4 200 persoane 
testări artistice)

Sala poate primi
mani-

prc.șe-

Palatul sporturilor 
și culturii, una din 
impunătoarele reali
zări arhitectonice 

ale Varnei

*

centru in-

■X^.E^aKW.. $
i!" f - ----------- .----- ;i

ritim atribute de viguțros 
dustrial, iar în ultimii’ ani s-au ac
centuat. în fizionomia sa urbanistică 
și trăsăturile, specifice marilor cen
tre turistice.

Constructor de profesie, ing. Io- 
nev nu a omis să precizeze că în 
acest oraș se construiesc, în ultima 
vreme, cam 4 000 locuințe pe an dar 
fără a se neglija, în amplasarea lor, 
spațiile necesare pentru jocurile co- 

pentru terepușile de sportpiilor, i
destinate tineretului din noile 
tiere.

„Cea mai însemnată dintre____ ...___ ___ _______  -____ reali
zările noastre în domdniul construc
țiilor sportive -- a subliniat edilul 
Varnei — este Palatul sporturilor și 
culturii, opera unui colectiv de 14 
arhitecți și constructori condus ii- 
arh. Ștefan Kol’cev". fiitr-adevăr, ori
cine ’ străbate încântătoarea auto
stradă construită de-a lungul lito
ralului bulgar remarcă modernul edi
ficiu din beton, aluminiu și sticlă, 
un impozant templu al sportului, 
care găzduiește — di|n cînd în cînd 
— și mari manifestări culturale, con
grese și simpozioane internaționale 
în cele mai diverse domenii de ac
tivitate. Inaugurat în septembrie 
1968, la numai un ațj de la începe
rea lucrărilor, spațiosful palat a ser
vit ca loc de desfășurare campiona-

țiile sportive). în clădire se mai află 
săli pentru presă, cabine pentru 
comentatori sportivi și traduceri si
multane, holuri, bufete, birouri. Lin
gă .sală s-a amenajat un spațios loc 
de parcare (pentru 500 
iar în partea dreaptă se 
strucția unei săli de 
4 000 m.p.

în aceste, zile, Palatul 
cultură din Varna este 
melor pregătiri în vederea Congre
sului olimpic ce își vă desfășura lu
crările aici între 30 septembrie și 4 
octombrie.

O altă bază sportivă de mari pro
porții se află I 
Gagarin", piesa 
ind-o stadionul, 
.'S 000 spectatori, 
a fi mărite la 55 000 locuri. Aici se 
află, de asemenea, 
pentru b.ox, lupte, 
cum și un modern 
trecerile de natație.

Nu departe de 
chiar pe malul mării, —... 
specială penfru sporturile de apă. In 
aer liber s-au construit bazine pentru 
competiții de înot și sărituri ca și 
pșnțț’u învățarea înotului, iar alături 
de acestea se înalță construcția unui 
bazin acoperit care nu cunoaște odih
na nici în plin sezon estival. în oraș 
descoperi, deseori, în curțile școlilor

automobile), 
înalță con- 

expoziții de

de sport și 
supus ulii -

la complexul „Iurii 
principală copștitu- 
cu o capacitate, de 

. dar care urmează

săli de pregătire 
gimnastică pre- 

bazîn pentru în-

parcul maritim, 
se află o bază

dintele Consiliului orășenesc de cul
tură fizică, șij sport, prof. D. Dinți- 
trov, 12% di.rs populația muncitoare 
a orașului și' 32% din tineretul stu
dios ăl Varnei (de reținut că aici 
funcționează , și 4 facultăți) vin, in 
mod curent, pe trenurile și în sălile 
de sport. Crfeșterea nivelului valoric 
al sportului)' practicat de aceștia se 
reflectă în/participarea reprezentan
ților Varnei la loturile olimpice ale 
Bulgariei : doar cite unul in 1952 și 
1956, patru în 1964, cite opt în 1968 
și 1972. Dintre aceștia din urmă a- 
mintim pe • maestrul sportului Stoian 
Apostolov, medaliat cu argint la J.O. 
de la Miinchen în turneul de lupte 
clasice, halterofilul G. Todorov, îno
tătorii A. Ciakîrov și II. Peiceva, 
glmna.șții G. Radcv, B. Iliev, D. Di
mitrov, K. Stoiceva.

Dacă vom adăuga că pentru J.O. 
de la . Montreal, se pregătesc dc pe 
acum, cu sirg, 173 de sportivi — 
printre care o atletă în care se pun 
mari speranțe : sprintera Liliana P4- 
naiotova — vom înțelege ce sarcini 
își asumă Varna sportivă pentru a 
sta în mod (demn alături dș Varna 
industrială, de toate celelalte reali
zări ale acestui oraș in care pulseaz-i 
ritmul , dinamic al socialismului >n 
plin avînt î constructiv.

Sebastian BON1FACIU

/o
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JUNIORII ROMANI AU OBȚINUT 0 VICTORIE CLARA 
ÎN FAȚA TINERILOR CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI BULGARI

de două 
la Snagov

zile, pistele de 
au găzduit tra- 

bilaterală de 
reprezentativele

Timp 
apă de 
diționala întîlnire 
caiac-canoe dintre 
de juniori ale Româniefi și Bulga
riei. Tinerii caiaciști și canoiști ro
mâni s-an prezentat excelent, cîș- 
tigînd absolut toate probele, atît 
în prima, cit și în cea de a doua

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE
(Urinare din pag li

gației noastre, Vasile Iorga, meda
liat cu „bronz" la J.O. de la Mun- 
chen și cu „argint" la Universiada 
de la Moscova, și-a corțfirinat și cu 
acest prilej capacitatea dc luptă și 
experiența competițională. 
victoria prin tuș din primul 
multiplul campion național al 
noastre l-a întrecut lâ puncte 
pe puternicul luptător din 
Mongolă, Arțag. In turul III, V. 
Iorga l-a întîinit pe elvețianul Pens, 
pe care 
primul 
gong, 
Toiusi,
(19—6 !) 
puncte

a trecut prin 
tentativă de

După 
tur, 
țării 

(6-2) 
R.P.

„Furați" de prima scenă, cu atîtea 
evenimente deosebite în ultimele 
etape, de veșnicele calcule ale clasa
mentului, ani uitat (pentru o clipă 
sau pentru mai multe ? !...) câ mai 
există și un campionat de tineret- 
rezerve, cu problemele și ambițiile 
sale. La drept vorbind, despre acest 
campionat nu prea cunoaștem altceva 
decît rezultatele de duminică și cla
samentul, încă nu prea semnificativ. 
Dincolo, însă, de cifrele cunoscute (și 
uitate rapid și ele !), multe, foarte 
multe întîmplări demne de medi
tație.

Mizînd, probabil, că atenția gene
rală îi ocolește, uțiii jucători din 
campionatul de tineret-rezerve sacri
fică fotbalul și morala sa, amenin- 
țînd, astfel, rațiunea de a fi a acestei 
competiții. Și vom lua ca exemplu 
doar ultima etapă. Această rundă — în 
supărător contrast cu atitudinea pri
melor formații. Pentru că dumi
nică au „curs" protestele și elimină
rile, si, mai ales, jocul dur, pericu
los. Duminică, în scena echipelor de 
tineret-rezerve, a fost mai multă 
vorbă și joc neregulamentar decît 
preocupare serioasă pentru fotbalul 
ca atare. Lista e mare. Am reținut 
doar : „brașovenii Zoțincă, avertizat 
pentru injurii aduse arbitrului (nu
mai avertisment ? !), Iambor pentru 
joc neregulamentar" ; Moga (C.F.R. 
Cluj) avertizat pentru atac periculos, 
Cioancă (S.C. Bacău) pentru proteste, 
Lucaci (A.S.A. Tg. Mureș) pentru joc 
periculos, Stancescu (F.C. Argeș) pen
tru proteste, Căprioru (C.S.M. Reși
ța) pentru joc brutal. Eparu (Dina- 
mol pentru protest la o decizie...". 
Cele mai multe probleme aveau, 
însă, să apară în partidele de la Re
șița (C.S.M. — Petrolul) și Bucu
rești (Steaua - Rapid). Cel puțin în 
ultima partidă, arbitrul Gh. Motorga 
a avertizat patru jucători,_ cîte doi 
de la fiecare echipă (Negroiu și Ple-

șoianu-Rapid: Zavoda și Bică-Steyua) 
pentru joc periculos. Dar n-a fost 
suficient, el trebuind să elimine doi 
combatanți : Petreanu (Rapid) pentru 
joc periculos și injurii, și Radu 
(Steaua) pentru repetarea jocului 
dur și periculos. Nedorită simetrie și 
la Reșița unde arbitrul T.
a trebuit să-i 
(C.S.M.), pentru 
a adversarului 
Nicolae (Petrolul) pentru aceeași cul
pă. Și toate acestea cînd comisia dc 
disciplină credea că va avea tot mai 
puține cazuri de rezolvat !...

Dincolo de sancțiunile egre, cu si
guranță, se vor aplica, această ava
lanșă de iregularități comise în eti(pa 
de duminică, rid,ică foarte stringent 
necesitatea unei munci educative a- 
nalitice și susținute în cadrul echi
pelor de tineret-rezer.ve. Urgența a- 
cestei întreprinderi morale este am
plificată de dificultatea vîrstei și, în 
special, de formarea viitorilor jucă
tori de Divizia A. Pentru că. dacă 
acest campionat de tineret-rezerve 
va fi lăsat să se dezvolte în voia 
soartei, urmărindu-se doar punctele 
dintr-un clasament nesemnificativ, 
atunci va fi foarte greu să se mai 
formeze un profil moral exigent, in 
deplin acord cu legile fair-playului, 
în momentul cînd tinerii de astăzi 
vor fi incluși în prima divizie, un.de 
lupta este niai aspră și cu responsa
bilități mult mal mari. Vrem să cre
dem că despre campionatul de tine
ret-rezerve nu vom mai discuta din 
punct de vedere disciplinar. Pentru 
că, la urma-urmei, sînt atîtea alte 
probleme pozitive care meriță o a- 
tenție sporită. Antrenorii, arbitrii și, 
în primul rînd, jucătorii sînt cei 
care pot conferi acestui univers tipar 
maturitatea necesară unei frumoase 
dezvoltări...

Moisescu
elimine pe Vizitiu 

lovirea intenționată 
fără minge, și pe

Mirreg M. IONESCU

G. NÎCOI.AESCU

ȘTIRI
® Revista „Cutezătorii" a luat, 

acum trei ani, inițiativa organizării 
unei competiții deschise pionierilor 
din mediul sătesc. Ediția din acest 
an, cea de a treia, care a angre
nat la start nu mai puțin de 160 
de echipe, a ajuns, în faza finală. 
Patru formații — „RsaT' Cungrca 
(jud. Olt), „Olimpia" Buda (jud. 
Buzău), „Viitorul" Seaca de Cîm- 
pie (jud. Dolj) și A. S. „Silitorul" 
Bolintin Deal (jud. Ilfov) — își 
vor disputa astăzi și luni, pe sta
dionul Dinamo, cu începere de la 
ora 10, calificarea în finala aces
tei competiții demne de laudă, pro
gramată pentru ziua de marți, de 
la ora 12,30, pe același stadion.

• Etapa a VII-a a „Cupgi zia
relor" programează mîine următoa
rele întîlniri : stadion Giuiești, ora 
16 : Agerpres — Scînteia tineretu
lui ; ora 17,15 ; Sportul — Neuer 
Weg ; stadionul Progresul, ora 16 : 
Combinata Satul socialist. Infor
mația Bucureștiului — Munca ; ora 
17,15 : Scînteia — Eliire.

® în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea semicentena
rului clubului bucureștean Rapid, 
astăzi are loc primul meci con- 
tînd pentru competiția de juniori 
„Cupa Ștefan Filote", în care ju
niorii feroviari vor întîlni echipa 
Progresul. In competiție mai par
ticipă Steaua și Dinamo. Următoa
rele partide au loc miercuri și du
minica viitoare.

zi a concursului. Este de notat, 
poi, faptul că tinerele elemente 
hia incluse în lotul nostru au dat 
deplină satisfacție, furnizînd chiar 
șj cîteva surprize. Printre acestea 
sș nuniără victoria Tatianci Van
ghelie (junioară mică) îri fața Arinei . 
Rob, la caiac simplu — 5,00 m. I 
cursa de a doua zi, însă, Arina Roh% 
și-a luat revanșa, stimulată fiind de ț.V 
victoria adversarei sale.

Iată acum și cîștigătorii curselor : 
Ziua I, feminin : K 1 — 500 m 
Tatiana Vanghelie 2:13,5; K2 —; 
500 m Aneta Ignațenco — Eugenia1 
Peri joc 2:02,2; K4 — 50(1 m Vjo-j, 
leta Ilioiu — Aneta Ignatenco — l. 
Eugenia Perijpț — Despina Buri 
1:50,7 ; masculin: CI — 500 m 
Gheorghe Lungu 2:09,2 ; K1 — 500

a-
a-

1:34,1 ;

m Sorin Mațac'ne 1:56,3; K 2 — 
590 ni Gavrilă Pamacai — Emil 
Itu 1:47,4 ; K 4 — 500 m Gavrilă 
Pamacai — Sorin Matache — Emjl 
Itu — Drăgan Furtună
Ziua a Il-a, feminin : K 1 — 500 ni
Arina Roh 2:20,5; K2 — 500 m 

ii Aneta Ignatenco — Eugenia Pe- 
2:05,2; K4 — 500 m Violeta 

i — Aneta Ignatenco — Eu- 
’genia Perijoc — Despina Buri
1:56,6; masculin: CI — 1 000 m 

.'Gheorghe Lungu 4:44,7; K1 — 
4 1 000 m Sorin Matache 4:13,9 ; K 2 
ț — 1 000 m Gavrilă Pamacai — Emil 
.jjltu 3:50,2; K 4 — 1000 m Gavrilă 

\ j Pamacai — Sorin Matache — Emil 
lltu — Drăgan Furtună 3:35,0.
■(Clasament general : 1. ROMANIA 

97 p, 2. Bulgaria — 44 p.

AiIni .... 
nh sb lriioc

țllioiu

(Japonia), Vasile Iorga 
momente dificile. l-a o. 
atac, japonezul a contrat și acumu
lează două puncte tehnice. Iorga a 
refăcut terenul pierdut, a luat con
ducerea ci; 4—2 și, în continuare,
alte trei „fixări" consecutive i-au 
mărit avantajul la 7—2. Se părea 
însă că victoria la puncte ntt-1 mul
țumea pe luptătorul român ! El a 
atacat decis și în ultima repriză 
(min. 7) cu un excelent salt, l-a în
vins prin tuș pe japonez. Astfel, re
prezentantul țării noastre a intrat 
în turul V cu o situație extrem de 
favorabilă : un punct penalizare.

După victoria prin tuș realizată 
în primul tur, Ladislau Șimon a 
realizat apoi un nou succes catego
ric, învingîndu-1 detașat la punețe 
(15—0) pe elvețianul Bachman, re
zultat care nu i-a adus nici un punct 
rău. In turul următor (III), tînărul 
nostru sportiv a obținut o altă vic
torie, apreciată de specialiști ca o 
mare surpriză. El l-a învins la 
puncte, destul de concludent (8—2), 
pe Mocrior (S.U.A.) intrînd în turul 
IV cu un singur punct penalizare.

Sîmbătă seara, Ion Arapu a fost 
învins la puncte (7—4) de Kim Hin 
(R.P.D. Coreeană). In meciul cu po
lonezul Rysz, Enache Panaite a fost 
descalificat împreună 
și s-a clasat pe locul 4. 
asigurată încă de acum o medalie. 
In ultimele meciuri (n.r. azi) se va 
decide valoarea ei. Șimon are, de 
asemenea, șanse să urce pe podiumul 
Învingătorilor.

C.E. DE JUNIORI-TINERET

l-a dominat copios de la 
pînă la ultimul sunet de 
dar n-a putut realiza tușul, 
victoria categorică la puncte 
a făcut ca numărul său de 

„____  rele să nu crească și a in
trat în turul următor cu un singur 
punct. Fiind mai mulți concurenți 
la această categorie, campionul noș- 

' " ’' și par
ce alți 
nivelul 
Nagano

Itru a fost nevoit să susțină 
tida din -turul IV, în timp 
cpneurenți se întreceau la 
turului III. In disputa cuI

I
I
I
I

I
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I
I

AU PLECAT SPRE TEHERAN
Aseară, la ora 22,46, cursa TAROM 

de Beirut i-a transportat pe luptătorii 
români de la greco-romane spre locul 
de desfășurare a campionatelor mon
diale care încep luni, la Teheran. 
După o noapte. în capitala Libanului, 
delegația țării noastre, condusă de 
președintele F. R. Lupte, Alexandru 
Crăciunescu, a ajuns la destinație 
duminică, aproape de ora prînzului. 
Au făcut deplasarea următorii spor
tivă în ordinea categoriilor : Con
stantin Alexandru, Nicu Gingă, Ma
rin Dumitru, Eugen Hupcă, A- 
drian Popa, Staicu Olțeanu, Nicolae 
Martinescu și Victor Dolipschi. Lup
tătorii români sînt însoțiți de an
trenorul emerit Ion Corneanu și Du
mitru Cuc. De asemenea, a făcut de
plasarea, în calitate de arbitru, și 
maestrul emerit al sportului Ion 
Cernpa.

I
I
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în vederea Jocurilor Balcanice

LOTUL CĂLĂREȚILOR ROMÂNI
A PLECAT LA ATENA

Ieri a plecat spre Atena lotul 
reprezentativ de călărie, dresaj și 
obstacole, care va participa, între 
12 și 17 septembrie, la cea de a V-a 
ediție a Campionatelor Balcanice. 
Au făcut deplasarea : Iosif Molnar, 
Nicolae Mihalcea, Eugen Cotan — 
dresaj, Oscar Recer, Constantin 
Vlad, Aurelian Stoica, Dumitru Ve- 
lea. Alexandru Bozan (seniori), Da
nia Popescu, Gheorghe Nicolae, So
rin Sovejâ, Paul Mazilu (juniori) — 
obstacole, antrenorii Nicolae Mar- 
coci, Gheorghe Antohi, Dumitru Ve- 
licu, precum și arbitrii Dumitru Du
mitrescu șl Ion Bîrloiu.

cu adversarul 
Iorga are

în sala „Sportcentrum" din U- 
trecht s-a desfășurat meciul derby 
al seriei C a campionatului euro
pean de volei junioare-tineret din
tre echipele României și Ungariei, 
în mod surprinzător și inexplicabil 
reprezentativa română a părăsit te
renul învinsă cu 2—3 (6, 4, —8, 
—11, —7). în primele două seturi, 
jucătoarele noastre s-au impus fără 
mari dificultăți, dominînd cu auto
ritate lupta la fileu, însă, în con
tinuare, ele nu s-au mai concen
trat suficient asupra partidei, în
găduind adversarelor lor să echi
libreze jocul și să regăsească ela
nul necesar răsturnării situației. în 
acest fel, echipa României a ratat 
calificarea în turneul final ! !

La Apeldoorn, formația de bă
ieți a țării noastre a dispus, așa

cum era de prevăzut, dș cea a 
R. F. Germania cu 3—1 (9, I—11,8, 7).

P. ARCAN-coresp. județean

„CUPA TIMIȘOARA- 
LA VOLEI FEMININ

La Timișoara se desfășoară ediția a 
12-a a competiției de volei „Cupa Timi
șoara", organizată de școala sportivă 
din localitate și de redacția ziarului 
..Szabad-Szo". Alături de zece formații 
românești, la competiție participă două 
invitate din Iugoslavia : Zlata Virșeț și 
Radnicki Kikinda. Iată primele rezul
tate înregistrate : „U“ Cluj — Liceul de 
volei Rm. Viicea 3—0. Univ. Timișoara 
— Șc. sp. Tg. Mureș 3—0. Șc. sp. Con
stanța — Zlata Virșeț 3—1. Șc. sp. Timi
șoara — Șc. sp. Caransebeș 3—2, Șc. s'p. 
Constanța — Șc. sp. Arad 3—1, Univ. 
Timișoara — Șc. sp. Topllța 3—0. Ract- 
nicki Kikinda — Șc. sp. Caransebeș 3—1, 
„U“ Cluj — Medicina Tiipișoara 3—0.

SPARTACÎIIADA DE VARĂ A ARMATELOR PRIETENE
(Urmare din pag. 1)

fruntaș. Clasament pe echipe: l.Po 
lonia 2 288 — record 
(v.r. 2 277), 2. Ungaria
R.P.D. Coreeană 2 279.

★
La ora cînd transmit 

duri, cinci boxeri români 
calificați în semifinale, unde 
îniîlni adversari, redutabili: Lazăr 
pe Flencza (Cehoslovacia), Con- 
durat pe Andreiskowski (Bulgaria). 
Adam pe Ondrej (Cehoslovacia). 
Anton pe Kosonkiewicz (R. D. Ger
mană) și Florca pe Zabrowski (Po
lonia). Iată însă reuniunea din 
sferturi, în care boxerii români au 
cucerit trei victorii, în timp ce 
alți patru (Zilberman, Chivăr, 
Ibrahim și Ciochină) au fost eli
minați. La cat. muscă, Siviliev 
(Bulgaria) a atacat continuu și n 
dispus clar la puncte de Ibrahim 
La cat. cocoș, unde avem doi re 
prezentanți, ambii au obținut vie 
torii. Lazăr a ciștigat clar Ia punc
te în fața sovieticului Avdeiev, iar 
Condurat a dispus tot Ia puncte, 
după trei reprize echilibrate, de 
Scherpenko (R.D.G). La cat. pană, 
Sokolov (U.R.S.S.) a cîștigat prin 
abandon în repriza a doua în fața 
lui Ciochină. La aceeași categorie.

mondial,
2 285, 3

aceste rîn- 
sînt 
vor

Adam l-a învins la puncte pe cu
banezul Sanchez, într-o dispută 
extrem de echilibrată. După două 
reprize egale, în cea de a treia, 
boxerul cubanez a fost avertizat, 
fapt care a cîntărit foarte mult 
în acordarea deciziei. Cel mai fru ■ 
mos meci al reuniunii l-au oferit 
semimijlocii Correa (Cuba) și Zil- 
berman. în prima repriză a avut 
un ușor avantaj boxerul român, 
a doua a fost egală, iar a treia a 
revenit clar campionului olimpic, 
care a primit decizia cu 4—1. în 
fine, un meci slab l-au furnizat 
Chivăr cu maghiarul Csismandia la 
cat. mijlocie, în care boxerul nos
tru s-a arătat prea circumspect 
pierzînd la puncte (decizie 3—2).

★
în felul în care au jucat cu Po

lonia, se pare că handbaliștii noștri 
au intrat 
cenclente. 
nosțicuri 
celor m^i 
și Cehoslovacia. Partida cu polo
nezii am cîștigat-o cu 19—15 (14—7). 
Victoria handbaliștilor români nu 
a fost pusă în cumpănă nici un 
moment, ei condupînd permanent 
la o diferență de 3—4 goluri: 4—1, 
6—2, 10—6 (min. 22), 16—22 (min. 
51). Golurile echipei noastre au 
fost marcate de Voina 8, Birtalan

pe linia unei forme as- 
Dar să nu facem pro- 
prea optimiste înaintea 
grele jocuri, cu U.R.S.S.

4, Tudose 3, Kicsid 2, Stokl și 
Gațu. în acest meci, s-a jucat com
binați v, eficace, echipa noastră a- 
rătînd o mai mare precizie în fi
nalizări, decît o făcuse în celelal
te jocuri. De notat, de asemenea, 
că Voina și sovieticul Kozik sîrjt 
golgeterii turneului. Pînă acum 
ambii au marcat 27 de goluri.

în celelalte meciuri, R.D. Ger
mană a dispus de Ungaria cu 
19—12 (8—8). iar Cehoslovacia a 
furnizat surpriza zilei dispunînd 
cu 24—22 (12—10) de U.R.S.S., în
tr-o partidă în care cehoslovacul 
Satrapa a marcat 10 puncte.

în clasament conduce echipa 
României cu 7 p (golaveraj 73—54) 
urmată de R. D. Germană tot cu 
7 p, dar cu un golaveraj măi slab 
(64-54),---------- - _ - - -
cu 6 p.

Alte 
U.R.S.S. 
Polonia — Ungaria 100—92 (54—38), 
Cehoslovacia — R. D. Vietnam 
145—54 (66—20). în clasament con
duce Cehoslovacia cu 8 p, urma
tă de Bulgaria cu 6 p și U.R.S.S.
6 p (un meci mai puțin); VOLEI: 
Cehoslovacia—Polonia 3—1, 
garia — R. D. Vietnam 
U.R.S.S. — Ungaria 3—1. Conduc 
Cehoslovacia și Polonia cu cîte
7 p.

U.R.S.S. și Cehoslovacia

rozutlae: BASCHET:
Bulgaria 94—92 (57—49),

Buî-
3—0,

un.de
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0 ETAPA A SPRINTERILOR
CÎȘTIGATĂ MAGISTRAL

¥

DE TEODOR VASILE
A1 XlX-lea „Tur 

niei se .apropie de 
sa secvență, etapa 
Buzău, 175 km, a fost a sprinturilor 
.și, firește, a sprinterilor ; o bătălie 
neobosită a liderului, Teodor Vasile, 
pentru a-și asigura și căldura „tri
coului violet", periclitat, la un mo
ment dat, de cîțiva tineri bâtăioși. 
Pentru acest omniprezent și omnipo
tent rutier, problema care i se pune 
acum, la sfîrșit de cursă, este de a 
culege toate 
Și-a asigurat 
victorie, în 
galben", are 
izbîndă la .
'României, a luat opțiuni serioase în 
clasamentul sprinterilor, iar dumini
că (n.r. astăzi) — va da ultima bătă
lie pentru obținerea primei poziții 
în ierarhia grimperilor. Și, pentru ca 
bogata sa colecție să fie mai de in
vidiat, el s-a bătut ca un leu, ia 
sprintul de la Buzău, ciștigind într-o 
manieră entuziasmantă. Să nu fim 
rău înțeleși. Nu-1 credem pe Teodor 
Vasile un avar, ci un avid de glorie, 
un om pornit să recupereze anii de 
anonimat ai ciclismului nostru. Pen
tru talentul său, pentru dorința sa 
de a se plasa printre așii sportului 
cu pedale, prilejurile 
confirmare a valorii 
puține...

ciclist" al Româ- 
sfîrșit. Penultima 
a X-a, Bacău—

trofeele puse în joc. 
de fapt victoria, marea 
clasamentul ’ „tricoului 
șanse sută la sută de 
echipe, cu formația

de afirmare, de 
sale erau prea

Goana dupâ puncte

Startul în etapa a X-a s-a dat la 
ora 13 00, din Bacău, 51 de rutieri 
au plecat într-o atmosferă de entu
ziasm, de căldură la propriu și la 
figurat) să străbată drumul fără de
nivelări, care să-i pună în dificul
tate. Se rulează' în pluton compact 
numeroși kilometri și doar Adjudul 
(km. 76) ne dă o mostră a potenția
lului general al plutonului. Sprintul 
este furtunos, Teodor Vasile reușind 
să-I cîștige, la capătul unor eforturi 
supraomenești. 11 urmează George 
Negoescu, „sprinter de meserie" și 
Mircea. BădSlă. Așadar, liderul se

distanțează de Gavrilă, pe care 11 
zărim resemnat în pluton. Cîțiva ki
lometri mai încolo, dăm peste o ba
rieră, la intrarea în Mără.șești, îngă
duitoare, deoarece ne reține 
10 secunde.

Mărturisim că eram gata să 
primăm convingerea că etapa 
va fi una dintre cele monotone, cînd 
arbitrul principal, Octavian Amza, 
ne reamintește că, trecînd două ore 
de la start, s-au parcurs 90 de kilo
metri și că, în consecință, media 
orară este de 45 km ! Așadar, efor
turile rutierilor se situează la cota 
maximă, și — chiar dacă vîntul îi 
ajută — ei muncesc continuu, poate 
tocmai pentru a înlătura orice posi
bilitate de desprindere din plutonul 
masiv.

Focșanii ne întîmpină cu marele 
„pavoaz", arborat pe bulevardul cen
tral. O masă imensă de spectatori se 
află pe trotuarele ce mărginesc tra
seul, îi aplaudă frenetic pe alergă
tori, asistă uimiți la viteza și înde- 
mînarea pe care o dovedesc alergă
torii la sprint. Și, bucuria lor este 
cu atît mai mare cu cit reușesc să-l 
vadă pe Teodor Vasile, liderul ne
contestat al competiției, ciștigind, în 
fața lor, acest sprint intermediar. Ca 
o umbră, George Negoescu se află 
în plasa sa, urmat 
Ene și de plutonul 
restul concurenților. 
ladă la ieșirea din 
ieșțe necazuri mari 
beriu Toro și Nicdlai . ___ ,
să-și schimbe fragilele mașini, 
altfel, Nicolae Frunză va pierde de
finitiv contactul cu plutonul ce ru
lează cu viteza unui rapid.

și el de Ștefan 
în care se află 
O mică buscu- 

oraș le pricinu- 
alergătorilor Ti- 

>e Frunză, rămași 
De

Prima și ukima infringere

Favoritul poetului Dan Deșliu, 
concurentul cu nr. 13, ciclistul iugo
slav Pal Cigler, ține neapărat să-i 
întărească bunele sale păreri și în

să ’păcălească 
El se aven.tu- 
ne dă la un

ji

I
i

PRESA LOCALA
PE TRASEU...

Gea de a XlX-a ediție a Tu
rului României s-a bucurat de 
un puternic ecou în masele de 
iubitori ai sportului din țara ' 
noastră. Sute de mii de oameni 
au întîmpinat caravana. pe 
parcursul celor aproape 1 300 
de km, aplaudînd cu entuziasm ; 
efortul .rutierilor, apriga 
dispută pentru victorie, 
realizarea acestei vaste 
pagande și-a adus din 
contribuția și presa.

Ziarele centrale, televiziunea 
și radioul ău acordat largi 
spații pentru înfățișarea celor 
mai frumoase secvențe ale în
trecerii. Deosebit de eficiente 
au fost relatările ziarelor ju
dețene. Pretutindeni, pe 
Turul României și-a 
drum, evenimentul era marcat 
și prevenit în împlinirile sale 
festive de amplele articole 
publicate ,în ziua sosirii, în 
cele precedente, ca și în cele 
care au urmat.

„Drum nou" din Brașov, 
„Steaua roșie" din Tg. Mureș, 
„Făclia" din Cluj, „Zori noi" 
din Suceava, „Steagul roșu" din 
Bacău, „Milcovul" din Focșani, 
„Viața" din Buzău și alte ga
zete au făcut un imens servi
ciu acestei competiții. Sporti
vii, antrenorii lor, organizato
rii Turului României le adre
sează mulțumirile lor cu con
vingerea că au contribuit nu 
numai la popularizarea încon
jurului țării pe 'biciclete, ci și 
la aceea — mai importantă, 
mai eficientă, — a . sportului 
în masele de oameni ai mun
cii, în rîndurile tineretului.

lor ■
La - 

pro- 
piin

unde 
croit

LIDERUL

vor 
câ

— Vezi că azi te scriu, Vasile 
— i-am spus de dimineață, la 
Bacău. Ce zici, ai vreun gînd ?

A zîmbit, și glumeț și grav, cum 
zimbesc oamenii de la țară cînd 
te interesezi ce planuri au de săr
bători.

— Știu eu ? Sâ văd, poate — 
oi face cite ceva !,„

Ce a făcut, veți observa cu ușu
rință în restul acestei pagini...

Cunoscînd destul de exact at
mosfera care domnește în carava
nă, sînt sigur că nici cicliștii, nici 
conducătorii de echipe nu 
considera exagerată afirmația
principalul adversar al tricoului 
galben, in actuala ediție a Turu
lui — este... tricoul galben I

Vasile a țîșnit încă din prima zi 
ca un walkover intr-o cursă con
tra cronometru, a controlat în per
manență ostilitățile, a trecut cel 
dinții linia albă de la capătul eta
pei cam de cîte ori a vrut... Noi, 
gazetarii, obligați să înflorim cite- 
odată lucrurile — 
frumusețea imaginii _ .. ,
pomenit de unele dificultăți ale 
liderului, de riposta ' 
rile celorlalți etc. etc. Acum — 
putem să mărturisim deschis : 
liderul n-a fost nici o clipă în di- 
ficultata ; de astă data, liderul a 
dominat net, da capo alia fine I 
Cit despre victoriile de etapă...

slăbiciune 
pentru orașele cu B — declară el 
în timp ce străbatem’ alene străzile 
Buzăului de la stadion spre cen
tru. La Brașov am bătut prima 
oară o e(apâ de tur. Tot acolo am 
luat tricoul galben anul ăsta. Era

așa, pentru 
globale, am

lui la atacu-

Cred eâ am o

cearcă, la km 128, 
vigilența plutonului, 
rează, rulează rapid, 
moment dat impresia că va reuși 
să-i atragă și pe alți doi, trei rutieri 
în temerara sa încercare, dar Teodor 
Vasile observă intenția fugarilor si 
dă tonul pentru anihilarea acțiunii. 
El se așează în fruntea plutonului, 
duce cîteva trene rapide, îi invită

numai

ne ex- 
aceasta

ULTIMA ETAPA (A Xl-A)

jurul orei 18,30, pe

18,17

de sprint: Văleni și Ploiești. Punct de cățărare : Ciuta.Puncte

REZULTATE TEHNICE
Plutonul rulează compact spre 
Buzău.

vor să-i destrame 
pe mai bine de 
reușesc, pentru 

în viteză — toți 
proaspeți în a-

BUZAU — BUCUREȘTI. 170 km. Startul festiv, la ora 13,35. d.n 
centrul orașului Buzău ; startul tehnic, la ora 14,05, din comuna 
Vernești, 
stadionul

km. 10,500. Sosirea, în București, în
»

• CLASAMENT INDIVIDUAL : etapa a x-a (bacAu — buzău, 
kin) : 1. TEODOR VASILE (România) a parcurs 175 km in 4h 10:26 (medie ora
ră — 41.927 km), 2. Nicolae Gavrilă (Steaua), 3. Constantin Gontea (Olimpia), 
4. Valentin Ilie (Dinamo). 5. Vasile Selejan (România). 6. Ștefan Ene (Steaua), 
7. Constantin Ciocan (Voința). 8. Nicolae David (România). 9. Mircea Bădilă 
(CIBO Brașov), 10. Arpad Gyorfi (Olimpia), 11. Tiberiu Toro (CIBO Brașov), 
12. Renato Cangini (Italia). 13. Alexandru Zaroschi (Metalul Plopeni), 14. Teo- 
doi- Drăgan (Voința). 15. Constantin Tănase (România tineret). 16. Pal Cigler 
(Iugoslavia). 17. Mario Faustinl (Italia). 18. Petre Dolofan (Olimpia), 19. Eugen 
Duigheru (România tineret), 20. Andrei Kertesz (C.S.M. Cluj) — toți același 
timp.
• CLASAMENT PE ECHIPE 1. România 12h 31:03, 2. Steaua 12h 31:08, 3.
Olimpia 12h 31:13, 4. România tineret 12h 31:18. 5. Voința. 6. Iugoslavia. 7. Di
namo, 8. C.S.M. Cluj. 9. Bulgaria, 10. Metalul Plopeni — toate același timp', ÎL 
CIBO Brasov 12h 50:19.

• CLASAMENT GENERAL INDIVIDUAL 1. TEODOR VASILE (România) 
28h 05:49, 2. Vasile Selejan (România) 28h 10:55, 3. Ion Cernea (România) 28h 
12:27. 4. Nicolae Gavrilă (Steaua) 28h 12:53, 5. Alexandru Zaroschi (Metalul 
Plopeni) 2811 13:02, 6. Vasile Pascale (Steaua) 28h 13:30. 7 Nicolae David (Ro
mânia) 28h 13:49. S. Costel Cirje (România tineret) 28h 14:26, 9. Valentin Iloța 
(România tineret) 28n"14:44. 10. Nicolae Andronache (România) 28h 15:44. 11.
Vasile Burlacu (Olimoia) 28h 16:12, 12. Francisc Geta (OlimDia) 28h 16:24. 13.
Constantin Ciocan (Voința) 28h 16:41, 14. Petre Drăgan (Voința) 2811 17:23. 15. 
Marian Ferfelea (Steaua) 28h 19:03. 16. Eugen Imbuzan (C.S.M' cluj) 28h 19:40, 
17. Mircea Ramașcanu (Dinamo) 28h 21:05. 18. Gheorghi Dimitrov (Bulgaria) 
28h 21:16, 19. Eugen Duigheru (România tineret) 28h 22:51, 20. Mario Faustini 
(Italia) 28h 23:42.
• CLASAMENT GENERAL PE ECHIPE : 1. românia sth 27:06, 2. steaua
34h 40:59, 3. România tineret 8411 41:08, 4. Voința București 84h 57:32. 5. Meta
lul Plopeni 85h 03:26, 6. Dinamo 85h 08:51, 7. Olimpia București 85h 10:46. 8. 
Bulgaria 85h 11:40, 9. C.S.M. cluj 85h 16:51, 10. Iugoslavia 85h 52:14, 11. CIBO 
Brașov 86h 54:49.
• CLASAMENT SPRINTERI : 1. Teodor Vasile 36 p. 2. Nicolae Gavrilă,
39 p. 3. ștefan Ene 23 p, 4. Marian Ferfelea 20 p. 5. Valentin Ilie 17 p. 6. Vasile 
Selejan 17 p.
® CLASAMENT CAJARĂTORI l I. Teodor Vasile 67 p. 2. Vasile Selejan 
60 p, 3. Vasile Pascale 55 p, 4. Renato Cangini 32 p, 5. Ion Cernea 28 p, 6. Ni
colae Andronache 20 p.

Fotografii
Dragoș NE AGII

apoi și pe colegii săi de echipă, și-n 
cîteva minute nu m.ai rămine nimic 
din ceea ce intenționa Cigler să reali
zeze. Un alt oraș se profilează la 
orizont. Este Rîmnicu Sărat care 
oferă alergătorilor posibilitatea de a 
cuceri trei premii la sprintul din 
centru. întregul pluton se angajează 
cu toată ardoarea și Teodor Vasile 
este obligat — pentru prima și ulti
ma oară, în această etapă — sâ ple
ce steagul in fața mai tînărului său 
coleg de întrecere Valentin Ilie.

învingătorul a țișnit ca o felină

In aceeași formație aproape com
pletă, plutonul pătrunde pe străzile 
Buzăului și se îndreaptă spre Crîng, 
acolo unde se află stadionul. Nenu
mărate tatonări
integritatea păstrată 
170 km, dar ele nu 
că — deși s-a rulat 
oamenii se prezintă
cest final. Cu. inteligența sa, pe care 
ne-a demonstrat-o. în atîtea și atîtea 
prilejuri. Teodor Vasile găsește mo
mentul cel mai nimerit să se stre
coare, ca o felină, în fruntea grupu
lui masiv, să intre primul pe culoa
rul ce duce pe pista de zgură și,

wjl * pi
1

„23 August".

Orarul cursei : Nucșoara 15,43
Buzău 14.05 Văleni 16.02
Sătuc 14,19 Măgurele 16,19
Măgura 14.29 Scăieni 16.29
Ciuta 14.39 Ploiești 17,00
Viperești 14,52 Bărcănești 17.12
Cislău 15,07 Pucheni 17,23
Zel elin 15,26 Potigrafu 17,29

Ciolpani
Tincăbești
Săftica
Otopeni
Aeroportul
Băneasa
București (Stadionul 
„23 August) 18,30

Iotă punctele principale (cu ora aproximativă de trecere a carava
nei cicliste) de pe traseul bucureștean al ultimei etape: Aeroportul Bă
neasa (18,15), Fintina Miorița, Piața Scînteii (18,17), Arcul de Triumf 
(18,19), Piața Victoriei (18,20), calea Victoriei, Casa Centrală a Armatei, 
bulevardul Republicii, Piața Nicolae Bălcescu, (18,23), în continuare — 
bd. Republicii, strada Matei Voievod, soseaua Mihai Bravu (18,28), stra
da Maior Coravu, STADIONUL „23 AUGUST" (18,30).

apoi, să-și mărească decisiv avansul 
la sprintul final. Cîștigă sigur, ca un 
șef de pluton ce trebuie respectat 
pentru multiplele sale calități.

Hristache NAUM

VORBE SIMPLE: VICTORIE, SUCCES!
De la Bacău 1a Buzău, cale de 170 

kilometri, am parcurs sîmbătă trei 
județe, care vor fi avînd, fără îndo
ială, trăsăturile lor caracteristice, 
dar pe care — în ceea ce ne priveș
te — le-a unit un element comun : 
extraordinara primire făcută carava
nei Turului României. De la Sascut 
— eu harnicii muncitori ai Fabricii 
de zahăr — și pînă la Potîrnichești, 
aproape că n-a fost localitate, comu
nă sau sat care să nu-și exteriori
zeze public simțămintele față de ci
cliști. Placarde roșii sau tricolore, 
cu inscripții încurajatoare, ne-au în
tâmpinat peste tot. Popularitatea tu
rului a crescut enorm cu fiecare nouă 
etapă.

La Bacău, festivitatea organizată 
la plecarea caravanei a ax ut ca 
martori pe cîntăreții de muzică ușoa- 

... ră Gioni Dimițriu, Horia Moculescu, 
Sergiu Ciciu. iar Mihai Constanti- 
nescu a înmînat chiar tricoul violet 
liderului sprinterilor, Teodor Vasile. 
Despre logodna acestor împătimiți ai 
muzicii cu sportul nici nu mai tre- 

- bule sâ insistăm, pentru că ea este 
de notorietate. publică..

Mult mai vrednică de țțotat ni se 
pare subita chemare spre spectacolul 
sportiv (astăzi) și spre exercițiul 
fizic (mîine), căreia i se supun mase 
anonime, prea rar intrate în vizorul 
nostru. Ce poate egala în ingenuitate 
tabloul de Ia Cleja. unde țărănci cu 
secera în mînă, părăsesc o clipă 
postața la care lucrau venind în 
fugă la marginea ogorului să vadă 
goana feciorilor pe două roți înspre 
zări nesfîrșite ? La fel au făcut bri-

găzile de culegătoare de roșii de pe 
la Răc-ăciuni, femeile care ne-au 
oferit ciorchini de struguri la Hanul 
Domnesc. Ia fel ca lucrătorii de vie 
proptiți în araci prin preajma cra
mei Ccteștilor.

Trebuie să recunoaștem că dintre 
orâșpțejcjejpașaj.,o .impresie strașnică 

” fisiunea radio- 
iat lumea la a-

oișlșpl pasaj.,o imp:
ne-a MpC AdjtidiiLf^m: 
fo'tat-S 'ideală a’chdmat 
ceasta adevărată manifestație a dra
gostei față, de sport și au venit cei 
de la C.F.R., cei de la „industria 
locală", cetățeni din toate sectoarele, 
acoperind trotuarele. în fruntea lor, 
primarul orașului, loan Mîniosu. Dar 
mai ales ne-a emoționat, pe linia 
sprintului, fanfara Casei pionierilor, 
condusă de Vasile Gherghiceanu, o 
formație care a cucerit vara aceas
ta, pe litoral, trofeul „Trompeta pur
purie". Micuții instrumentiști, cu 
berete roșii, în uniforme cu brar.den- 
burguri .și vipușcă galbenă la panta
loni. au dat evenimentului un fast 
inedit.

Spațiul nu ne îngăduie să repro
ducem toate urările cu care și-au 
manifestat localnicii ospitalitatea! Fe
roviarii de la Mărășești au mers 
pînă la detaliu scriind pe placarda 
lor : „Succes Turului, succes lui Teo
dor Vasile !“ Precum, renunțînd la 
formulările complicate (și adesea 
greu vizibile pentru oameni care 
parcurg șoseaua cu 40—50 km !). să
tenii din preajma nodului Tisiței au 
scris pe pînza roșie întinsă și undu-

ită de zefir doar trei vorbe minunate 
în simplitatea lor : „Victorie, succes, 
succes.,,." Oare cui ? Fără nici o în
doială : tuturor, pentru că toți avem 
nevoie de ele I

Trecînd podul Putnei, după comu
na Garoafa, am simțit apropierea ca
pitalei de județ Focșani, In. centru, 
primarul oralului,. Ion ■ Anastasia., a 
prezidat masa concetățenilor săi ve- 
niți să salute caravana ciclistă. Trei 
fete în frumoase podoabe naționale, 
de la Fabrica de confecții din Foc
șani, erau pregătite să poarte pînă 
la Buzău premiile cuvenite ciștigă- 
torilor sprintului din oraș. Cu multă 
atenție a urmărit organizarea pri
mirilor și a pasajelor prin județ, 
Vasile Moise, secretar al Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R., preșe
dintele C.J.E.F.S. Măsuri atît de pre
venitoare îneît la ieșirea din comu
na Dumbrăveni am văzut și pancarta 
cu „Vrîncenii vă urează drum bun"!

Stadionul municipal Gloria din Bu
zău a reprezentat scena finală a 
unei etape care pe plan strict spor
tiv nu a oferit prea rnulte sau tul
burătoare performanțe. Peste 2 500 de 
spectatori în tribune, cu entuziasmul 
amplificat de marșurile fanfarei. Ele
vii școlii sportive din Buzău (director 
— Camelia lonescu) au așteptat cu 
flori și răcoritoare pe cicliști. Turul 
de onoare al învingătorilor a fost 
emoționant, sub uralele unui public 
foarte inimos.

Victor BĂNCIULES.CU

OPINIILE CRONICARILOR

CICLIȘTII DESPRE El ÎNȘIȘI-

ATACAI
sâ cîștig și la Bacâu, dar am 
tat o secundă, cînd s-a dus 
felea și am venit al patrulea. 
Azi. la Buzău — ați văzut.

Ce-i drept, am văzut. Și 
„slăbiciunea" cu 
firmă s-ar putea să mai 
ceva similar și mîine (n.b. — as
tăzi) pe stadionul „23 August". 
Pentru că Bucureștiul e și el 
cu B...

„Oricum, Buzău! 
iau", — spune Vasile, cu 
aer serios, mucalit, care-l 
atît de bine.

— De ce „trebuia" ?
— Fiindcă e sosirea cea 

praape de Ploiești 
știți, e orașul meu de bază I

— N-ai cîștigat acolo, acum 
cîțiva ani, un sprint foarte tare 
— tot în „Turul României" ?

dacă
pricina se con- 

vedem

trebuia sâ-l
același 
prinde

mai a- 
și Plolestiul,

— Da, in ’68. TH minte câ
m-ați încondeiat atunci frumos de
tot — mi-au spus 
le-a plăcut...

îi pârinjii câ

— Bine, Vasile, mă bucur și sper 
să te mal Incondeiez așa In multe 
alte rinduri I în fond, pînă Ia „Tu
rul" din 1980 mai slnt destule 
ocaxll.,.

Liderul dă din cap. se uită la 
mine, peste umăr, mijindu-șl ochii 
parc-ar spune : „Vorbești șl dum
neata asa, ca la televizor I Păi, 
dacă o sâ alerg în fiecare an, cum 
am de qind. în 1980 abia o sâ 
fiu pe la a 30-a victorie de eta
pă... Or, eu, ambițios cum sînt. 
pînă Ia 50 n-om de girsd sâ mă 
opresc I"

DAN DEȘLIU

TRICOUL

ră. Un regret : 
nu i-a creat, 
cit, probleme 
torului de azi, 
asistat la un 
spectacol ciclist".

Constantin Diaman- 
topol — ziarul „Infor-

Ion Dumitru
1 „Scînteia" : „După 

începutul deosebit de 
bun, am fost curios 
să-l văd pe Teodor Va
sile cum evoluează. 
Ciștigind și azi, s-a 
dovedit de departe cel 
mai bun rutier al tu
rului. Nu-mi amintesc 
ca altcineva să se fl 
impus atit de net în- 
tr-o competiție simila- 

nimenl 
cit de 

invingă- 
Am fi 

deosebit

mația Bucureștiului“ : 
„Teodor Vasile evolu
ează semeț în această 
competiție. Domină cu 
autoritate toate clasa
mentele : general, a) 
cățărătorilor și ai 
sprinterilor. La aceas
tă oră în țară, este in- 
vulnerabil".

Gabriel Bădcscu — 
Televiziune: „Dacă vor
bești despre un ciclist 
complet, care are vi
goare, voință, bine an
trenat, și mai ales care 
gindește, l-ai numit pe 
purtătorul „tricoului 
galben". De-a lungul 
tuturor etapelor, el s-a 
arătat a fi principalul 
personaj al Turului

GALBEN"
României. Cred că nu 
a fost nici o acțiune, 
cit de cit esențială, la 
care Teodor Vasile sâ 
nu fi participat di
rect".

Ion Mureșanu — Ra
dio : „Nimic mai inte
resant decît să-l urmă
rești pe acest ciclist, 
care este posesorul u- 
nui stil elegant și e- 
ficace de rulaj, și se 
folosește de toate îm
prejurările pentru a 
fi în prima linie. Are 
un apetit maxim de a 
fi totdeauna primul, șl 
— ceea ce este mai im
portant — că și reu
șește. Așa cum le-a dc- 
monstrat-o tuturor".

RETROSPECTIVA (VIII)
In ziua de duminică 12 august 1934. pe sub castanii de la Șosea, în 

apropiere de Arcul de Triumf, se Încheia prima ediție a „Turului României", 
inițiat de ziaristul Vasile Canarache, președintele forului de specialitate, en
tuziast animator al ciclismului în deceniul al patrulea.

19 „supraviețuitori", din cel 65 de î-utieri care luaseră plecarea din 
piața Victoriei cu opt zile mal înainte, s-au prezentat la sprintul final, după 
ce au acoperit „in corpore" — cu 20,280 km pe oră — cel 115 km ai ultimei 
etape Pitești — București. (Clasamentele generale erau deja pecetluite), A 
cîștigat ciclistul bulgar Marin Nicolov, purtătorul tricoului galben. în cele 
șapte etape ale circuitului (din care a cîștigat trei) el a realizat de-a lungul 
a 1 027 km — dintre care doar 200 cu aafalt — o medie orară de 25,140 km.

Din 1033 șl pînă în 1959, ultima etapă s-a disputat pe ruta asfaltată 
Brașov — București, Re velodromul de pămtnt (1123 m) din șoseaua ștefan, 
cel Mare (unde se află acum terenul de fotbal Dinamo) primul a sosit tn 1935 
M. Kirkov (Turcia), cu 33,462 km/h; iar în 1933, germanul W. Kutsehbach, In 
1946, primul tur ciclist organizat de ziarul „Sportul popular", s-a încheiat pe 
pista stadionului ANEF (astăzi stadionul Republicii) unde a învins Watter- 
schout (Franța).

Au mal cunoscut bucuria victoriei în această ultimă etapă (a cărei 
medie orară a crescut mereu) următorii : M. Niculescu (1950 șl 1934), Martie 
Ștefănescu (1951), N. Maxim (1953). Ion Vasile (1955), N. Grlgore (1958), S. 
Ariton (1939). Apoi, în 1960, venind de la Focșani (203 km) a cîștigat I. Cosma, 
iar in 1961, S. Ariton (de la Brăila. 235 km). în 1966, olandezul H. Tesselaar 
(venind de la Rm. Vîlcea, 174 km) intră primul, cu avans, pe velodromul 
Dinamo, iar în 1967 (de la Călimănești, 173 km) cîștigă D. Mickein (R.D.G.). în 
1963 (tot de la Călimănești) iese învingător Theodor Puterlty. Un an mai 
tirziu, în 1969, Puterity. pe „clasica" rută Brașov — București, va realiza re
cordul iuțelii orare : 42,200 km.

Emil IENCEC

GAVRILA 
de multe 
hotărît și 
sprinturile 
finale. De

Pe NICOLAE 
îl remarcasem 
ori zbătîndu-se 
cu succes, la 
individuale sau
la Bacău la Buzău însă, 
stelistul a absentat — 
curios — de la sprintu
rile intermediare din Foc
șani și Rm. Sărat. Foarte 
mulțumit (!), avea să lă-

murească lucrurile astfel • 
,,Am calculat cum să mai 
salt un loc în clasamen
tul general. Pentru asta, 
m-am rezervat și am 
prins, așa cum doream, 
„peștele cel mare“ — lo
cul II în întreaga etapă. 
Mi-am atins scopul — 
sînt pe IV în clasamen
tul general — și, mai

mult, echipa mea, Steaua, 
se află acum, datorită și 
performanței mele, pe lo
cul 11“. Un plan anticipat 
și o înfăptuire 
ră...

pe măsu-
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PREMIUL ZIARULUI MUNCA
oferite pârtiei- 
Ciclist al Ro

Pe lista numeroaselor premii 
panților de organizatorii Turului 
mâniei, ziarul „Sportul" în colaborare cu A. S. 
Loto Pronosport și F.R.C., ca și de alte instituții 
sau întreprinderi (anunțate în ziarul nostru de 
ieri), se adaugă și cel al ziarului „Munca" (un 
aparat de radio) pe care îl va primi ciclistul 
cel mai bine plasat în clasamentul general, care 
face, totodată, parte dintr-un club sau asociație 
sportivă sindicală.

Componentul 
României. ION 
a confirmat pînă acum. 
Aprig, bătăios, hotărît. s-a 
numărat aproape totdea
una printre animatorii ac
țiunilor mai de 
..Turul României 
foarte greu, cu 
lungi, unele extrem de di
ficile. tn ceea ce mă pri
vește, am mers mai slab 
la început. Am avut si 
ghinionul să sparg cu 10 
km. înainte de Tg. Mu
reș, dar au venit etapele 
de munte, cu urcușuri, 
unde m-am simțit bine. 
Sînt acum pe locul V în 
clasamentul cățărătorilor, 
și locul III pe care-l ocup

echipei 
CERNEA.

seamă: 
a fost 

etape

în clasamentul general 
este, cred, normal. Teo
dor Vasile și Selejan sînt 
mai buni. Cu toate astea 
in ultima etapă, cea spre 
București. voi . încerca 
marea lovitură. Vreau 
să-t întrec!

Italianul FRANCO 
MASCELLI urmărește ca
ravana turului fără a mai 
purta numărul de con
curs A abandonat în eta
pa a treia: „Am avut un 
punct mort atunci, pe 
care. — nu știți cit îmi 
este de ciudă — nu l-am 
putut trece. Am avut to- 

o mare consolare, 
urmărit niște frumu- 
naturale extraordina- 
Imprejurimile Cluju- 
Vatra Dornei sau So- 

Suceava sînt

tuși 
Am 
seți
re. 
lui.
șeaua spre 
minunate".

Radu TIMOFTE

FOREST HILLS

FINALĂ „AUSTRALIANĂ" LA FEMEI
NEW YORK, 8 (Agerpres). — în 

semifinalele probei feminine din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Forest Hills, austra- 
lianca Evonne Goolagong a în- 
vins-o cu 6—1, 4—6, 6—4 pe Helga

TELEX
Turneul internațional masculin de 
handbal de Ia Budapesta a luat sfîrșit 
cu victoria reprezentativei Cehoslovaciei
— 4 puncte, urmată de echipele Ungariei
— 4 p (golaveraj inferior), R.D. Germa
ne — 3 p și Iugoslaviei — 1 p. In ultima 
zi a competiției s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ungaria — Cehoslo
vacia 17—14 (9—7): R.D. Germană —
Iugoslavia 19—19 (10—8). Golgeterul tur
neului a fost jucătorul Iugoslav Krlvo- 
katlci, care a înscris 17 puncte.

Masthoff (R.- F. Germania). Ea o 
va întîlni în finală pe compatrioata 
sa Margaret Court, care a elimi
nat-o cu 7—5, 2—6, 6—2 pe Chrit 
Evert (S.U.A.). Urmează semifina
lele probei masculine, în care se 
vor întîlni Stan Smith (S.U.A.) cu 
Kodes (Cehoslovacia) și John New
combe (Australia) — Rosewall 
(Australia).

în finala probei de dublu mas
culin, perechea australiană Owen 
Davidson — John Newcombe 
vins cu 7—5, 2—6, 7—5,
compatrioții lor Laver și Rosewall.

a în-
7—5 pe

Călăreții vest-germani
s-au impus la dresaj
KIEV, 8 (Agerpres). — Proba de 

dresaj din cadiM campionatului 
european (concursul complet de că
lărie), care se desfășoară 
a fost cîștigată de Horst 
(R.F.G.), pe calul „Sioux" 
puncte, urmat de H.

la Kiev, 
Karsten 
cu 43,2 
Blocker 

(R.F.G.) și A. Evdokimov (U.R.S.S.). 
Principesa Anne a Angliei s-a si
tuat pe locul

Clasamentul 
Germania ; 2. 
4. Suedia ; 5.

16.
pe echipe : 
Anglia ; 3.
Austria ; 6. Polonia .

7. Bulgaria etc.

1. R. F.
U.R.S.S

MECIURI AMICALE DE FOTBAL
Tradiționala cursă automobilistică de 
500 de mile, desfășurată la Ontario (Ca
lifornia), a fost cîștigată tn acest an de 
americanul Wally Dallenback. Concurlnd 
pe o mașină de construcție specială 
„Eagle — Offenhauser", Dallenback a 
realizat o medie orară record de 233,800 
km. La cinci secunde de învingător a 
trecut linia de sosire compatriotul său 
Mario Andretti („Parrelli — Offenhau
ser"). Cîștlgătorul ediției trecute, John 
Martin („McLaren"), a-a clasat pe in
cul s

ekllsts. internațională, dssîâțura-curs* ______ _______.______ , ____ ,___
t.ă 1» chteaulin, a revenit belgianului 
Roger de Vlaomlnck. care l-a întrecut 
la sprint pe francezul Bernard Thevenet 
— ambit fiind cronometrați pe distanța 
de 151 km cu timpul de 3h 43. La două 
secunde a sosit spaniolul Luis Ocana, 
iar belgianul Freddy Maertens a ocu
pat locul patru, la 1:40 de cîștigător. 
Campionul mondial de fond, Italianul 
Felice Glmondl, s-a situat pe locul 9.
■
Contlnuîndu-șl turneul 1n Noua Zeelan- 
dă, echipa de rugby a Angliei a jucat 
la Christchurch in compania selecțio
natei regionale Canterburry. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 19-12 
(12—0). Aceasta a fost a treia Infringere 
suferită de rugbyștil englezi in cadrul 
acestui turneu.

9 Continuîndu-și pregătirile în 
vederea preliminariilor campionatu
lui mondial, reprezentativa Poloniei 
a susținut un meci de verificare ia 
Duisburg, cu formația M.S.V. Duis
burg, din prima ligă a fotbalului 
vest-german. Fotbaliștii polonezi au 
terminat Învingători cu scorul de 
5—0 (1—0).

• Benfica Lisabona a susținut un 
meci amical la Salonic, în compania 
formațlli Ojympiakos Pireu. Fotba
liștii portughezi au terminat învin
gători eu scorul de 3—1 (1—0) prin 
golurile marcate de Humberto (min, 
20), Nene (mln. 48) și Melîno (min. 
56), respectiv Galakos (min. 53).

• Reprezentativa Cehoslovaciei a 
susținut pe stadionul municipal din 
Bologna, tn fața a 16 000 de specta
tori, un meci de verificare cu for
mația A.C. Bologna. Intîlnirea s-a 
terminat la egalitate: 2—2 (0—1). Au 
marcat : Novellini (min. 16), Savoldi 
(min. 72), Kuna (min. 58), și Jarkov- 
ski (min. 85).

© L-' Essen s-a disputat meciul 
dintre selecționatele R.F. Germania 
și Poloniei, contînd pentru campio
natul european rezervat echipelor de

tineret. Fotbaliștii polonezi 
minat învingători cu scorul 
(0-2).

® Feyenoord Rotterdam a 
un meci amical în Belgia, cu ___
St. Trond, care activează în prima divi
zie. Fotbaliștii belgieni au terminat în
vingători cu scorul de 2—-1 (0—0), prin' 
golurile marcate de Mignolet (min. 84) 
și Wisman (min. 86). Punctul oaspeților 
a foflt înscris de Haan (min. ”

au ter- 
de 3—2

susținui 
formația

54).

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
LA A TREIA VICTORIE

Al treilea joc susținut în Japonia 
de reprezentativa masculină de volei 
a țării noastre a adus o nouă victorie 
culorilor României, 
pania selecționatei 
nashi, voleibaliștii români s-au im
pus la scorul categoric de 3—0 (15— 
10. 15—6. 15—7).

Jucînd in com- 
regiunii Yaraa-
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