
VIZITA T0VARĂSU1UIMCOLAE CEAUȘESCU 
IN VENEZUELA Șl COLUMBIA 

PLECAREA DIN CARACAS
Luni dimineață, Ia Palatul prezi

dențial „Miraflores" din Caracas, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Venezuela, Rafael Caldera, au sem
nat Declarația comună româno-vene- 
zueleană..

Au asistat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Alicia Caldera.

La intrarea celor doi președinți în 
salonul unde a avut loc solemnita
tea semnării declarației au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. Potrivit protocolului vene
zuelean s-a dat citire preambulului 
declarației. După semnare cei doi 
președinți își string cu căldură mîi- 
ițile șl, împreună cu soțiile, trec în 
salonul ambasadorilor, unde se între
țin cordial.

După semnarea documentelor ofi
ciale la Palatul prezidențial >,Mi
raflores" — documente care consfin-

țese rezultatele pozitive și cuprinză
toare ale vizitei — președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Rafael Caldera și doamna Alicia 
Caldera, s-au îndreptat spre aero
portul internațional Maiquetia, unde 
a avut loc ceremonia plecării.

Este ora 10 (ora locală). Coloana 
Oficială intră pe aeroportul împodo
bit sărbătorește în cinstea solilor 
poporului român.

Conform protocolului venezuelean, 
în salonul mare al aeroportului pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Rafael Caldera și doam
na Alicia Caldera, își iau rămas bun 
de la membrii guvernului venezue
lean și de la celelalte persoane ofi
ciale venite la aeroport.

Apoi, pe aeroport, fanfara militară 
intonează imnurile de stat ale celor

două țări. Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rafael Caldera ttec în 
revistă garda de onoare.

La scara avionului cei doi 'pre
ședinți își string cu cordialitate și 
căldură mîinile. Președintele Nicolae 
Ceaușescu spune .președintelui Rafael 
Caldera : ■ „Vă aștept în România 
domnule președinte".

Tovarășa Elena Ceaușescu își ia 
rămas bun de la doamna Ălicia 
Caldera.

In onoarea înalților oaspeți români 
se trag salve de tun.

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

Avionul prezidențial decolează lin 
îndreptîndu-se spre Bogota, capitala 
Columbiei, următoarea etapă a vizi
tei președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu pe 
continentul Iatino-american.
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AU ASIGURAT SUCCESUL CELEI

SOSIREA LA BOGOTA
Luni la amiază, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit la Bogota, capitala 
Republicii Columbia, unde, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o 
vizită oficială, la invitația președin
telui Misael Pastrana Borrero.

Columbia 'este a patra etapă a că
lătoriei pe continentul latino-ameri- 
can, călătorie care se dovedește un 
mare succes politic, un eveniment 
de amplă rezonanță,", cu o semnifica
ție cu adevărat istorică.

In drum spre Bogota, avionul pre
zidențial a zburat deasupra piscuri
lor Înzăpezite de peste 5 000 m, din
tre care se ridică sem^t Vîrful Cris
tobal Colon (Cristofor. Columb) de 
aproape 5 800 m.

...Este ora 11,30. Datorită jocului 
fuselor orare dăm ceajul, din nou, 
înapoi cu o oră. Aeronava aterizea
ză ‘ pe aeroportul internațional „El 
Dorado".

Aerogara este pavoazată cu o 
imensă pancartă cu urat'ea de bun 
venit i „Columbia os sai'uda, presi- 
dente Ceaușescu" (Columbia vă sa-

lută. președinte Ceaușescu). Drape
lele de stat ale României și Colum
biei flutură în adierea proaspătă a 
aerului tare de munte. Pe terasa 
aerogării, un mare grup de cetățeni 
salută cu căldură sosirea oaspeților 
români.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt salutați cu cordiali
tate de „ președintele Misael Pastrana 
Borrero, și soția, Cristina Arango 
Vega de Pastrana.

Președintele Consiliului de Stat al 
României prezintă președintelui Co
lumbiei pe tovarășii Ion Pățan, Ște
fan Andrei, George Macovescu, Bu
jor Almășan, pe celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc în această 
călătorie.

In continuarea ceremoniei, sint 
prezentate șefului statului român 
înaltele oficialități columbiene aflate 
pe aeroport.

Cei doi președinți iau loc pe un 
podium de onoare. Se intonează im
nurile de stat ale României și Colum
biei, în timp ce răsună 21 de salve 
de artilerie. Președintele Pastrana

rostește un cuvînt de bun. venit. 
Răspunde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In incinta aeroportului 
se află aliniată garda de onoare, 
alcătuită din militari al diferitelor 
arme, îmbrăcați în splendida 
uniformă de paradă : pantaloni albi, 
tunici verzi și albastre, coifuri cu 
pene roșii și albe. Președintele 
Nicolae Ceaușescu primește raportul 
comandantului, după care trece în 
revistă garda de onoare.

întreaga ceremonie a primirii pe 
aeroport a fost transmită în direct 
de televiziunea Columbians.

Oaspeții și gazdele se îndreaptă, 
apoi. în mașini, spre reședința ofi
cială rezervată .șefului statului ro
mân.

început astăzi la Bogota, dialogul 
româno-columbian va inaugura, fără 
îndoială, o nouă etapă in evoluția 
raporturilor de colaborare dintre 
cele două țări. Cu acest prilej, vor 
fi, desigur, identificate noi căi de 
colaborare între România și Colum
bia, pentru progresul și mai rapid 
al relațiilor economice, culturale, 
tehnico-științifice și pe alte planuri.

Participînd la concursul in
ternațional de scrimă desfă
șurat la Poznan, reprezentan
ții României au obținut trei 
victorii; Ion Pop la sabie, 
Paul Szabo la spadă și Ma
ria Habala în proba de flo
retă. La floretă bărbați Ale
xandru Băjenaru s-a clasat 
pe locul doi.

TOKIO
VOLEIBALIȘTII 

NOȘTRI TERMINĂ 
FĂRĂ ÎNFRÎNGERE

Selecționata masculină de 
volej a României și-a înche
iat turneul în Japonia_ evo- 
luînd duminică la Tokio în 
sala „Olimpia". Voleibaliștii 
români au primit replica unei 
selecționate a Japoniei. Ju- 
cînd excelent, echipa Româ
niei a obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 3—0 
(15—6, 17—15,, 15—2).

Selecționata 'României a ple
cat în R.P. Chineză unde ur
mează să susțină cîteva întîl- 
niri amicale.

DE A XIX-a EDIȚII A „TURULUI ROMÂNIEI*

La plecarea din Dej. ru
tierilor li s-a făcut o 
entuziastă manifestație. 
Mii și mii de oameni 
i-au aplaudat pe teme

rarii sportivi

iu PREAJMA IESCHIOEKII NOULUI AN ȘCOLAR

0 UTILĂ CONSFĂTUIRE 
CU PROFESORII DE EDUCAȚIE FIZICĂ 

SI SPORT DIN CAPITALĂ
Apropierea începutului boului 

an școlar 1973/1974 a fost mar
cată luni de o foarte utilă cons
fătuire organizată în Capital^ de 
Inspectoratul școlar al municipiu
lui București cu participarea .Pro
fesorilor de educație fizica și 
sport din învățămîntul de toate 
gradele (școli generale și profe
sionale, licee de cultură generală 
și de specialitate) La consfătui
re au fost prezenți general It. 
Marin Dragnea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, și 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S.

în cadrul lucrărilor consfătui
rii, prof. Eugenia Țicaliuc, inspector 
metodist de educație fizică în In
spectoratul școlar al Capitalei a pre
zentat un referat despre sdrcinile 
ce revin cadrelor didactice din 
cuvîntarea tovarășului NlCOLAE 
CEAUȘESCU, cu privire la dez
voltarea și perfecționarea învă- 
țămîntului în țara noastră rostită 
la Plenara C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie. Au fost expuse, de 
asemenea, planul de măsuri al 
Inspectoratului școlar al Capitalei 
— întocmit în colaborare cu fac
torii cu răspunderi și obligațiuni 
pe linia învățămîntului de edu
cație fizică și sport — vizând tra
ducerea în viață a Hotăririj Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie precum și 
calendarul sportiv de jnasă și 
de' performanță rezervat elevilor 
bueureșteni.

în cuvîntul său, secretarul 
C.N.E.F.S, Emil Ghibu, a ținut să 
rețnarce contribuția pe care pro
fesorii de educație fizică și sport 
sînt chemați s-o aducă la dez
voltarea mișcării sportive de ma
să și de performanță din patria 
noastră. Pentru ca acest aport să 
fie mereu mai substanțial, mai 
eficient, este necesar ca profe
sorii de specialitate să respecte 
cîteva coordonate ale activității 
de educație fizică și sport, ale 
metodicii învățămîntului, care

transpun în fapt prevederile Ho- 
tărîrilor de partid. Aceste coordo
nate, extrem de importante, sînt 
legate de normele de apreciere a 
pregătirii fizice și sportive a e- 
levilor. care au și fost elaborate 
(ele urmlnd’ a fi aplicate înce- 
pînd chiar din noul an școlar), 
de dezvoltarea cu precădere a atle
tismului școlar, de o prezență 
și mai activă a profesorilor de 
educație fizică în sfera realizării 
performanței încă de pe băncile 
școlii.

Luînd cuvîntul, general lt. Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. a remarcat utilita
tea inițiativei Inspectoratului șco
lar al municipiului București de 
a convoca o consfătuire cu pro
fesorii care predau educația fi
zică, care militează pentru dez
voltarea activității sportive în rîn
dul elevilor. Vorbitorul a apre
ciat că problemele enunțate în 
consfătuire au o marc valoare 
orientativă în noul an școlar, în 
vederea realizării unui spor de 
calitate în munca cadrelor didac
tice de specialitate. Subliniind 
capacitatea profesorilor de educa
ție fizică și sport din Capitală, 
vorbitorul a făcut celor prezenți 
o serie de recomandări legate de 
perfecționarea continuă a stilului 
și metodelor de muncă, de abor
darea obligațiilor ce le au cu mai 
multă seriozitate și disciplină, cu 
spirit de responsabilitate, elemen
te care să ateste o temeinică 
pregătire politică Și profesională. 
Dovedind și mai mult dinamism, 
mai multă exigență și entuziasm, 
o organizare științifică a muncii 
ce o desfășoară, profesorii de e- 
ducație fizică și sport din Ca
pitală vor reuși să răspundă și 
mai bine sarcinilor trasate de Ho- 
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 

din 28 februarie — 2 martie, în
drumar prețios pentru noi toți în 
asigurarea dezvoltării continue a 
mișcării sportive de masă și de 
performanță din patria noastră.

SPARTACHIADA DE VARĂ A ARMATELOR PRIETENE
• Tinerii rutieri s-au afir-

SATISFACȚII IA
PRAG A, 10 (prin telex, de la tri

misul nostru).
Ziua de duminică a fost cea mai 

bogată în medalii pentru delegația 
română prezentă la cea de a treia 
Spartachiadă de vară a armatelor 
prietene. într-adevăr, obținerea ce
lor trei medalii de aur, de către 
echipa de handbal, și de boxerii 
Marian Lazăr și Ștefan Florea. con-

HANDBAL Șl 601
tice, în care gazdele caută să pre
lungească atacul, dar formația 
noastră reușește să egaleze, în ur
ma unei acțiuni pe contraatac : 
17—17.

Iată loturile și autorii golurilor :
ROMANIA : Dincă — Kicsld (2), Gațu, 

Birtalan (7), Stockl (3), Voina (3), Coa
să, Goran, Tudosie (1), Marinescu (1), 
Capră.

CEHOSLOVACIA : Skarvan (Krousky) 
— Liska (t), Tacar (3), Krutki, Havlik,

MARIAN LAZĂR ȘTEFAN FLOREA
Dobes (3), Satrapa (2), Beneș (4), To
ntele (1), Duda (1), Skara (2).

Clasamentul final :

1. ROMÂNIA 6 4 2 1) 114—108 10

stituie o frumoasă performanță 
pentru sportivii militari români.

Meciul decisiv de handbal dintre 
reprezentativele României și Ceho
slovaciei a fost așteptat cu mare 
interes. în sala arhiplină din Pala
tul sporturilor din Bratislava, cei 
aproape 3000 de spectatori au asis
tat la un joc de un bun nivel teh
nic, caracterizat și printr-o aprigă 
dispută pentru obținerea victoriei. 
Aproape trei sferturi din acest joc 
inițiativa a aparținut jucătorilor 
noștri. Formația română a condus, 
spre sfîrșitul primei reprize, cu 
9—6, apoi, la pauză, cu 11—7.

Iată însă că în repriza secundă, 
handbaliștii români nu mai acțio
nează la fel de bine ca în prima 
parte a jocului și diferența se mic
șorează, scorul devine 13—10, după 
care portarul Kronsky apără o lo
vitură de la 7 m, executată de 
Voina. Apoi scorul devine egal : 
16—16. Mai sînt patru minute de 
joc și gazdele preiau conducerea 
prin punctul marcat de Beneș! 
Urmează minute și secunde drama-

mat puternic
• La organizarea compe

tiției și-au adus contri
buția entuziastul activ 
obștesc al sportului cu 
pedale

• CLUJUL — învingător in 
competiția celor mai 
bune gazde

• în fruntea ierarhiei 
orașelor de trecere se 
află Bistrița

• La revedere, in 1974 — 
la ediția jubiliară, a XX-a!

OiBhiii
Citiți în pagina a IV a 
ample comentarii pe mar
ginea spectaculoaselor 
întreceri cicliste prileju
ite de „Turul României", 
încheiat duminică, în Ca
pitală.

DE MIINE, LA ISTANBUL,

A XV-a BALCANIADĂ
A BASCHETBALIȘTILOR SENIORI

Dc miine, pină duminică, se va 
desfășura la Istanbul ediția a XV-a 
a campionatului balcanic de bas
chet pentru seniori, competiție care 
reunește reprezentativele Iugoslaviei, 
României, Bulgariei, Greciei și Tur
ciei. Dintre acestea, cea mai preți
oasă ,,carte de vizită" o are echipa 
Iugoslaviei, deținătoarea titlului de. 
campioana a lumii, medaliată cu ar
gint la Jocurile Olimpice din 1968, 
de 12 ori campioană balcanică.

Actuala ediție a Balcaniadei pre
zintă un interes deosebit, deoarece 
ea constituie, pentru toate cele cinci 
participante, ultima verificare înain
tea campionatului european care se va 
disputa între 27 septembrie : și 6 oc
tombrie, la Barcelona și la Badalo- 
na. De remarcat și făptui că, la Is
tanbul, se vor disputa meciuri între 
echipe aflate în aceleași grupe la 
campionatul european : România și 
Turcia din grupa A, Iugoslavia, Bul
garia și Grecia din grupa B.

Reprezentativa României a plecat 
ieri, pe calea aerului, spre orașul 
gazdă a campionatului balcanic, în 
următoarea componență : Diacones- 
cu, Novac, Georgescu, Chivulescu, 
Popa (Dinamo), Tarău, Pîrșu, Cer- 
nat (Steaua), Demian, Riihring (U- 
niversitatea Cluj), Cîmpeanu, Mănâ- 
ilă (Universitatea Timișoara). Antre

nori : Al. Popescu și E. Sarosi ; me
dic : dr. T. Minescu, arbitru : C. 
Negulescu.

Clasamentele edițiilor precedente t
1959 (București) : 1. Bulgaria, 2. Iu
goslavia, 3. Romania, 4. Albania ;
1960 (Sofia) ; 1. Bulgaria, 2. Iugosla
via, 3. România, 4. Turcia, 5. Alba
nia : 1961 (Skoplje) : 1. Iugoslavia,
2. Bulgaria, 3. România, 4. Turcia ; 
1962 (Istanbul) : 1. Iugoslavia, 2. Tur
cia, 3. Bulgaria, 4. România, 5. Gre
cia ; 1963 (Atena) : 1. Iugoslavia, 2. 
Grecia, 3. Bulgaria, 4. România, 5, 
Turcia ; 1964 (București) : 1. Iugo
slavia, 2. România, 3. Grecia, 4. Bul
garia, 5. Turcia ; 1965 (Tirana) ; 1.
Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. Turcia, 
4. România, 5. Albania ; 1966 (Sofia): 
1. Iugoslavia, 2. România, 3. Grecia, 
4. Turcia, 5. Bulgaria; 1967 (Skoplje): 
1. Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. Grecia, 
4. România, 5. Turcia ; 1968 (Izmir) ; 
1. Iugoslavia, 2. România, 3. Turcia, 
4. Bulgaria, 5. Grecia; 1969 (Salonic): 
1. Iugoslavia, 2. Grecia, 3. România, 
4. Bulgaria, 5. Turcia ; 1970 (Bucu
rești) : 1. Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. 
România, 4. Grecia : 1971 (Vidin) : 
1. Bulgaria, 2. Iugoslavia, 3. Turcia, 
4. Grecia, 5. România ; 1972 (Sara
jevo) : 1. Iugoslavia, 2. Grecia, 3. 
România, 4. Bulgaria, 5. Turcia.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cehoslovacia 
Polonia
R.D. Germană
U.R.S.S.
Ungaria
Bulgaria

6
6 
fi 
fi 
fi
6

4
4
3
3
1
0

1 
o
1 
o 
o 
o

1
2
2
3
5 
fi

105— 96 
102— 94
90— 94 

122—119 
104—117

98—140

9
8
7
6
2
0

golgeterilor, pe

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE

în clasamentul 
primul loc s-a clasat VOINA cu 35 
puncte.

Turneul 
semenea, 
de aur și

Pe medalii, din cele 10 țări parti
cipante România s-a situat pe locul 
al doilea, după U.R.S.S.

Finalele de duminică, după-amia- 
ză, desfășurate în sala sporturilor 
din Olomouc, în fața a peste 5 000 
de spectatori au fost pasionante și de 
un înalt nivel tehnic. Marian Lazăr 
a impresionat pur și simplu publi
cul spectator prin viteza și clarita
tea loviturilor sale, obținînd o netă 
decizie la puncte, cu 4—1, iar Ște
fan Florea a repurtat o victorie 
frumoasă, intr-un meci mai dificil 
și mai echilibrat (decizie 3—2). Re-

lon OCHSENFELD

de box ne-a oferit, de a- 
satisfacții : două medalii 

alte trei de bronz.

(Continuare tn pag. a 3-a)

DUPĂ ETAPA A 6-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

SELECȚIONABILII PENTRU LEIPZIG,
ÎN OGLINDA CAMPIONATULUI

AZI, START IN ÎNTRECERILE DE GRECO-ROMANE

Etapă destul de agitată, duminică, 
in Divizia A, in ciuda faptului că 
gazdele s-au impus în opt din cele 
nouă partide, ceea ce ar sugera 
calmul sau chiar platitudinea. Vom 
proceda însă, astăzi, împotriva u- 
zanțelor, axîndu-ne obișnuitul co
mentariu de marți nu pe eventuale 
elemente caracteristice etapei sau 
competiției în ansamblul său, ci pe 
un aspect de mare actualitate, de 
interes mult m,ai acut și mai gene
ral pentru fotbalul nostru in aceste 
momente, evoluția selecționabililor, a 
acelor fotbaliști susceptibili de a 
face parte din echipa națională. Pen
tru că, iată, zilele trec și... de meciul 
de la Leipzig ne mai desparte doar

o singură etapă, a 7-a, cea de peste 
numai patru zile, pentru că se joacă 
sîmbătă !

Șl dacă 
consacrînd 
al etapei 
ționabililor, ‘procedăm astfel pe de o 
parte pentru _ a le arăta jucătorilor 
în cauză că importantă nu este nu
mai evoluția lor în meciurile pro- 
priu-zise de verificare, sub egida 
lotului, ci și în duminicile care 
premerg o confruntare internaționa
lă, iar pe de altă parte pentru a 
contribui, după puterile noastre, la 
această vastă și plină de responsa
bilitate operă care se cheamă SE
LECȚIA.

excepție,facem această 
tradiționalul comentariu 

aprecierilor asupra selec-

• Sportivii români așteaptă cu optimism concursul

TEHERAN, 10 (prin telex, de (a tri
misul nostru).

In timp ce pe stadionul național 
„Farah" din capitala Iranului se de
cernau ultimele titluri de campioni 
mondiali la lupte libere, la hotelul 
Internațional din localitate începuse
ră să sosească primele delegații ale 
țârilor participante la întrecerile 
mondiale de lupte greco-romane. 
Miine (n.r., azi) pe aceleași terenuri 
de tenis ale stadionului sus-amintit 
se va da startul în cea de-a XX-a 
ediție a campionatelor mondiale de 
lupte greco-romane. Judecind după 
înscrierile sosite la sediul federației 
dg specialitate din Iran, se așteaptă 
ca la acest stil să fie prezenți pe 
saltelele de concurs un număr de 
228 de sportivi, proveniți din 32 de 
țări.

Trebuie precizat faptul că organi
zarea campionatelor mondiale de 
către forurile sportive iraniene cons
tituie evenimentul sportiv nr. 1 al 
anului pentru iubitorii sportului din 
această țară, Din discuțiile cu mai

mu'lți specialiști am aflat că aceas
tă ediție a competiției mondiale a 
foșt urmărită de cel mai mare nu
măr de spectatori văzuți vreodată la 
întrecerile de lupte. Publicul iranian 
aste entuziast, competent și obiectiv, 
încurajînd și aplaudînd generos pe 
cei mai buni sportivi.

Ajunși duminică după-amiază în 
capitala Iranului, luptătorii români 
component! ai lotului de greco-ro
mane au trăit alături de colegii lor 
de la libere momentul satisfacției 
produsă de succesul acestora. Rezul
tatele foarte bune realizate de Vasi- 
le Iorga, Ladislau Șimon și Enachc 
Panaite, care cu cele 12 puncte ob
ținute în întrecerea celor mai buni 
luptători din lume au situat țara 
noastră (cu numai 5 concurenți) pe 
locul 6 în clasamentul neoficial pe 
națiuni, au creat o stare de spirit 
deosebit de favorabilă în sînul de
legației noastre participantă la C.M. 
de greco-romane. Aflînd despre suc
cesul lui Ladislau Șimon, tinerii de- 
butanți într-o competiție de acest 
nivel (C. Alexandru, N, Gingă, M.

Dumitru, A. Popa etc) au ajuns la 
concluzia deosebit de favorabilă că 
prima participare la campionatele 
mondiale nu înseamnă numai un pri
lej de a căpăta experiență, ci și po
sibilitatea de consacrare timpurie, așa 
cum a făcut-o și Gheorghe Bcrceanu, 
de data aceasta pus în imposibilita
tea de a-și apăra titlul de campion 
mondial din cauza unei hepatite epi
demice survenită în ultimul moment.

Atmosfera în sinul delegației noas
tre de greco-romane este bună, băieții 
sînt optimiști și așteaptă cu nerăb
dare tragerile la sorți care se vor 
efectua marți dimineața, după vizita 
medicală și cîntarul oficial. Prima 
reuniune a campionatelor mondiale 
la stilul clasic va începe marți la ora 
15 (17 ora Buc.), iar întrecerile vor 
continua pînă vineri seara cînd vor 
fi cunoscuți cei zece noi campioni 
mondiali, ca și ceilalți fruntași ai 
acestei discipline sportive, în rîndul 
cărora sperăm să se afle cît mai 
mulți reprezentanți ai țării noastre.

Dan GARLEȘTEANU
Secvență din permanentul duel dintre atacul studenților craioveni și apărarea colegilor lor bueureșteni. In 
fotografie : Marcu fi Țarăiungă contra Grigorie fi Tănăsescu, (Fază clin meciul Universitatea Craiova — Spor
tul studențesc. foto i V, ONESA

Sa începem cu cele două jocuri 
pe care le-am văzut în Capitală Pe 
stadionul Dinamo, incă de la intra
rea echipelor pe teren o constatare 
îmbucurătoare : apariția lui Radu 
Nunweiller. Restabilit după acciden
tul suferit, dinamovistul a jucat to
tuși nesemnificativ în primele 45 
de minute, pentru ca după pauză — 
atunci cînd echipa sa era obligată 
„șă forțeze nota" pentru a obține 
victoria — să se comporte remarca
bil atit In privința orientării în te
ren cît șl a capacității de efort. Din 
două deplasări ale lui pe aripa stîn- 
gă au . rezultat două centrări de gol 
fructificate de Dudu Georgescu si 
Dumitrache. Dintr-un anumit punct 
de vedere, evoluția lui Dumitrache 
a fost similară : cam placid în pri
ma parte, el „și-a dat drumul" după 
pauză, intr-un joc exploziv, plin de 
fantezie (pozitivă !), mareînd un gol 
de o rară frumusețe. Dudu Georges
cu n-a avut realizări de joc deose
bite, dar și-a confirmat simțul porții, 
înscriind de două ori. (Să vedem 
cum se va contura în viitor jocul 
lui Dinamo, una din puținele echipe 
ale noastre care la această oră joacă 
cu două vîrfuri centrale de atac) 
Cel de-al patrulea om de lot al lui 
Dinamo, Dinu, a făcut o partidă' o- 
bișnuită. Reținem însă că la origi
nea golului Iui Gyorfi (care, în. trea
căt fie spus, a manifestat o exce
lenta dispoziție de joc, acționînd de
rutant pe contraatac și pe ambele 
părți ale terenului) a stat o greșeală 
a căpitanului echipei naționale ’ la 
mijlocul terenului, din care s-a de
clanșat contraatacul brașovean.

Trecînd, o oră mai tîrziu, la jocul 
de pe stadionul ,,23 August", n-am 
mai putut saluta și aici o așteptată 
reapariție, cea a Iui Sătm’ăreanu. 
Antrenorul secund al Iotului, Robert 
Cosmoc, cu care am urmărit partida 
ne spunea însă că sînt toate șansele’ 
ca Sătmăreanu să se refacă’ total 
în această sâptămînă. Nu l-am putut

Radu URZICEANU

(Conținugre in pag. 8 Ș-aj ‘
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& K. Ender (R.D.G.) —tea mai valoroasă sportivă

in Columbia

telefon, de Ia

LADISLAU ȘIMON
1.

la egalitate, ocupînd 
VII. Dintre înotător:, 
s-au prezentat Anca 
(rec. național) Ia 10!)

3.
m

1962, 
pași 

de

a competiției ® Ediția viitoare (1975) la Caii,

XX-a ediție a concursurilor pompierilor militari

Șl NOI ATINGEM PERFORMANȚE!//
Pompierii, 

ai curajului, 
tulul, și-au 

două

//• ••
acești oameni minunați 
hotărîrii și devotamen- 
dat din nou Intîlnire, 
ră zile — sîmbătă și 
la faza finală a con-

timp de 
duminică 
cursurilor lor, devenite tradiționale. 
La ediția a XX-a au participat for
mații din 12 județe, competiția cin
stind apropiata aniversare a 125 de 
ani de la istoricele lupte din Dealul 
Spirii, din septembrie 1848.

...Amabilă gazdă, colonelul Al. 
Rus ne spune :

„Meseria aceasta îmi pare, în pri-

de, era tot în flăcări. Simțeam la 
început că ne aprindem și noi. Pe 
urmă, a mers bine. Ne-am făcut da
toria...

Aceasta nu se numește, oare, per
formanță ?

Caporalul Dan Guiman a cîștigat 
proba de aruncare a greutății, cu 
11,68 m. De meserie lăcătuș meca
nic la Zărnești, are la activ — de 
cînd a îmbrăcat liaina militară — 
cîteva performanțe. Una dintre ele: 
luptă aprigă, extenuantă a grupei 
pe care o comandă cu flăcările ce

sold. A. Sipoș cu 6,10 m șl aruncarea 
greutății). în plus, au avut loc de
monstrații la probe ale concursuri
lor internaționale ale pompierilor. 
La atletism, ordinea a fost următoa
rea : 1. Grupul pompierilor din muni
cipiul București, 2. Neamț, 3. Praho
va. Interesanta întrecere lansată de 
ziarul „în slujba patriei", pentru a- 
menajarea și gospodărirea bazelor 
sportive, a fost cîștigată de București 
(pe locurile următoare Bihor și Pra
hova). Clasamentul general arată 
fel : 1. București

VASILE IORGA (lupte libere)

Activitatea practică a pompierilor presupune o excelentă pregătire fizică 
această imagine surprinsă la concursurile de duminică
mul rînd, foarte omeneasca. Tot ceea 
faci este pentru semenii tăi. în bună 
măsură, viața de zi cu zi a pom
pierului are multe lucruri comune 
cu sportul. Și el atinge performanțe, 
și lui i se cer aceleași atribute, și 
el trebuie să aibă» nu numai o minte 
sănătoasă, dar și un corp foarte pu
ternic și sănătos".

în momentele următoare, în puți
nele momente de răgaz dintre două 
probe, în timp ce concurentii se mai 
linișteau (cu excepția directorului 
concursului, col. V. Cararaan, care 
trecea de la o mașină Ia alta, fără 
răgaz) ne-am convins, stînd de vor
bă cu militari în termen sau cu 
pompieri de carieră, de spusele gaz
dei.

Pe fruntașul Gheorghe Giurgiu 
l-am abordat după ultima și cea mai 
bună săritură a sa la lungime (6,02 
m), cu care a ocupat locul 3. în 
viața civilă, e tehnician mecanic la 
Uzina de reparat tractoare din Si
biu. Stagiul militar și-l face în ora
șul său. Nu vorbește prea mult 
despre sine. Numai că numele său 
îl reținusem dinainte :

— Ia spune, cum a fost cu incen
diul de Ia „împăratul romanilor" ?

— Nu a fost ușor, desigur. Aco
perișul, cu o înclinație de 60 de gra-

cuprinseseră o locuință In București. 
Deși șirul unor asemenea exemple 
este lungt se poate afirma că per
formanța face parte din viața pom
pierului.

Concursul a cuprins două categorii 
de probe : cu caracter aplicativ 
(„Scara de ferastră", „Poligonul șe
fului de țeava", „Scara culisabilă", 
„Desfășurare de luptă“) șî cu carac
ter strict sportiv (100. m plat — cîști- 
gător sold. N. Marinescu cu 10,8 sec., 
săritura în lungime — pe primul loc

ast-
de Iot, căpitan

ji sportivă după cum se vede din 
Foto : Vasile BAGEAC

Petre Petrișor), 2. Prahova, 3. Sibiu.
Cupe, diplome, premii au recom

pensat pe cei mai buni militari, cele 
mai destoinice grupuri.

Printre cei prezenți la această săr
bătoare s-a aflat general locotenent 
Pamfil Tatu, comandantul pompieri
lor, care în încheierea acestei edițil- 
jubileu a concursurilor pompierilor 
militari i-a felicitat călduros pe cei 
mai vrednici și mai bine pregătiți.

Geo RAEȚCHI

BELGRAD, 10 (prin 
trimisul nostru).

Ultima zi de întrecere. Progra
mul de la Tașmajdan este deosebit 
de bogat. La înot, printre altele, 
am avut prilejul să asistăm la apri
gele dispute ale sprinterilor, în timp 
ce echipele de polo ale Ungariei și 
U.R.S.S. s-au impus din nou în fața 
publicului, dovedind o clasă supe
rioară celorlalte participante. Iar 
între înot și polo am avut deose
bitul prilej de a asista la un spec
tacol extrem de atractiv oferit de 
baletul înotătoarelor americane. A 
fost o veritabilă gală de încheiere 
a acestui prim campionat mondial.

Kornelia Ender, căreia FINA i-a 
oferit trofeul special al celei mai 
valoroase participante la ediția 
inaugurală a C.M.. a găsit noi re
surse în această din urmă reuniune 
să înoate 100 m liber în 57,54 cu 
12 sutimi mai repede decit in ziua 
precedentă. A fost al 4-lea record 
mondial care a însoțit o a patra 
medalie de aur pentru această ve
detă a înotului feminin. în disputa 
crauliștilor (100 m), sovieticul Bure, 
marele favorit, nu a sosit decît al 
patrulea. A cîștigat Montgomery în 
51,70, înaintea lui Rousseau (52,08), 
redivivus.

Marea surpriză a serii a produs-o 
Novella Calligaris (17 ani). Eleva 
din Padova nu s-a mulțumit doar 
să le întreacă pe nord-americance, 
mari specialiste ale cursei de 800 
liber, dar le-a răpit și recordul lu
mii, încheind cele 16 lungimi după 
8:52,97. în fine, cvartetul ștafetei 
mixte a S.U.A. a terminat victorios 
datorită excelentelor timpuri ale 
lui Hencken (1:03,55 — 100 m bras) 
șl Montgomery (51,21 — 100 m 
liber).

Merită a fi subliniată și revanșa 
lui Klaus Dibiassi asupra săritori
lor din S.U.A. și R.D.G. El a cîști
gat cu un avans confortabil proba 
de la platformă și în urma succesu-

După campionatul național de parașutism

ACTUALA EDIȚIE, UN TEST EDIFICATOR

VASILE VULTUR
(JUDEȚUL ALBA)

CAMPION NATIONAL>

LA PESCUIT SPORTIV
în zilele de 7 și 8 septembrie, 

pe Dunăre, la Galați, s-a desfășurat 
Campionatul național de pescuit 
staționar.

Au participat 56 concurenți — 
cei mai buni pescari sportivi din 
țară — selecționați în concursuri 
preliminare, județene și inter
județene.

După disputarea celor două man
șe reglementare, pe primele locuri 
s-au clasat : 1. Vasile Vultur (jud. 
Alba), 2. Arsenie Bodea (Hunedoa
ra), 3. Mihai Cucută (Neamț), 4. 
Mihai Ambrozie (București), 5. Va
sile Fleșeri (București), 6. Aurel 
Burdea (Bistrița-Năsăud), 7. loan 
Șerbu (Alba), 8. Alexandru Vegh 
(Bihor), 9. Ion Pană (București), 
10. Vlad Niță (Dolj).

Dintre aceștia și următorii 10 cla
sați, va fi selecționată reprezenta
tiva pescarilor 
noastră pentru 
internaționale.

sportivi 
viitoarele

din tara 
competiții

★

începînd de azi și pînă 
întrece într-o pasionantă 
țară și pescarii lansetiști. Ei își 
măsoară... dibăcia și tehnica lan
sării bilei de plumb sau aluminiu 
de la capătul firului de nylon, nu 
în apele bălților sau ale rîurilov, 
ci pe gazonul stadionului. Astfel, 
pescarii lansetiști (seniori și tineret) 
care s-au calificat la concursurile 
interjudețene sau interzonale, se
vor întrece pe stadionul Glucoza 
din București.

joi se vor 
finală pe

Cu întrecerile din cadrul fazei 
finale a campionatului național de 
parașutism, încheiată sîmbătă pe 
aerodromul București — Clinceni, 
s-a consumat ultima competiție a 
.sezonului. An competițional de 
tranziție, cu un număr redus de 
întreceri, anul 1973 i-a solicitat mai 
puțin pe sportivi și aceasta s-a re
flectat în rezultatele obținute.

Socotit un bilanț al activității de 
performanță, campionatul a ară
tat cît se poate de bine nivelul 
de pregătire al elitei parașutismu
lui sportiv, privind 
perspectiva 
mondial. Se poate spune că 
cent încheiatele întreceri, reunind 
tot ce avem mai bun în acest 
sport, au constituit testul cel mai 
eficace. Luînd ca termen de com
parație ediția trecută, în care
vîrful de formă atins de componen- 
ții lotului national a fost maxim, 
cea actuală poate fi calificată 
drept bună.

Ținînd' cont de absența a doi 
componenți de bază. Ilie Neagu, 
fostul campion (bolnav) și Flore 
Tcdoran, ca și de insuficienta pre
gătire d'in vara aceasta a două ex
celente sportive, Eva Balogh- 
Lutsch, fosta campioană și Flo
rina Uță, specialistă în proba de 
acrobație, rezultatele marchează un 
progres, dacă nu spectaculos, to
tuși evident.

Pentru întărirea acestei afirma
ții o simplă comparație este ne
cesară. Făcînd abstracție de ab
sența lui Ilie Neagu. element de 
excepție, deosebit de dotat, care a 
realizat anul trecut în proba de 
acrobație un punctaj de 3,81 și ală- 
turînd punctele realizate în 1972 
și 1973 de 
în această 
4,66—4,30 
6,00—4,63), 
zece 
la 
creșterea 
clar.

Cealaltă 
în aceeași 
ei rezultate mult 
ceea ce 
parația 
clasați,
l, 18 m, 
L19 m,
m, Ionel Iordănescu 0,91 — 0,42 m.

Pe aceeași 
tativele de record realizate, 
fara concursului, în 
Dacă anul trecut s-au 
nouă performanțe, dintre 

mondială, în

linie se înscriu și ten- 
s, în a- 

acest an. 
realizat 

care două 
acest se-

reale se cere continuată la un 
nivel superior, pentru aducerea 
lor la maximumul de formă ne
cesar în luna iulie a anului vii
tor, momentul disputării campio
natului mondial. aceasta,

lui său, Italia ocupă locul III în 
clasamentul pe medalii al C.M.

Lotul țării noastre, participant în 
competiție la trei din cele patru 
discipline, a obținut rezultate la ni
velul actualelor posibilități ale na- 
tației românești. Echipa de polo, cu 
un lot incomplet, a cîștigat șase 
meciuri, a pierdut două și a termi
nat o partidă 
în final locul 
cel mai bine 
Groza cu 66,9 
m delfin — locul XI ; 2:27,1 la 200 
m delfin — locul XII și ștafeta de 
4 X 100 m liber, care a ocupat po
ziția a Xl-a. Dar despre comporta
rea sportivilor noștri la această edi
ție inaugurală ne vom ocupa pe 
larg într-o serie de articole viitoare.

Consemnînd marele succes al în
trecerilor de înot — cîte 18 recor
duri mondiale și europene — și 
eforturile gazdelor de a asigura în
trecerilor condiții optime, dr. Ha
rold Henning — președintele FINA, 
a declarat închisă cea dintîi ediție 
a C.M. de natație, iar pe tabelul 
electronic a apărut : „Hasta la vista 
en Caii — 1975“.

Ultimele rezultate : 100 m liber 
(f) : 1. Ender (R.D.G.) 57,54 (R.M.), 
2. Babashof (S.U.A.) 58,87, 3. “ ' 
githa (Olanda) 58,87 ; 100 m 
(m) : 1. Montgomery (S.U.A.) 
2. Rousseau (Franța) 52,08, 
den (Australia) 52,22 ; 800
(f) : 
(R.M.), 
8:55,56, 
4x100 
3:49,49, 
da 3:56,37 ; sărituri de la platformă 
(băieți) : 1. Dibiassi (Italia) 559,53, 
2. Russel (S.U.A.) 523,74 ;, 3. 
man (R.D.G.) 492,15 ; polo : Unga
ria — Cuba 8—4, U.R.S.S.
8—4. Clasamentul
1. UNGARIA — 9 
NA MONDIALA.
p, 3. Iugoslavia 5
5. S.U.A. — 4 p, 6. Cuba 0 p.

Clasament pe medalii : 1. S.U.A. 
15 _ 16 — 7, 2. R.D.G. 13 — 6 — 
9 ; 3. Italia 2 — 1 — 2 ; 4—5. Un
garia și Suedia 2 — 1 — 1 ; 6. Ca
nada 1 — 3 — 2 ; 7. Australia 1 — 
2 — 2 ; 8. Anglia 1 — 1 — 0 ; 
9. U.R.S.S. 0 — 4 — 1 ; 10. Olanda 
0 — i — i ; ii—12, Franța, Ceho
slovacia 0 — 1 — 0 ; 13. Japonia — 
o _ o — 6 ; 14. R.F.G. 0 — 0 — 3 ; 
15. Iugoslavia 0 — 0 — 1.

S-a născut la 19 februarie 1945 în co
muna Mărașu județul Brăila, inălțimea 
1.74 m. Greutatea 85 kg (luptă la catego
ria 82 kg). Profesia — lăcătuș mecanic la 
Uzinele mecanice Progresul Brăila. A în
ceput să practice luptele în anul 
la Progresul Brăila, primii 
în acest sport fiindu-i îndrumați 
antrenorul Alexandru Tătaru. tn prezent 
este legitimat la același club și este pre
gătit de același tehnician. Perfor
manțe : locul III in campionatele twțio- 
nale de juniori (1963) ; locul II la se
niori în anii 1967, 1968. Din anul 1969 
este mereu campionul categorici sale. In 
197o a cucerit medalia de bronz la C.E. 
și C.M. In 1971, la C.M. a reeditat per
formanța iar un an mal tîrziu, la J O. 
de la Miinchen s-a clasat pe locul IU 
Anul 1973 a însemnat pentru Iorga o 
treaptă în plus în ierarhia mondială, At.t 
la. Universiada, de la Moscova, cît și la 
campionatele mondiale de la Teheran, el 
a obținut .argintul".

Lăcătușul mecanic de la Uzine
le Progresul Brăila a apărut des
tul de tîrziu pe saltelele de con
curs, la 18 ani, atunci cînd alți 
sportivi de vîrsta lui obținuseră 
o serie de succese în campiona
tele de juniori. Primele promi
siuni că ar putea face sport de 
performanță aveau să apară abia 
in anii 1967—1968, cînd s-a clasat 
ps locul secund în campionatele 
naționale. Cu o voință și o per
severență greu egalabile, Vasile 
Iorga a urcat, încet dar sigur, 
treptele măiestriei sportive. Din

anul 1969, cînd a cucerit primul 
titlu de campion național, nu l-a 
mai cedat pînă în prezent, fiind 
mereu titular in echipa națională. 
La vîrsta de aproape 29 de ani, 
cînd alți sportivi se retrag din 
activitatea competitlonală, Iorga 
face pași însemnați pe linia as
cendentă a performanței. După 
mai multe medalii de bronz, ob
ținute la C.E. și C.M., acest ex
celent sportiv s-a situat la Te
heran, pe locul secund în ierar
hia mondială.

Bri- 
liber 

51,70, 
Wen- 
liber

8:52,97 
(S.U.A.)

Calligaris (Italia)
2. Harshbarger

3. Wegener (R.D.G.1^9 :01,82;
m mixt (m) : 1. S.U.A. —
2. R.D.G. — 3:53,24, 3. Cana-

Hoff-

S.U.A.
turneului final : 
p — CAMPIOA- 
2. U.R.S.S. — 8 
p, 4. Italia 4 p,

Adrian VASILIU

S-a născut la 25 septembrie 1951, la Tg, 
Mureș. Este de profesie sculer matrițer, 
la cooperativa M etalo-Tehnica din loca
litate. Înălțimea 1,89 m. Greutatea 110 kg. 
Practică luptele din anul 1968. la C.S. Mu
reșul din Tg. Mureș. Primul antrenor. 
Francisc Boia. In prezent activează la a- 
celași club, sub îndrumarea aceluiași teh
nician. Campion național de juniori in 
anul 1971 și. campion de tineret in 1'372, 
în acest an a îmbrăcat pentru prima 
oară șl tricoul de campion republican 
de seniori. Im Universiada de la Moscova 
a obținut medalia de argint, tar la C.M. 
de la Tehergn s-a clasat al treilea. Este 
maestru al sportului. Succesele realizate 
în. acest an de Ladislau Șimon sînt deo
sebit de valoroase pentru vîrsta sa, Pes
te cîteva zile el abia împlinește 22 ăe ani 
și are deci, mari perspective pentru com
petițiile viitoare.

După mulți ani în care Ștefan 
Stîngu a dominat cu autoritate 
întrecerile interne dintre concu- 
renții de la categoria grea, în 
anul 1971, la campionatele re
publicane rezervate juniorilor, 
antrenorul mureșean Francisc Bo
ia l-a prezentat și pe Ladislau Și
mon. Tînărul concurent s-a impus 
în fața colegilor de întrecere și 
a fost remarcat de antrenorul fe
deral Ion Crîsnic, fiind selecțio
nat în lotul național de tineret. 
Au urmat ani de muncă asiduă, 
în care Șimon a dovedit conștiin
ciozitate. El a mai adăugat cîte-

va bune kilograme greutății sale, 
dar a și acumulat un bagaj în
semnat de cunoștințe tehnice. 
După ce a fost verificat într-o 
serie de concursuri internaționa
le de mai mică importanță, an
trenorii săi i-au oferit posibili
tatea s?*și măsoare forțele cu cei 
mai valoroși sportivi din lume. 
După riedalia de argint obținută 
la Unifersiada de la Moscova, in 
competiția mondială de la Tehe
ran, Șimon s-a întrecut pe sine, 
clasîndu-se pe locul III în lume, 
înainte» unor luptători cu o mult 
mai bogată experiență competiți- 
onală. '

DUPĂ CONCURSURILE INTERNAȚIONALE DE MOTOCROS

mai ales îi 
viitorului campiona 

re

URMĂRILE El0 • VACANTA TIMPURIE SI
Popularitatea concursurilor de mo- 

tocros a fost confirmată din nou, 
la cea de a doua reuniune inter
națională a sezonului, desfășurată 
duminică pe traseul de lingă Mo- 
reni (în organizarea ireproșabilă a 
asociației Victoria din localitate), la 
care au asistat aproape 10 000 de 
spectatori. Numerosul public a fost 
satisfăcut de spectacolul oferit de 
alergătorii sovietici, cehoslovaci, 
maghiari și — în mai mică măsură 
— de reprezentanții noștri, care au
dat o ripostă palidă, adversarilor 
lor de peste hotare. Ca și la Bra
șov, motocrosiștii din Uniunea So
vietică și Cehoslovacia au dominat 
copios întrecerile clasei 250 cmc,

către cîștigătorii probei 
ediție (Ionel Iordănescu 

Și 
cit 

la băieți 
fete au

apare cît se poate de

Doina Cherecheș 
și faptul că primii 
și primele cinci 

obținut sub 6,00,

probă, cea de țel fix, 
notă, a marcat la rîndul 

îmbunătățite, 
se vede, evident prin com- 
mediilor obținute de primii 

Doina Cherecheș 1,76 — 
Eva Balogh-Lutsch 1,44 — 
Ion Bucurescu 3,33 — 0,32

Campionatele naționale de orientare turistică

DESTINAȚIA TITLURILOR INDIVIDUALE:
CLUJ, BUCUREȘTI, IAȘI, FIENI

telefon). — După 
II șl III ale probelor 
locurile din fruntea 
și-au schimbat, ade- 
'(mai constanți dove- 

ieșeanul Apăvăloaiei

Doina Cherecheș și Ion Bucurescu, noii deținători ai titlurilor de carn
al României la parașutism

Foto : Ștefan CIOTLOȘ 
aport însemnat vor avea întrece
rile din primăvară ce vor testa în 
continuare posibilitățile noastre 
pentru obținerea unor locuri de 
frunte în confruntarea cu cei mai 
buni parașutiști din lume.

Dinu COSTESCU

pioni absoluți

moment 
a dat

zon suita ce Ia un 
părea interminabilă.
„mondiale11 și șase spre zece 
ționale", lucru cît se poate de 
bucurător.

Plecînd de la acest punct, 
gătirea sportivilor cu perspective

pre-

IN CAMPIONATUL CAPITALEI LA TIR

deoarece favoriții gazdelor, capabili 
să-i depășească pe oaspeți, au fost 
învinși de... propriile lor neglijențe. 
Astfel, dacă alergătorii străini, cu 
excepția maghiarului Gyorgy Ko- 
kenyesy, și-au pregătit temeinic ma
șinile pentru concurs, majoritatea 
sportivilor români neglijenți în a- 
ceastă privință, au suferit diverse 
defecțiuni tehnice. Pentru a întări 
afirmația, este suficient să arătăm 
că juriul de arbitri a consemnat 3 
abandonuri, iar 8 concurenți au 
avut ture lipsă din cauza timpului 
pierdut cu reparațiile pe care au 
trebuit să le facă pe parcurs moto
cicletelor respective.

Problema pregătirii. motocicletelor

REZULTATE DIN DIVIZIA B LA HANDBAL

IAȘI (prin 
ce în etapele 
individuale, 
clasamentelor 
sea, posesorii 
dindu-se i. , 
tineret, Angheluță la seniori B 
Geta Liță la senioare B), campio
natele naționale au luat sfîrșit cu 
succesele sportivilor din orașele 
Cluj (seniori și senioare A ; vete
rani), București (seniori și senioare 
B), Iași (băieți) și un centru nou ve
nit în fruntea ierarhiei, Fieni (ti- 
neret-fete).

CLASAMENTELE FINALE au 
ratat astfel : MASCULIN — 
1. C. Apăvăloaici (Nicolina 
214-06: 2. Gh. Roșu (Nicolina) 
3. N. Ungureanu (Univ. Iași) 
SENIORI A : l. D. Ciobanu 
jeana) 224,38 ; 2. G. Lexen 
mentul Brasov) 238,45 : 3. I. 
(I.P.G.G.) 240,42. .SENIORI B : 
Angheluță (Voința Buc.)

la 
și

a- 
tineret: 

Iași) 
221,03: 
248.31. 
(Clu- 
(R11I- 

Gheucă 
1. C. 

270,34 ;

2. V. Petitjean (Voința Tim.) 310,59;
3. R. Schuller (Rulmentul Bv) 327,52.
VETERANI t 1. Al. Marton (Voința) 
Cluj) 478,06 ; 2. K. Henning (Dum
brava Sibiu) 512,39 ; 3. I. Damian 
(I.S.P.A. Buc.) 527,03. FEMININ* 
TINERET 1. Elena lancu (Cimentul 
Fieni)) 263,39 ; 2. Eva Szantay (Clu
jeana) 266,47 ; 3. Angela Morarii
(Voința Cluj) 288,15. SENIOARE A i 
1. Clara Szabo (Metalul roșu Cluj) 
204,32 ; 2. Paula Cbiurlea’ (I.T.B.) 
228,18 ; 3. Piroska Szabo (Metalul
roșu) 229,16. SENIOARE B : 1. Geta 
Liță (Voința Buc.) 231,31 ; 2. Maria
na Ciuleac (Voința Tim) 259,32 ; 3. 
Margareta Lazăr (Conf. Tg. Mureș) 
352.31.

CUPA ROMÂNIEI — Masculin i 
I. Gh. Roșu 437,01 : 2. C. Apăvăloa- 
iei 444,13 ; 3. I. Gheucă 462,32. FE
MININ : 1. Clara Szabo 344,09 ; 2.
Paula Cbiurlea 370,39 ; 3 Ileana Scu
lly (Voința Buc.) 384,19
D. DIACONESCC — coresp județean

întrecerile de pistol liber ale cam
pionatului municipiului București, la 
seniori — competiție găzduită timp 
de trei zile la poligonul Tunari — a 
furnizat o mare surpriză : vicecam- 
pionul olimpic al probei. Dan Iuga. 
a fost întrecut cu două puncte dife
rență de Constantin Feciorescu, de 
la Steaua. Iuga, care cu o zi înainte 
cîștigase cu brio proba de pistol vi
teză, acum s-a clasat pe locul secund 
cu 540 p.

în general, campionatul Capitalei, 
care, de obicei, este o competiție de 
anvergură, majoritatea trăgătorilor 
fruntași făcînd parte din cluburile 
bucureștene, a cunoscut acum absen
ța multor țintași de valoare. Chiar 
în aceste zile, sportivii de la Steaua 
șl I.E.F.S., care au un cuvînt greu 
de spus în marile competiții, erau 
plecați în turnee peste hotare. Au 
fost și unele probe, ca de pildă, 
pistol sport senioare unde s-au între
cut doar patru concurente, iar la ta
lere aruncate din șanț marii favoriți 
St. Popovici — campion balcanic 
A. Marinescu — campionul țării, 
lipsit motivat.

Cu toate acestea, 
avut și o serie de 
Astfel, unii dintre 
obținut rezultate bune, ca de pildă, 
Marin Ferecatu care la proba de 120 
de focuri a „marcat11 1145 p, iar tînă
rul D. Buduru a cîștigat cu o cifră 
valoroasă proba de talere aruncate 
din turn (skeet). La fel se poate vor
bi și despre Gavrilă Maghiar, care, 
flancat de doi „maeștri11, a cîștigat 
la limită proba de pistol calibru 
mare.

Iată rezultatele tehnice: pistol 
liber 60 focuri : 1. C. Feciorescu
(Steaua) 551 p, 2. D. Iuga (Dinamo) 
549 p, 3. G. Maghiar (Dinamo) 545 p. 
Pe echipe : 1. Dinamo I 2131 p, 2. O- 
limpla 2027 p, 3. Dinamo II 1993 p. 
Pistol sport 30+30 f senioare : 1. A- 
nișoara Matei (Dinamo) 578 p (preci
zie 285, viteză 293), 2. Ana Buțu
(Olimpia) 564 p, 3. Daria Sevcișen 
(Metalul) 518 p. Pistol calibru mare 
30—30 f: 1. G. Maghiar 583 p (pre-

campionatul

șlau

a
aspecte notabile, 
competitori au

cizie 236, viteză 297), 2. M. Roșea 582 
p (286—296), 3. D. Iuga 582 p (287 — 
295) — toți de Ia Dinamo.
liberă calibru redus 3x40 f :
Ferecatu 1145 p (pe poziții :
369 — 384), 2. E. Satala 1134 p, 
Sicorschi 1132 p — toți de la

Armă 
1. M.

392 — 
3. Gh.

. . ... ... Dina
mo. Pe echipe : 1. Dinamo I 4534 p, 
2. Dinamo II 4476 p, 3. Olimpia 4375 
p. Armă standard 3x20 f senioare i
1. Marina Tomescu 566 p, 2. Dumitra 
Matei 563 p, 3. Mariana Feodot 562 p
— toate de la Dinamo — pe echipe 
Dinamo 1G82 p : seniori : 1. 
corsch 
mîndol 
limpia) 
2190 p. 
buc.) :
2. Gh.
G. Pintilie (C.S. Baia Mare) 180 t
— Ia juniori a cîștigat V. Petrovan 
(Steaua) — 141 t (din 150) ; talere a- 
runcate din șanț (200 buc.) : 1. E. Pan- 
duru (Steaua) 185 t (baraj — 24), 2. I. 
Dumitrescu (Olimpia) 185 t 
23), 3. D. Ispasiu (Steaua) 
la juniori pe locul I s-a 
Gheorghiță (Steaua) cu 129

Aflate la cea de a doua etapă, 
întrecerile diviziei B la handbal au 
programat duminică jocuri intere
sante, majoritatea dintre ele înche- 
indu-se cu rezultate strînse. în ge
neral, aceste partide âu fost de un 
bun nivel tehnic, infuzia masivă de 
tineret, datorată în special noului 
regulament de desfășurare a com
petiției, conferind meciurilor un 
plus de vigoare și combativitate. 
Iată rezultatele :

MASCULIN, SERIA I : Rafinăria 
Teleajen — Știința Bacău 23—22 
(15—10), CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej —Voința București 25—7 (12—5), 
Agronomia Iași — C.S. Pitești 21—24 
(12—10), Comerțul Constanța — 
C.S.U. Suceava 18—17 (9—8), Rapid 
București — Relonul Săvinesti 
21—21 (12—13) ; SERIA A II-A : 
Banatul Timișoara — Timișul Lu
goj 14—15 (7—8), Gloria Arad —

Constructorul Oradea 24—13 (12—6), 
Nitramonia Făgăraș - 
Copșa Mică 12—4 (8—3), 
tatea Craiova — Știința 
25—17 (14—7).

FEMININ, SERIA I : 
București — Tomistex 
11—10 (4—3), Gloria Buzău 
ința Craiova 9—6 
Bacău — Vulturul 
(2—7), Voința București — Con
structorul București 23—13 (15—6). 
C.S.U. Construcții — Voința Iași
11— 5 (6—1) ; SERIA A H-A : Voin
ța Sighișoara — Voința Sf. Gheor- 
ghe 11—7 (6—4), Universitatea Cluj
— C.X.L. Drobeta Tr. Severin 21—5 
(10—2), Sparta Mediaș — Teba Arad
12— 6 (6—3), Constructorul B. Mare
— Victoria Timișoara 15—14 (8—7), 
Textila Sebeș — Nitramonia Făgă
raș 5—13 (1—8).

Metalul 
Universi- 
Pctroșani

Progresul 
Constanța

Vo- 
(1—4), Știința 

Ploiești 6—15 
București

a mai constituit subiectul unor cri
tici. St; pare însă că atît antrenorii, 
cît și elevii lor, nu au acordat a- 
tenția cuvenită celor două confrun
tări internaționale, întrucît după 
terminarea campionatului republi
can atj luat... vacanță și nu au mai 
întreținut cum se cuvine mașinile. 
Exemplul cel mai elocvent l-a con
stituit campionul țării la 500 cmc. 
Paul Rilipescu, care atît la Brașov, 
cît și la Moreni nu și-a onorat 
titlul, de fiecare dată oprihdu-i-se 
motocicleta pe parcurs. Au mai fost 
și alți alergători fruntași care au 
venit insuficient pregătiți, făcînd 
doar act de prezență la start. Cre
dem că forul de resort nu va trece 
cu vederea evoluția necorespunză
toare a membrilor lotului republi
can, iar unii dintre specialiștii fe
derației ar trebui să fie exigenți nu 
numai în vorbe ci și în fapte.

Nu putem încheia, fără a aminti, 
măcar în treacăt, de „duelul", mult 
gustat de public la clasa pînă la 
500 cmc]
Moașa ș'i morenarul Dumitru Moii- 
șan (încheiată acum cu victoria pri
mului), doi dintre puținii motoci- 
cliști români care s-au ridicat la 
nivelul unui concurs internațional.

je public
' dintre brașoveanul Traian

Traian IOANIȚESCU

CIND PISICA
NU-d ACASĂ!

Gh. Si- 
561 p, 2. T. Albert 556 p, a- 
de la Dinamo, 3. D. Hrib (O- 
549 p — pe echipe Dinamn 
Talere aruncate din turn (200 

1. D. Buduru (Steaua) 194 l, 
Sencovici (Olimpia) 191 t, 3.

3

(Urmare din pag. 1)

(baraj — 
172 t — 

clasat V’. 
t.

T. RĂBȘAN

zultatele finalelor : cat. semimuscă ; 
Kim U Kub b.p. Li Ben Uk (ambii 
R.P.D. Coreeană), cat. muscă: Lodin 
(U.R.S.S.) — b.p. Ten Ien Tvan 
(R.P.D. Coreeană), cat. cocoș : MA
RIAN LAZĂR (România) b.p. An- 
drejkovski (Bulgaria), cat. pană : 
Sokolov (U.R.S.S.) b.p. Ondrej

REPREZENTATIVA JUDEȚULUI PRAHOVA 
A CÎȘTIGAT „CUPA

Timp de două zile, arena cu 
piste de la Casa de cultură a 
catelor din Ploiești a găzduit 
pe țară a tradiționalei competiții fe
minine, „Cupa U.G.S.R.". la care au 
participat opt reprezentative jude
țene, cîștigătoare ale etapelor de 
zonă. Trofeul a revenit formației 
județului Prahova (Lazarina Cîrjean, 
Steliana Stoica și Elena Ibiș) care a 
totalizat 2235 p. Pe locurile urmă-

patru 
sindi- 
finala

U.G.S.R.“ LA POPICE
toare s-au clasat : 2. Argeș 2165 p, 
3. Iași 2149 p, 4. Brașov 2143 p, 5. 
Timiș 2114 p. La individual cele 
mai bune rezultate le-au obținut i 
Voichița Pravai (Argeș) 787 p d, La
zarina Cîrjean (Prahova) 766' p d, 
Florența Schiopu (Iași) 755 p d și 
Maria Munteanu (Brașov) 741 p d.

A. VLASCEANU — coresp.

(Cehoslovacia), cat. semiușoară: 
Radkowski (R.D.G.) cîștigă prin Re
prezentarea Iui Rozomkiewicz (R.D. 
Germană), cat. ușoară: Bayer 
(R.D.G.) b.p. Matev (Bulgaria), cat. 
scmimijlocie : Correa (Cuba) b.p. 
Lifanov (U.R.S.S.) ; cat. mijlocie 
mică : ȘTEFAN FLOREA (Româ
nia) b.p. Karl (Ungaria) ; cat. mijlo
cie : Șepilov (U.R.S.S.) învinge prin 
k.o. tehnic pe Bartinski (Polonia); 
cat. semigrea : Gortat (Polonia) în
vinge ab. repriza a Il-a pe Carillo 
(Cuba) ; cat. grea: Alekseev (URSS) 
b.p. Suvaicev (Bulgaria).

Cîteva rezultate și din competi
țiile la care nu au fost prezenți 
sportivii români. La volei după o 
luptă dramatică, pe primul loc s-a 
clasat U.R.S.S., urmată cu același 
număr de puncte (9) de Polonia, 
în meciul decisiv, U.R.S.S. a dispus 
cu 3—0 de Cehoslovacia și a reali
zat un setaveraj mai bun decît Po
lonia. La tir, în proba de armă mi
litară 3 x 40 f (300 m) pe primul loc 
s-a clasat Agisev (U.R.S.S.) cu 1149 
p. Proba de motocros, la clasa 250 
cmc, a revenit cehoslovacului Falta, 
iar cea Ia clasa 500 cmc a fost cîști- 
gată de compatriotul său Stodulka.

(
lipsa deținătoarei celui mal bun 
d, Osaca, „Criteriul cailor de 2 

prilejuit o alergare foarte dis-
c’i o sosire electrizantă : trei
fotografie 1 Energia lui Tănase 
în lupta finală precumpănitoare

In 1. 
record, 
ani* a 
putată, 
cal la 
a fost   .—--------- .---------------.--------—
șl Jug a obținut un infim avantaj fața 
de Tutela și Sofa. Ultimă, dacă ar fl 
putut să se descurce mai bine pe par
curs, putea Inversa rezultatul in fa
voarea sa. A mai cîștigat învingătorul 
Derbyului, Gabarit, în largul său pe un 
parcurs de fond. Senzația a fost lingă, 
el, insă penalizată excesiv. Doar lui 
Vasile Gheorghe trebuie să i se repro
șeze victoria cu Filomela, după o suită 
de performanțe obscure care au „furat 
ochii* — să zicem — handicaperilor. și 
a lntrodus-o astfel pe „ușa din dos*. 
Bineînțeles, un juriu dirijat de condu
cerea hipodromului n-a avut nici un cu- 
vtnt. după cursă, ci numai.. . prezența 
fizică ! Oare nimeni nu înțelege că ast
fel cursele de eal se duc de rîpă ?.. .

REZULTATE TEHNICE : cursa I Ro
vinei (N. Gheorghe), 36,4, Trufia, sim
plu 8, ordinea 19 ; cursa a Il-a Mîndru 
(Tr. Marinescu). 32,6, Sergent, simplu 
2. event 18, ordinea 9 ; cursa a IH-a 
Halina (N. Simlon), 28,4. Tufănița, sim
plu 7, event 33. ordinea 58 ; cursa a IV-a 
Jug (Gn. Tănase), 31,2. Tutela, simplu 
1, event 20, ordinea 9 : cursa a V-a Teo
dora (V. Moise), 29, papanaș, simplu 11, 
event 28. ordinea 307, triplu ciștigător 
341 ; cursa a Vl-a Gabarit (V. Gheor
ghe). 24,2. Rapsod, simplu 2. event 169. 
ordinea 28. triplu cîștigător 126 ; cursa 
a VH-a Hoțoman (Tr. Marcu), 25,9, Or
felina, Rosalin, simplu 3, event 15. or
dinea 10, ordinea triplă 150 ; cursa a 
VIII-a Filomela (V. Gheorghe), 28.3, Mă- 
cleș, simplu 6, event 18. ordinea 70. tri
plu cîștigător 141 : cursa a IX-a Hăulit 
(I. Bănică). 42, Ripensia, simplu 92. e- 
vent 62, ordinea 158. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de lei 17 620 și s-a în
chis. Retrageri : Hent

Niddy DUMITRESCU



SELECTIONABILU PENTRU LEIPZIG
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATUL ECHIPELOR

Foto : Andrei KALMAN — Cluj

Craiova ; aici Tănăsescu a

DE TINERET - REZERVE

vedea nici pe Iordache (după com
poziția actuală a lotului, al doilea 
portar al țării), decît în... încălzirea 
din pauză, a rezervelor... Ne-au dat, 
în schimb motive de satisfacție Du
mitru și Iordănescu, amîndoi în zi 
bună. Primul a scăzut însă din nou, 
ca randament după pauză, ceea ce 
ridică. în legătură cu el, problema 
aducerii, peste două săptămîni, în 
forma fizică adecvată cerințelor de 
Ia Leipzig. Golul înscris din lovitu
ră liberă (exact din același loc de 
unde — în campionatul trecut — 
marcase de două ori, într-un 
cu Petrolul !), ne-a dus gîndul 
o eventuală reușită similară a 
Dumitru la 26 septembrie. (Ar 
ne dacă la lot el ar exersa în 
tinuare loviturile libere din, preajma 
careului). Cu două goluri marcate 
și acțiuni individuale derutante, Ior
dănescu a trecut bine examenul e- 
tapei^ Mai puțin elocvent Sameș, dar 
nici n-a avut duminică un meci cu 
reale solicitări. Utilă echipei, dar 
nu îndeajuns de semnificativă pen
tru echipa națională, comportarea 
fundașului N. lonescu.

Scriam într-un comentariu anteri
or despre o problemă a fundașilor 
laterali. Iată că etapa a 6-a a cam
pionatului ne-a confirmat-o. nu nu
mai prin absența lui Sătmăreanu și 
evoluția neconvingătoare a lui Io- 
nescu, dar și prin- relatările primite 
de la 
jucat slăbuț (marcaj nesigur, viteză 
de deplasare scăzută, 
slabă la 
extremă 
sînt de
15 zile)

meci 
și la 

lui 
fi bi-
con-

participare 
ofensivă ; n-a putut ține o 
rapidă ca' Marcu, și cum 

altfel adversarii de peste 
iar Vclea — deși s-a pre-

zentat la nivelul cerințelor meciului 
— a arătat o oarecare teamă, din 
cauza accidentului, evitînd contactul 
cu adversarul și jucînd, în general, 
cu o firească reținere, venită de la 
pansamentul de pe obraz. Ne bucu
ră totuși jocul bun al fundașului 
dreapta craiovean Niculescu. Rapid, 
ferm, activ, el a făcut însă o impre
sie neplăcută prin nervozitate și
tendința spre durități. fiind pe
punctul de a se alege cu o elimi
nare. Din același punct de vedere, 
produce îngrijorare și atitudinea lui 
Heldeanu în meciul de la Reșița un
de — în afară că n-a jucat la ni
velul așteptat de Ia un, candidat Ia 
titularizarea în echipa națională — 
el a fost și recalcitrant, nedisciplinat, 
aproape de pragul cartonașului roșu. 
In aceeași partidă a evoluat si An
tonescu. Jocul lui a fost bun, s-a 
arătat un om de bază al apărării con- 
stănțene, jucînd în scară cu Stoica, 
dar nu un „libero" clasic, și remar- 
cîndu-se. Și el a .avut însă minus
uri la comportarea disciplinară 1 
Iată, din păcate, un capitol la care 
cîțiva selecționabili s-.au arătat. net 
deficitari, ceea ce este departe de 
a ne determina să-i... aplaudăm ! 
Nici pe ei și nici pe Răducanu care, 
la Cluj, a continuat să se amuze în 
poartă și...în afara careului lui Ra
pid. Dacă va 
tea ca, într-o 
lei noastre să 
să se ducă la 
cu capul, fază
ciului de la Novisad a și exersat-o 
public...

In încheiere, despre o serie de 
atacanți, ceva mai dotați pentru a- 
cest post decît Răducanu. La Pe
troșani, Dobrin și Troi au avut de 
făcut față unei apărări „tari", exer-

cițiu bun de altfel pentru Leipzig. 
Primul s-a descurcat mai bine, de- 
plasîndu-se mult, cfiutînd zone mai 
libere de acțiune, pe scurt, a dat 
satisfacție. Troi, în schimb, a jucat 
sub așteptări, a fost ușor stopat din 
curse, a pierdut repede mingea. Ca 
și în etapa trecută, Dembrovsrhi a 
fost in vervă, detașîndu-se net de 
ceilalți coechipieri și confirmîndu-și 

•curba de formă ascendentă. în fine, 
la Craiova, Tarălungă s-a situat (ca 
și Oblemenco) printre jucătorii re
marcați, acționînd pe o mare zonă, 
creind bune situații coechipieriloi 
și întreprinzînd el însuși acțiuni a- 
gresive, încheiate cu șut. A făcut 
un joc complet.

Evident toate observațiile de mai 
sus au ca punct de referință meciu
rile de duminică. Le prezentăm ea 
atare, dar nu uităm să amintim că 
în fiecare apariție a unui jucător 
într-un meci pofi găsi componente 
reale ale personalității sale, 
complexului de trăsături care-1 
finesc.

Pag. â 3-a

In OFSAID", CEALALTA FATA
TOCMAI CĂPITĂNII

DE ECHIPA!
De cîteva etape, probabil ca 

compensație pentru evoluțiile. 
bune pe care le-a avut, Bel- 
doanu a fost desemnat căpitan 
de echipă. Se pare, însă, ca 
acest talentat jucător a înțe
les greșit noua sa postură. în 
meciurile cu F.C. Argeș și Pe
trolul, el a primit 
men te.

Duminică, 
numai el) s-a 
mă foarte slabă. Oricui 
poate întîmpla așa ceva, 
gesturile, comportarea în 
samblu nu pot fi trecute 

ar fi 
al echipei 
nervozitate

avertis-

Beldeanu (și nu 
aflat intr-o

vederea. pentru că 
detrimentul lui și 
sale. Starea 
care a

for- 
i se 
dar 
a îi- 
cu 
în

A MECIULUI
DE LA TG MUREȘ

continua așa s-ar pu- 
zi, 
se

un
pe

portarul naționa- 
țină de cuvînt și 

corner, să dea gol 
care în pauza m.e-

VIITORII NOȘTRI OASPEȚI

ii-
11-

1. DINAMO 6 4 2 6 8— 1 10
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 9— 5 10
3. Rapid 6 4 11 10— 6 9
4. F.C. Argeș 6 3 2 1 14— 6 8
5. „Poli" Timișoara 6 4 0 2 14— 9 8
6. Steaua 4 3 1 2 12— 7 7
7. Petrolul 6 3 12 10— 7 7
8. Politehnica iași 6 3 0 3 8—9 6
9. C.F.R. Ctuj 6 3 0 3 7—9 6

10. C.S.M. Reșița 6 2 2 2 7—10 6
l—12. U.T.A. 6 2 13 8—7 5
1—12. A.S.A. Tg. Mureș 6 2 13 11—10 5

13. F.C. Constanța 6 2 13 8—11 5
14. Steagul roșu 6 2 13 4—7 5
15. „U“ Cluj 6 2 0 4 8—10 4
16. Sportul studențesc 6 114 3—8 3
17. Sport Club Bacău 6 114 6—16 3
18. Jiul 6 0 15 3—12 1

Supervizarea viitorului adversar
al iui Dinamo

în continuarea acțiunii de 
pervizare a viitorilor

su- 
adversari, 

înregistrăm dorința clubului Dina
mo de a urmări pe campionii Ir- 

jucătorii de la 
meci de cam- 
viitoare, Cru- 

evolua la Baliynw- 
compania formației Bal- 
United. Ar fi singurul 

care l-ar putea urmări u-

landei de Nord.
Crusaders, 
pionat. 
saders 
na în 
lymena 
meti pe 
nul dintre antrenorii formației di- 
namoviste care, apoi, ar aștepta 
echipa ce trebuie să sosească la 
Belfast luni 17 septembrie,

Așa cum s-a mai comunicat, 
meciul Crusaders — Dinamo va a- 
vea Iqc miercuri 19 septembrie, ora 
17,30 (ora locală), pe stadionul 
Windsor Park" din Belfast.

într-un 
Simbăta 

va

Imagine din partida C.F.R. Cluj Rapid. Răducanu. surprins într-una 
din puținele sale intervenții serioase...

ARBITRUL SI DELEGAȚII HFA- 
UEI’A LA MECIUL R.D.G. — RO
MANIA. Întîlnirea, care va avea 
loc la 26 septembrie la Leipzig, va 
fi condusă de arbitrul Rudolf 
Seheurer (Elveția). Ca delegați vor 
funcționa: Antuine Chiarisoii (Fran
ța), președintele comisiei de disci
plină FIFA și Ferdinand Szeipeii 
(Austria), președintele comisiei de 
arbitri UEFA.

TREI ANTRENORI ROMANI 
VOR URMĂRI MECIUL R.D.G. — 
BUItGARIA. Miercuri, la Rostock, 
va avea loc ultimul joc de verifi
care a reprezentativei R.D. Germa
ne înaintea importantei partide cu 
sleCționaia țării noastre. întîlnirea 
va fi urmărită de antrenorii Valen
tin Stăneseu, Robert Cosmoc și Ion 
Voica.

MECIUL ROMANIA — FINLAN
DA VA FI CONDUS DE UN ARBI
TRU MAGHIAR. Ultimul joc al re
prezentativei noastre. în cadrul pre
liminariilor C.M., cel cil Finlanda, 
care se va disputa la 14 octombrie, 
la București: va TI condus de o bri
gadă de arbitri din Ungaria avîn- 
du-1 la centru pe G. Emsberger.

ARBITRI ROMANI PREZENTI 
LA CURSUL DE LA MACOLIN

(ELVEȚIA). între 10—14 septembrie 
se desfășoară în localitatea Macolin 
din Elveția un curs de arbitri or
ganizat de UEFA la care participă 
și „cavaleri ai fluierului ’ din țara 
noastră. Este vorba de N. Rainea, 
Gh. Limona. A. Bentu și N. Petri- 
ccanu. însoțiți de Gheorghe N. Geor
ge.

ECHIPA VOJVODINA NOVISAD 
VA EFECTUA UN TURNEU ÎN 
ROMANIA. La invitația clubului 
C.S.M. Reșița, formația iugoslavă 
Vojvodina Novisad va efectua un 
turneu de trei jocuri în țara noas
tră în perioada 16—26 septembrie.

REPREZENTATIVA DE JUNIORI 
A ROMANȚEI INVITATA LA 
MONTE CARLO. în perioada 12—20 
noiembrie va avea loc la Monte 
Carlo un mare turneu rezervat 
echipelor de juniori la care va par
ticipa și selecționata țării noastre.

ALEXANDRU APOLZAN, AN
TRENOR LA VULTURII CÎMPU- 
LUNG MUSCEL. De la 1 septem
brie, divizionară C Vulturii C-lung 
Muscel are un nou antrenor, în 
persoana fostului internațional 
Alexandru Apolzan.

de
cuprins 

formația locală a 
plecat, în princi
pal, de la Beldea- 
nu. L-a enervat, 
mai întîi, marca
jul strict al lui Uonstantineșcu, 
pe care Heldeanu a încercat 
să-1 intimideze prin gesturi și, 
chiar, să-l lovească. L-a scui
pat pe Lică. a atacat dur, și-a 
bruscat un coechipier și a a- 
vut o atitudine nțeorespunză- 
toare și față de arbitru prin re
petate proteste și (ne-a decla
rat-o conducătorul jocului), 
chiar înjurături. După meci, 
arbitrul C. Niculescu ne spunea 
că regretă faptul că nu l-a e- 
liminat pe Beldeanu de pe te
ren. „Publicul n-ar fi știut de 
ce aș ti luat o asemenea deci
zie, ar fi fost nemulțumit, dar 
trebuia să o fac, indiferent ce 
se întîmpla". Am auzit că Bel
deanu se gindește acum doar 
la jocul'cu R.D. Germană, pe 
care-1 consideră meciul vieții 
sale. Dar cum se pregătește el 
pentru acel examen? Insultînd 
arbitrul ? Sau bruseîndu-și 
partenerii ?

Pentru că am vorbit de că
pitanul de echipă să ne refe
rim și la Antonescu, purtător 
și el al banderolei de onoare. 
Așa cum am scris și în cro
nică, arbitrul a acordat cu u- 
șurință lovitura de la 11 m, 
împotriva oaspeților, 
ceasta nu justifică

unor jucători con-

Dar a- 
cu nimic

atitudinea
stănțeni, protestele lor. Ca șl 

din păcate, 
s-a aflat din 
Iată, deci, că 
de echipă, cei 
ajute pe arbi-

la Timișoara, 
printre aceștia 
nou Antonescu, 
tocmai căpitanii 
ce trebuie să-l
tril, pun paie pe foc.

Constantin ALEXE

Iata-i pe fotbaliștii Echipei bra'-Hiene 
A.B.C. Natal, care vor întreprinde un 
turneu de trei jocuri în țara noastră. 
La 1D septembrie ei vor întîlni lotul 
reprezentativ al țării noastre, care cu 
această ocazie susțin o ultimă verifi
care înaintea partidei cu . selecționata 
R. D, Germane de la 26 septembrie, 
jucătorii brazilieni au o < bună carte 
de vizită, ei înregistrînd, in ultimul 
timp o serie de rezultate1 rernarcabile 
dintre care notăm : 2—2 cțu Palmeiras, 
2—1 cu Botofago. 1—1 cu Gremio, 2—1 
cu Portuguesa 0—0 cu Curitiba 0—0 

America. 0—0 cu Flamingo și 1—0 
Fenerbahce.

continuarea turneului, formația 
va juca la 23 septem- 

Argeș, iar ța 25 septem-

cu 
cu

In
sud-americană
brie cu F.C. 
brie cu Universitatea Cr/aiova.

CISTIGATORII
AUTOTURISMELOR

Șl Al EXCURSIILOR, ATRIBUITE
LA TRAGEREA PRONOEXPRES

Categoria 2 (3 autoturisme DA
CIA 1100) : 1. Dumițraș 
Kajo Andrei din Oradea 
Muradasâl — Mangalia.

Categoria 3 (11 premii 
loare ele cite 10.000 lei 
excursie de cîte 2 locuri în Bulga
ria plus diferența în numerar) : 1. 
Zamfir Gh. Mircea — Gh. Gheor
ghiu-Dej ; 2. Eisen. Iosif — Brăila; 
3. Ciorîcă Marin ■ - Ciocîrlia, jud. 
Constanța ; 4. Piciovnic Nicolaie — 
Căpățîneni, jud. Argeș ; 5. Tomoi
Mihai — Novaci,i,jud. Gorj ; 6. Se- 
celeanu Dumitru — Vișeul de Sus ; 
7. Calina Ion — Ploiești ; 8. Bondei 
Aurel — Cluj ; Oprescp Ștefan 
și 10. Nica Mircea din București; 
11. Dinu Sterică — Vărăști, județul 
Ilfov. Categoria 4 (16 premii fixe în 
Valoare de cîte 5.000 lei din care o 
excursie de 1 loc în Bulgaria plus 
diferența în numerar) : 1. Adam
loan — Baia de Arieș ; 2. Cama'oa 
Vasile — Dărmănești, jud. Bacău ; 
3. Sasu Varvara — Turda ; 4. An- 
dreescu îlie — Galați ; 5. Costin
Mihail — Iași ; 6. Danciu Ironim — 
Deva ; 7. Cotoran Simion — Lu
peni ; 8. Bărăscu I. Dobre — Olte
nița ; 9. Roșea Pavel — Baia Mare; 
10. Sfetcu Ghoerghe — Baia Borșa, 
jud. Miaramureș ; 11. Lungana Con
stantin — Corabia ; 12. Erdely Do- 
rotea — Lugoj ; 13. Konig I. Wil
helm — Mihail Kogălniceanu ; 14. 
Andrei Lucan ; 15. Ozza loan și 16. 
Moisescu Gheorghe, toți din Bucu
rești.
PSEMHLE TRAGERII PRON'OEXPRES 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1973

Mihai și 2. 
; 3. Avamil

fixe în va- 
din care o

Extragerea I : cat. 
45 355 iei ; cat. 3 : 
cat. 4 : 41,45 a 1 422 
586 lei; cat. 6 : 3 790

Report categoria 1 : 523 802

2 : 1,30
11.25 a 

lei ; cat. 
a 40 lei.

variante a
5 241 iei: 

5: 100,55 a

lei.

Extragerea a Il-a : cat. 
riante a 45 482 lei ; cat. 
1 î98 Ici : cat. C : 63,20 a 
D: 2 346.30 a 60 Ici : cat. 
200 lei; cat. F : 2 773,90 a

A ! 1,10
B :

767 lei : 
E : 126,90 
40 lei.

va- 
38.55 a 

cat.
a

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPOBt

Sînt cunoscute, de acum, 
■faptele petrecute duminică pe 
stadionul din Tg. Mureș. De 
aceea, credem că este mai 
bine ca, în aceste rînduri, să 
discutăm o altă fațetă a . 
biemei, și anume modul cum 
au fost delegați arbitrii 
centru la acest meci, 
care, după părerea 
stă la originea 
plate.

Astfel, 
jocului ■ 
și 
nica

■ la

pro-

de 
fapt 

noastră, 
celor întîm-

în dimineața 
cum anunțase 
în

sîmbătâ
se

pînă 
așa 

„Sportul" 
publicată

Mureș se știa 
că meciul A.S. Ar
mata — Sport 
Club va fi condus

Ion
Pi- 

însă, 
eă la stadion se prezintă ■ cu 
învestitura oficială pentru a 

arbitrul 
Brașov, 
acestei 
aflăm 

la vestiarul 
I. Chili

bar era recuzat de Sport Club 
și. în mod normal, nu putea 
conduce acest joc. Se ridică, 
însă- aci, o primă întrebare : 
de ce a fost delegat arbitrul 
din Pitești la meciul de la Tg. 
Mureș? Pentru că, după cum 
ne-am convins și noi, ieri, in 
scriptele Colegiului central do 
arbitri este trecută — vizibil 
— opinia formulată de echi
pa din Bacău asupra arbitru
lui amintit.

S-a făcut apel în ceasul al 
12-lea ‘ ’
inițial 
Vîlcea, 
metan 
o altă 
sia de 
celuiași colegiu nu știa 
Tr. Moarcăș avusese, nu 
mult, arbitraje criticate, că 
nu deținea o formă prea bună? 
Și apoi, o asemenea delegare 
peste noapte, nu l-a surprins 
nepregătit pe arbitrul brașo
vean. preocupat de o partidă 
în orice caz mai puțin preten
țioasă ? Credem că trebuia să 
se țină seama — ca și în ca
zul recuzării arbitrului Chili
bar — și de această situație 
a Iul Moarcăș.

Iată aspecte • deosebit de 
importante, care nu aruncă o 
lumină frumoasă asupra ori
entării amintitei comisii, și 
mai ales că nu este pentru 
prima dată cînd se fac astfel 
de greșeli.

avancro-

Tg.

T E de arbitrul 
Chilibar din 
teștî. Iată,

conduce întîlnirea 
Traian Moarcăș din 
Care a fost motivul 
modificări, aveam s-a 
înainte de meci, 
echipei băcăuane :

la Tr. Moarcăș, delegat 
la meciul de la Rm. 
dintre Chimia și Gaz 

Mediaș. Se naște acum, 
întrebare : oare comi- 
delegări din cadrul a- 

l colegiu nu că 
de 
el

Mircea TUDORAN

IA DEZNA - O TABARA A SPERANȚELOR ARADENE
Din inițiativa Consiliului jude

țean al Organizației pionierilor și 
a Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport Arad s-a orga
nizat, prima dată, Ia Dezna, o ta
bără pentru tinerii fotbaliști fallen- 
tați din cadrul echipelor de copii și 
juniori mici din municipiul-și ju
dețul Arad. Sub îndrumarea compe
tentă a antrenorilor Alexandru Dan, 
Ștefan Dobra și a profesorului Du-

-------- ---------------- ...<
șan Gavrilovici, 105 copii au parti
cipat la un program complex de 
îmbogățire a cunoștințelor fotbalis
tice.

Tabăra a constituit o reușită și 
prin faptul că a asigurat continui
tatea în pregătire pentru un mara 
număr de copii care practică fot
balul în cadrul echipelor Centrului 
U.T.A., Școlii sportive Gloria și al
tor asociații sportive arădene.

S-AU RELUAT ÎNTRECERILE DIVIZIEI C: REZULTATELE ETAPEI A IV-a9

SERIA A X-A

SERIA I
— Min. Gura H. 2—1
— Cristalul Dorohoi 1—0
— Constr. Botoșani 3—1
— Unirea lași 0—1
— Victoria PTTR Botoșani 3—1
— ASA Cîmpulung
— Foresta Fălticeni
— Univ. Iași ♦)

Minobradul V. D.
Avîntul Frasin
Sp. muncit. Suceava 
Constructorul Iași 
Textila Botoșani 
Danubiana Roman 
Metalul Rădăuți 
Nicolina Iași

*) A intrat în campionat în locul echipei 
s-a retras.

(Corespondenți : H. Chiriluș, I.
Tudose, Th. Ungitreanu, G. Groapă, M. 
conescu).

1. UNIREA IAȘI
2. Textila Botoșani
3. Metalul Rădăuți
4. Foresta Fălticeni
5. Danubiana Roman
6. Minobradul Vatra
7. Nicolina Iași
8. Cristalul Dorohoi

9—10. A.S.A. Cîmpulung
Minerul Gura Humorului

11. Constructorul Iași
12. Avîntul Frasin
13. Sp. muncitoresc Suceava

14. Constructorul Botoșani
15. Victoria P.T.T.R. Botoșani
16. Universitatea lași

Dornei

3— 0
1—0
4— 0

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

I.T.A. Iași, care

Bodnar, 
Covălâriu

4
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
0
Metalul

U.

0
2
1
1 
0 
O 
2 
o 
o 
o
1
1 
o 
o 
o 
o

Teodor, 
și “■V.

Tr. 
Dia-

ceafărul Focșani — Petrolistul Boldești. Chimia Buzău — 
Portul Brăila. Carpați Sinaia —1 Carpați Buzău, Prahova 
Ploiești — Chimia Brazi.

Constanta 
Galați

Constanța 
Mangalia 
Brăila

SERIA A IV a

0 
o
1
1
1
2
1
2

8
6
5

R. 
V.

2
2
9

2 3—5
3 3—6
2 0—7
Rădăuți

4
4
4
4
4
4
3
3
9
9

o

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2

ETAPA VIITOARE (16 septembrie) :
Constructorul Iași, Unirea Iași — Danubiana Roman, Con
structorul Botoșani — Minobradul V. Dornei, Foresta Făl
ticeni — Minerul G. Humorului, Textila Botoșani — Nico
lina Iași, Cristalul Dorohoi — A.S.A. cîmpulung. Universi
tatea Iași — Sportul muncitoresc Suceava. Avîntul Frasin 
— Victoria P.T.T.R. Botoșani.

SERIA A ll-a
— Energia Gh. Gh.-Dej
— Hușana Huși
— Rulmentul Bîrlad

i — Constr. Gh. Gh.-Dej
— Minerul Comănești
— Foresta Gugești
— U.R.A. Tecuci
— Textila Buhuși

Soroceanu. AI.
A. Stoianovici,

Bradul Roznov 
Oituz Tg. Ocna 
Constr. Vaslui
Trotușul Gh. Gh.-Dej 
Locomotiva Adjud 
Letea Bacău
Relonul Săvinești 
Cimentul Bicaz

(Corespondenți : 
Grunzu, Al. SIrbu, 
Ghimpe).

1. TROTUȘUL GH. GH.-DEJ
2. Minerul Comănești
- Energia Gh. Gheorghiu-Dej 

Letea Bacău 
Textila Buhuși 
Relonul Săvinești 
U.R.A. Tecuci 
Constructorul Gh. Gh.-Dej 
Hușana Huși 
Oituz Tg. Ocna 
Foresta Gugești 
Locomotiva Adjud

13. Cimentul Bicaz
14. Bradul Roznov 
13. Rulmentul Bîrlad 
16. Constructorul Vaslui
ETAPA VIITOARE : Cimentul 

Vaslui, Energia Gh. Gheorghiu-Dej

3.
4.
5.
6.
7. 

8—9.

D.

1— o
4— 1
2— 0
1—0
1—2
2—1
5— 0
1—0

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

C.I.L. Sighetu Marm. 
Măgură Șimleul Silvan. 
Topitorul Baia Mare 
Minerul Suncuiuș 
Victoria Zalău
Minerul Bălța
Min. Baia Sprie 
Bradul Vișeu

— Bihoreana Marghita 2-2 (1-0)
— Rapid Jibou 0—0
— Unirea Zalău 1—0 (1—0)
— Gloria Baia Mare 2—1 (1—0)
— Oașul Negrești 2-2 (1—0)
— Voința Cărei 1—1 (1—0)
— Someșul S. M. 1-0 (1—0)
— Min. Baia Borșa 2—0 (1—0)

Mihail, T. Topan, V. Săsăranu, L.
Teodor, Al. Domuța și A. Ghilezan).

șani — Dacia Pitești. Cetatea Tr. Măgurele — Petrolul Tîr- 
goviște, Cimentul Fieni — Chimia Tr. Măgurele.

SERIA A Vil-a
— MEVA Drobeta Tr.
— Minerul Lupeni
— Energia Rovinari
— știința Petroșani
— A.S. Victoria Cv.
— Dunărea Calafat.
— Progresul Strehaia
— Cimentul Tg. Jiu 

Manafu, A. Scripnic, I, 
L. Măgureanu, ’ '

1
<
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Lupeni 
Victoria Călan.

Cimentul Tg.
Metalul Topleț — Petrolul Țicleni. Energia 
Drobeta Tr. Severin, MEVĂ Drobeta Tr. 
rea Calafat, Știința Petroșani Steagul

SERIA A Vîîl-a
— C.F.R. Simeria
— Unirea Tomnatic
— Electromotor Timiș
— Minerul Teliuc
— Met. Oțelu Roșu
— A.S. Bocșa
— Strungul Arad
— Furnirul Deta

Oprlța, Ov. Gligoi’ovici,
Iacob

3
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0

v.
T.

SV. 0-1 (0-D
2—2 (1--1)
4—1 (2--1)
4—2 (2 -1)
1—0 (0—0)
3—1 (1--1)
2—0 (1 -0)
0—2 (0--0)

Julea, R. Pre-
i D. Ckllnescu).

0 ll>— 3 7
0 4— 1 7
1 9— 4 6
1 11— 3 5
1 4— 3 5
1 6—10 5
2 6— 7 4
2 3— 4 4
2 5— 7 4
2 4— 3 3
2 4— 6 3
3 9—10 9
2 4— 8 3
3 6— 9 >
3 2— 5 2
3 3— 7 2

(Corespondenți : 
Groza, T. Chețea,

0—14

3—0 (2-0)
3—1 (3-0)
4—0 (1--0)
3—0 (3--0)
1—2 (1-•2)
1—1 (1--1)
3—0 <1--«)

amînat
v.. ște-

13— 3 8
5— 1 7
8— 2 6

10— 5 6
9— 4 5
3— 9 5
9— 6 4
5— 4 4
4— 4 4
4— 5 3
6— 7 3
5— 6 2
3— 8 2
2— 8 2
1— 8 1

0

— Tehnometal Galați
— Rapid Fetești
— Știința Constanța
— Granitul Babadag
— Electrica Constanța
— Dunărea Tulcea
— I.M.U. Medgidia
— Viitorul Brăila

Turșie, P. 
Ctistache).

0 
1 
o

Avram, I. 
Cioboată și

4
4
4
4
•1
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3

D.
4
3
3

1 
l 
0 
o 
o
1
1 
0 
o 
o
1 
o

Enache.

O 
0
1 
0
1
1

1
2
2
3
3
3
3
3

Chimia Brăila.

2.
3.
4.

5—6.

SPRIE1. MINERUL BAIA
Bihoreana Marghita

Borșa

C.I.L. Drobeta Tr. Sv.
Metalurgistul Sadu 
Steagul r. Plen ița 
Metalul Topleț 
C.F.R. Craiova
F.O.B. Balș
Victoria Căi an
Petrolul Țicleni

(Corespondenți : P. 
descu, T. Ștfcfănescu,

1. STEAGUL ROȘU PLENIȚA
2. MEVA Drobeta Tr. Severin
3. Victoria Călan
4. Cimentul Tg. Jiu
5. F.O.B. Bals
6. C.F.R. Craiova

7— 8. Progresul Strehaia 
Dunărea Calafat

9. Energia Rovinari
10. C.I.L. Drobeta Tr.
11. Minerul Lupeni

3. Știința Petroșani
! Metalurgistul Sadu
. Metalul Topleț

Petrolul Țicleni
. A.S. Victoria Craiova

Severin

12.
13

14—15.

6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2

0
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
1
0 
o 
o
2
2
0
2
2
1
1
1
2

7—
9—
7—
6—
6—
2_

Minerul Baia 
Voința Cărei 
Topitorul Băla 
Someșul Satu Mare 
Bradul Vișeu
Unirea Zalău 
Gloria Baia Mare
Minerul Suncuiuș 
Minerul Băița
Măgura Șimhul Silvaniei 
Oașui Negrești
C.I.L. Sighetli Marmației 
Rapid Jibou
Victoria Zalău

Mare

I. Ion
1
1
0
1
1
1 

•0
0
0
1
1 
o
1

■o
o
o

3
3
2
2
2
2
9

7.
8—9.

10. 
11.
12.
13.
11
15.
16.

1
1
1
1
1
1
1

Satu 
Bradul

Măgura Șim-/Mare
Vișeu, Oașul Negrești

- Topitorul Baia Mare,
• - ------ Victoria

Voința Cărei —

ETAPA VIITOARE : Someșul
leu. Bihoreana Marghita

— Minerul Baia Borșa. C.I.L. Sighet
Gloria Baia Mare —.........................
Zalău. Unirea Zalău
Minerul Baia Sprie,

Minerul Băița, Rapid Jibou 
— Minerul Suncuiuș, *'

16.
ETAPA VIITOARE i Minerul 

A.S. Victoria Craiova - 
— Metalurgistul Saclu.

Craiova, 
Strehaia 

Balș, 
Rovinari — C.I.L. 
Severin 
roșu

- C.F.R. 
Progresul 

Jiu — F.O.B.
SERIA A Xl-a

Cimentul Medgidia 
Constructorul Tulcea 
Portul
Ancora
Voința 
Marina 
Chimia
Arrubium Măcin

(Corespondenți : 
fănescu, E. Petre,
1. PORTUL CONSTANȚA
2i Marina Mangalia
3. Chimia Brăila
4. Electrica Constanța
5. Ancora Galați
6. Dunărea Tulcea
7. Știința Constanța
8. I.M.U. Medgidia
9. Viitorul Brăila

10. Constructorul Tulcea
11. Rapid Fetești
12. Cimentul Medgidia
13. Voința Constanța
14. Granitul Babadag
15. Tehnometal Galați
16. Arrubium Măcin

ETAPA VIITOARE : Electrica Constanța 
Granitul Babadag — Voința Constanța. Știința Constanța — 
Rapid Fetești, Tehnometal Galați — Marina Mangalia, 
I.M.U. Medgidia — Portul Constanța. Dunărea Tulcea — An
cora Galați, Arrubium Macin — Cimentul 
rul Brăila — Constructorul Tulcea.

SERIA A V-a
— Azotul Slobozia
— Sirena Buc.
— Electronica Buc.
— Laromet Buc.
— Flacăra roșie Buc.
— Unirea Tricolor Buc.
— Triumf Buc.
— Argeșul Mihăilești

Anghel,
Și

T. M. București 
Sportul Ciorogîrla 
Șoimii TAROM Buc. 
Dinamo Slobozia 
I.O.R. București 
Voința București 
Tehnometal Buc. 
Olimpia Giurgiu

Medgidia, Viito-
Dunâ-

Plenița.

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

1—0
4—0
2—1
6-2
1—0
7—0
3—1
2—1

— Minerul Bălan
— Foresta Bistrița
— Unirea Sf. Gheorghe
— Mureșul Toplița
— A.S. Miercurea Ciucj
— Hebe Sîngeorz Bfti
— Lacul Ursu Sovata
— Carpați Covasna

Viitorul Tg. Mureș 
Forestierul Tg. Sec. 
Chimica Tîrnâveni 
Minerul Rochia 
Avîntul Reghin 
Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea Cristuru Sec. 
Viitorul Gheorghieni

Minerul Ghelar
Unirea Sînnicdlaul Mare
Gloria Arad
C.F.R. Caransebeș
Dacia Orăștie
Progresul Timișoara 
Constructorul Arad 
Min. Moldova Nouă

(Corespondenți : FI.
Mutașcu, I. Pintilie, St. Marton.

1. MIN. MOLDOVA NOUA
2. Progresul Timișoara
3. Minerul Ghelar
4. C.F.R. Simeria
5. Dacia Orăștie
6. Unirea Sînnicolaul Mare
7. C.F.R. Caransebeș
8. Strungul Arad
9. Unirea Tomnatic

10. Minerul Teliuc
ÎL Electromotor Timișoara
12. Metalul Oțelu

13—14. Gloria Arad
A.S. Bocșa

15. Furnirul Deta
16. Constructorul

ETAPA VIITOARE . ____ ____
Dacia Orăștie — Strungul Arad, Unirea Tomnatic — Metainl 
Oțelu Roșu, Constructorul Arad — Progresul Timișoara, 
Furnirul beta — Gloria Arad, Electromotor Timișoara — 
Minerul Ghelar, Minerul Teliuc — Minerul Moldova Nouă, 
C.F.R. Simeria — Unirea Sînnicolaul Mare.

SERIA A IX-a

Caransebeș.

3— 1 (0—1)
4— 0' (1—0)
1—1 (0-1)
i—1 (0—0)
4—1 (1—0)
6—1 (2—0)
0—2 (0-0)
6—1 (3—0) 

ștefan, M. 
Suniandan).

11— 3 7
12— 2 6

7— 3 6
9— 4 5
5— 4 4
8— 8 4
4— 4 4
7- 8 4
3— 8 4
6— 5 3
6— 6 3
6— 7 3
4— 9 3
3— 8 3
2—10 3
1— 5 2

M.

(Corespondenți : C.
C. Ținea. Gh. Briotă,

Albu, L. Bucs, 
V. Lorintzi

I. 
și P.

Ducan,
Ion).

Gh. Baling

8
7
7
fi
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

1. CHIMICA TÎRNÂVENI
2. Oltul Sf. Gheorghe
3. Avîntul Reghin
4. Forestierul Tg. Secuiesc
5. Viitorul Gheorghleni
6. Minerul Rodna
7. Lacul Ursu Sovata
8. Viitorul Tg. Mureș
9. A. S. Miercurea Ciuc

10. Unirea Cristuru Secuiesc
11. Carpați Covasna
12. Unirea Sf. Gheorghe
13. Minerul Bălan
14. Foresta Bistrița
15. Mureșul Toplița
16. Hebe Sîngeorz Băi

4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
o
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

, I.
P.

0
1 
o
1
2
2 
1
2
2
2
2
2
2
2

S.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Bocșa

și
1 
o 
2
1 
o 
o 
2 
0 
o
1 
1
1 
1 
1 
1 
2

TokaceR, 
Barbă lată).
2 
2
1
1
1
3
3
3
0
4
0
3
1
0
0
0

Avei, M. Florca, Gh. (Corespondenți : I. Matei.
C. Nemțeanu și st. Ion, O. Guțu, Gh. Vlad, G.

1. VOINȚA BUCUREȘTI
4 0 0 10— 1 8 2. Dinamo Slobozia
3 0 1 6— 6 6 3. Olimpia Giurgiu
2 1 1 6— 4 5 4. Triumf București
2 1 1 5— 4 5 5. Laromet București

N.P.
Rosner

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

T.
9
2
2
2
2
1
1
1
2
0
2
0
1
1
1 
0

ETAPA VIITOARE : Șoimii TAROM
ra roșie București, Unirea Tricolor București —

2
5
5
7
4
2
3
4
8
4
9
6
5
8

7—16
4-15

o 
0
1
1
1
o 
o
o
2
0
2
1
2
3
3
4

București

8—
7—

12— 
10—
6—
4—
5—

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Bicaz

4
4
4
4
4
4
3
3 
3
3
2 
2

Constructorul
v _____ _ ___ o__ ______ ______ _________ „ ______ Bacău, Mine
rul Comănești — Relonul Săvinești, U.R.A. Tecuci — Bradul 
Roznov, Hușana Huși — Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej. Rul
mentul Bîrlad —■ Textila Buhuși. Constructorul Gh- Gheor
ghiu-Dej — Locomotiva Adjud, Oituz Tg. Ocna ** 
GugeștL

10.
11.
12.

2
1
2

2

1 
1
1
1 
î
1

0
2 
0 
0 
0 
0
1
1
1
1 
0 
o

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

io—
9—
5—
7—
7—
6—
3—
2—

6—7. T.M. București
I.O.R. București

8. Flacăra roșie București
9. Sirena București

10. Unirea Tricolor București
11. Argeșul Miliăiteșli
12. Tehnometal București
13. Electronica București
14. Șoimii TAROM București
15. Azotul Slobozia
16. Sportul Ciorogîrla

10—
4—
6— Roșu

4—10
4— 4 
6— 7 
3— 7 
6— 5 
3— 4 
6—10
5— 14 
2—15

3-

Arad
: A.S. C.F.R.

9

Letea

Foresta

6 
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2 
0

— Flacă- 
—......__ ________ _______ T- Tehnome

tal București. Triumf București — Olimpia Giurgiu, Azulul 
Slobozia — Sportul Ciorogîrla, Sirena București — T.M. 
București, Argeșul Mihăilești — Electronica București, Vo
ința București — Dinamo Slobozia, Laromet București — 
I.O.R. București.

București

— Forestierul
_________ , _________ ______ ______ _____ Sovata. Mure

șul Toplița — Carpați Covasna. A.S. Miercurea Ciuc — Hebe 
Sîngeorz Băi, Viitorul Gheorghieni — Unirea Sf. Gheorghe, 
Viitorul Tg. Mureș 
Chimica Timăveni,

ETAPA VIITOARE : Oltul
Tg. Secuiesc, Minerul Bălan

Sf. Gheorghe
— Lacul Ursu

— Minerul Rodna, Foresta 
Unirea Cristur — Avîntul 1

SERIA A Xll-A

i Bistrița 
Reghin.

Carpați Buzău
Petrolistul Boldești 
Petrolul Berea 
Portul Brăila 
Avîntul Mîneciu 
Unirea Focșani 
Olimpia Rm. Sărat 
I.R.A. Cîmpina

(Corespondenți : M.
lonescu, V. Manoliu, T. Budescu

4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Rm.

C.

SERIA A lll-a
Chimia Tr. Măgurele

— Poiana Cîmpina 0—3 (0—1) Petrolul Tirgoviște
— chimia Brazi 2—1 (1—0) Chimia Găești
— Luceafărul Focșani 3—6 (3-2) Dacia Pitești
— Carpați Sinaia 1—2 (0—2) ARO Cîmpulung
— Victoria Florești 2—0 (1—0) Unirea Drăgășani
— Prahova Ploiești 4—1 (2—0) Automatica Alexandria
— Chimia Buzău 2—1 (1-1) Cimentul Fieni
— Comerțul Brăila 3—0 (1—0) (Corespondenți : D. <
Irimia, N. Dincă, I. Mihai, G. Rizu, Momete, P. Mateoiu,

A Vl-a

Gh.
1.
2.
3.
4.

5—6.

LUCEAFĂRUL focșani
Poiana Cîmpina
I.R.A. Cîmpina 
Petrolul Berea 
Olimpia Rm. Sărat
Unirea Focșani

7. Prahova Ploiești
8. Petrolistul Boldești
9. Carpați

10. Victoria
11. Avîntul î
12. Chimia 1
13. Chimia 1
14. Comerțul
15. Portul ”
16. Carpați Buzău
ETAPA VIITOARE : Olimpia 

șani. Poiana Cîmpina

Sinaia
Florești 

Mîneciu 
Buzău 
Brazi 

l Brăila 
Brăila

și
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
Sărat

Vîrjoghie). 
0 1 
2 0 
0 1 
0 1 
1 1 
1 1 
0 2 
0 2 
O 2 
0 2 
0 2 
1 2 
1 2 
0 3
1 3
1 3

14—
11—

8—

6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1

Unirea Foc-
v___  ________ ____— Petrolul Berea. Comerțul Brăila
— Avîntul Mîneciu, Victoria Florești — I.R.A. Cîmpina, Lu-

noiu, R. Zamfir, I. Ion, D. Lădaru și

Lotrul Brezoi 
C.S.U. Brașov 
Chimia Victoria 
Oltul Rm. Vîlcea 
Vitrometan Mediaș 
C.I.L. Blaj
Textila Sebeș 
Carpați Mîrșa

— Torpedo Zărnești
— U.P.A. Sibiu
— Hidroenergia Rm. V.
— I.C.I.M. Brașov
— Textila CiSnădie
— Precizia Săcele
— C.F.R. Sighișoara
— Met. Copșa Mică

1—0 (1—0)
5—0 (2—0)
0—0
2—0 (1—0)
2—0 (1—0)
1—0 (0—0)
3—0 (1—0)
1—1 (0—1)

(Corespondenți : i. Zidaru, G. Lorac, Gh. Matei, p. Gior-
M. lonescu).

Arieșul Câmpia Turzii
C.I.L. Gherla

— Unirea Alba Iulia
— Tehnofrig Cluj

2-1 (1-1)
5—0 (3—0)

2—1 (1—0) Crișana Sebiș — Unirea Dej 0—2 (0—1)
0—0 Dermata . CI uj — Someșul Beclean 2-1 (2-1)
2—0 (0—0) Minerul Bihor — Recolta Salonta 1—0 (1—0)
1—1 (0—0) Soda Ocna Mureș — Cimentul Turda 3—0 (1—0)
2—1 (1—1) Constr. Alba Iulia — Metalul Aiud 0—4 (0—2)
1—1 (1-1) Minaur Zlatna — Aurul Brad 3—1
1—0 (1—0)

amînat
(Corespondenți : Șt. 

hervari, M. Domițian,
Giurgiu, D. Vatau, C. Brad, E. Fe- 
A. Verdeș, I. Filipescu).

— Petrolul Videle
— Răsăritul Caracal
— Vulturii Cîmpiilung
— Cetatea Tr. Măgurele
— Textilistul Pitești
— Recolta Stoicănești 

i — Progresul Corabia
■— R.O.V.A. R. de Vede 

Gruia. M. Avanu.
FI. Denghel

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4

_______  _ Pitești 
Progresul Corabia.

Și
o 
o
2
1
1 
0 
0 
o
2
2
1
1
1
1 
0
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1. C.S U. BRAȘOV7
Textila Cisnădie
Hidroenergia Rm. Vilcea 
C.I.L. Blaj
C.F.R. Sighișoara
Lotrul Brezoi 
Textila Sebeș 
Precizia Săcele
Chimia Orașul Victoria 
Metalul Copșa Mică 
Vitrometan Mediaș 
Torpedo Zărnești 
Carpați Mîrșa 
U.P.A. Sibiu 
Oltul Rm. Vîlcea 
I.C.I.M. Brașov

6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
9

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1 
1 
0

Unirea Alba iulia — C.I.L. Gherla, Recolta Salonta — Soda 
Ocna Mureș.

s. Frățiescu, Al. 1. UNIREA DEJ 4 4 0 <a o 14— 3 8
Bizon). 2. Metalul Aiud 4 3 0 1 9— 1 6
1 0 7— 2 7 3. Soda Ocna Mureș 4 3 0 1 8— 4 6
0 1 12— 1 6 4. Cimentul Turda 4 2 1 1 4— 4 5
1 1 11— 8 5 5—6. Minaur Zlatna 4 2 0 2 5— 4 4
1 1 6— 4 5 Arieșul Cîmpia Turzii 4 2 0 2 6— 5 4
1 1 5— 3 5 7. C.I.L. Gherla 4 2 0 2 10—11 4
1 1 5— 7 5 8. Tehnofrig Cluj 4 2 0 2 6— 7 4
0 1 7— 2 4 9. Dermata Cluj 4 1 2 1 4— 5 4
0 2 7— 5 4 10. Someșul Beclean 4 2 0 2 6- 8 4
0 2 5— 5 4 11. Recolta Salonta 4 1 1 2 4— 4 3
0 2 3— 4 4 12. Minerul Bihor 4 1 1 2 2— 4 3
2 1 8—11 4 13. Aurul Brad 4 1 1 2 6— 9 3
1 2 3— 6 3 14. Constructorul Alba Iulia 4 1 1 2 4— 8 3
0 2 3— 5 2 15. Crișana Sebiș 4 0 2 2 1— 5 2
0 3 5— 8 2 16. Unirea Alba Iulia 4 0 1 3 3—10 1
2 2 3—13 2 ETAPA VIITOARE : Someșul Beclean Metalul Aiud.
0 4 2— 8 0 Cimentul Turda — Dermata Cluj. Aurul Brad — Unirea
— Chimia Găești, Dej, Tehnofrig Cluj — Minerul Bihor, Arieșul C . Turzii —
ROVA Roșiori — Minaur Zlatna. Crișana Sebiș -- Constructorul Alba Iulia,

M.
3 
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1 
0 
0

1. AUTOMATICA ALEXANDRI/
2. Progresul Corabia
3. Dacia Pitești

4—5. Chimia Gâești 
Răsăritul Caracal

6. Cetatea Tt. Măgurele
7. R.O.V.A. Roșiorii de Vede
8. A.R O. Cîmpulung
9. Chimia Tr. Măgurele

10. Vulturii Cîmpulung
11. Recolta ‘‘
12. Petrolul Tirgoviște
13. Cimentul Fiehi
14. Textilistul Pitești
15. Unirea Drftgășani
16. Petrolul Videle
ETAPA VIITOARE : Textilistul

Răsăritul Caracal’ — -1 ------- .
. Recolta Stoicănești. Petrolul A’idele — ARO Cîmpulung. Vul
turii Cîmpulung — Automatica Alexandria, Unirea Drăgă-

------ ,-lung
Stoicănești

9.
10.
11. 

12—13.

14.
15.
16.

ETAPA VIITOARE • C.F.R. _____ ______ ______  _____ _
Torpedo Zărnești — Carpați Mîrșa, Metalul Copșa Mică — 
Oltul Rm. Vîlcea, Vitrometan Mediaș — C.I.L. Blaj, Hidro
energia Rm. Vîlcea — Precizia Săcele. Chimia Victoria — 
Lotrul Brezoi. I.C.I.M. Brașov — Textila Cisnădie, Textila 
Sebeș — C.S.U. Brașov.

Sighișoara U.P.A. Sibiu,



SLCVfflTf DIN DRUMUL CARAVANEI

■ Sprinturile intermediare — aproape la fel de specta-
•3 culoase ca Și cele finale — au fost urmărite de fiecare

un veritabil reci- 
caravanei.

lor — și-au aruncat, totuși, din cind in cind, 
a-l admira.

i Fanfara pionierilor din Adjud a dat 
** tal publicului ce venise în întîmpinarea

dată de un public numeros, entuziast.
Fotografii de Drago? NEAGU

0 ’Sprint final, spectaculos, la Buzău. Purtătorul „tricou- 
■4 Iul galben", Vasile Teodor, intră pe pistă talonat de mai 

tînârul său coleg de întrecere Nicolae Gavrilă. A cîștigat (se putea 
altfel ?) liderul... ,

< . Pretutindeni, caravana „Turului României" a fost întîm-
* pinată, ca și în comuna Frasini, de cetățenii dornici să 

asiste la o secvență, fie ea cit de scurtă, din întrecerea cicliștilor, 
' să-i încurajeze.

S-

5 Minunate sînt. plaiurile „Țării Domelor"! Străbătînd 
peisajul fermecător, cicliștii — deși concentrați in efortul 

privirile pentru

Sportul
ARDOAREA, BUNA PREGĂTIRE
Șl TALENTUL „NOULUI VAL“

AU CARACTERIZAT COMPETIȚIA
Desfășurată între 2 și 9 septem

brie, cea de a XlX-a ediție a „Tu
rului României" a programat 11 
etape, însumînd 1 287.8 km. în trei 
dintre cele opt zile de concurs ci
cliștii au fost obligați să parcurgă 
cîte două etape. Traseul a scos în 
calea rutierilor numeroase urcușuri, 
un drum sinuos care i-a solicitat 
din plin. Au fost zile de întrecere 
cînd vîntul — puternic — a fost 
cel mai de temut adversar, întreg 
plutonul făcîndu-i față cu dificulta
te. în sfîrșit, canicula nu i-a iertat 
decît arareori.

Deși dificultățile — prevăzute 
sau neprevăzute — puteau stopa 
elanul multora dintre competitori, 
„Turui României" a fost, in marea 
majoritate a secvențelor sale, o în
trecere spectaculoasă, fermecătoare 
chiar, o competiție care a urcat 
uneori la cote valorice inaite (me
dia orară din etapa a IX-a a fost 
de aproape 46 km, iar media orară 
generală : 39,163 km). Desigur, vor 
fi și din aceia care, obișnuiți să 
critice oricînd și oricum, vor acuza 
mediile orare din unele etape (dacă 
ar fi fost de față ar fi cunoscut, 
desigur, cauzele obiective care le-au 
generat), lipsa unui mai mare nu
măr de echipe de peste hotare. Fără 
discuție, toți am fi dorit ca plutonul 
alergătorilor oaspeți să fie mai nu
meros, mai valoros. F.R. Ciclism, 
în limita posibilităților sale, a de
pus străduințe. Două dintre echipe 
(Cehoslovacia și Turcia) au anunțat, 
însă, în ultimul moment că, din 
motive tehnice, nu mai pot răspun
de prezent. Și, apoi, mai există un 
considerent: cursa n-a mai figurat 
în programul întrecerilor interna
ționale din anul 1969. La reluare 
este greu să aduni la start un foar
te mare număr de echipe. Fiecare 
federație își trece în calendarul său 
competițional internațional compe
tițiile tradiționale, ce se desfășoară 
cu regularitate. Abia acum, cînd 
organizatorii sînt hotărîți să menți
nă „Turul României" în actualitate, 
se va putea solicita unor federații 
să țină seama de aceasta și să-și 
trimită la start primele reprezenta
tive. în locul criticii (de dragul cri
ticii), să vedem ce trebuie făcut 
pentru ca la ediția jubiliară „Turul 
României" să se desfășoare la ni
velul cel mai ridicat al exigențelor, 
iar despre ediția din acest an 
afirmăm, cu convingere (bazați 
realități), că a fost o reușită 
multiple planuri.

în afara spectacolului pe care 
creat . și pe care l-au admirat 
sincer toți cei ce au urmărit „Tu
rul României" — înconjurul țării 
pe biciclete a favorizat ofensiva ti
neretului. Nici una dintre edițiile 
precedente n-a cunoscut un atac 
atît de ferm, atît de bine susținut, 
al tineretului. Ion Cernea, Nicolae 
Gavrilă. Vasile Pascale, Coste! Cirje, 
Valentin Hoța. Marian Ferfclea,

Organizarea unui tur 
ciclist nu este o treabă 
ușoară. Ea necesită un 
întreg angrenaj, un 
mare număr de tehni
cieni și activiști obștești 
care să lucreze — vre
me îndelungată — cu 
tragere de inimă, să-și 
pună în valoare spiri
tul de inițiativă. în a- 
cest sens este edificator 
faptul că primele mă
suri pentru organizarea 
viitoarei ediții, a XX-a. 
a „Turului României" 
au fost luate încă îna
inte ca întrecerea din 
acest an să fi început...

Lucrările de organi
zare a ediției pe anul 
1973 au început, — n-a 
fost vina nimănui — 
destul de tîrziu. S-au ce
rut, deci, pe un spațiu 
de timp redus eforturi 
ample. Problemele com
plicate ale organizării 
au fost însă rezolvate 
cu succes tocmai dato
rită entuziasmului cu 
care au muncit nume
roși iubitori ai sportu
lui cu pedale. Comisiile 
de organizare din ora- 
șele-etapă, ca și din 
cele de trecere, lucră
torii de miliție (înce- 
pînd cu cei ai I.G.M. și 
continuînd cu cei din 
județe și din Capitală), 
arbitrii (din rîndurile

să 
pe 
pe

l-a

Eugen Dulgheru. Eugen Inibuzan, 
Mircea Ramașcanu sînt numai cîți- 
va dintre membrii numerosului 
pluton de tinere talente ce au 
luptat și au reușit să se afirme. 
Putem spune chiar că, în unele mo
mente, tinerii rutieri și-au asumat 
misiunea onorantă de a duce greul 
cursei, de a iniția acțiuni spectacu
loase. în unele situații, ei au reușit 
chiar să culeagă... fructele, cîștigînd 
etape sau făcînd salturi spectacu
loase în clasamentele generale. Ex- 
ploatînd la maximum posibilitatea 
ce i sa oferit, „noul val“ ne-a dat 
o imagine a potențialului și per
spectivelor sale. A fost nu numai 
un ciștig al Turului, ci al sportului 
nostru cu pedale. Pornind de la 
acest test, de la rezultatele sale, se
lecționerii au acum o bază concretă 
în alcătuirea loturilor, în. contura
rea calendarului competițional 
extern. Vom spune, chiar înainte de 
a cunoaște opinia specialiștilor, că 
printr-o muncă continuă, prin asi
gurarea celor mai bune condiții de 
pregătire și prin alcătuirea judi
cioasă a programului de evoluții — 
noua generație de rutieri poate să 
asigure sportului nostru cu pedale 
saltul de care unii se îndoiesc as
tăzi. Talentul și sîrguința celor mai 
mulți dintre rutierii tineri ne dau 
convingerea că se pot obține — 
treptat, firește — performanțe de 
răsunet în arena internațională 
care, la rîndul lor. să creeze emu
lația necesară în rîndurile tineretu
lui, să-i atragă spre acest sport atît 
de frumos. Poate n-ar fi rău să sa 
știe că el, ciclismul, este astăzi 
practicat în aproape 100 de țări ale 
lumii, că — departe de a fi la apu
sul existenței sale — înregistrează 
o înviorare accentuată.

Victoriile individuale au aparți
nut rutierilor experimentați. Nu 
este o contrazicere a celor expuse 
mai sus. Teodor Vasile — un talent 
incontestabil — nu putea avea încă 
un contracandidat. Fiind la apogeul 
carierei, la un nivel de pregătire 
superior și mînat de dorința de 
a-și înscrie pentru prima oară nu
mele pe tabloul învingătorilor „Tu
rului României", el s-a dezlănțuit 
pur și simplu. Valoarea performan
ței sale crește cu atît mai mult cu 
cît — nelipsit de aportul coechipie
rilor — Teodor Vasile a luptat cu 
propriile sale puteri pentru a obți
ne „tricoul galben" și, apoi, pentru 
a-l apăra și consolida. Vasile Sele
jan — grimperul nr. 1 — repetă 
la 25 de ani performanțele reali
zate mai înainte. Cei doi alergători 
ne dau garanția — prin valoarea 
demonstrată — că orice test al ti
nerilor în compania lor poate fi 
edificator.

Printre elementele notabile ale 
celei de a XlX-a ediții a „Turului 
României" se află comportarea e- 
chipei Steaua. Formată din 
Pascale, Ștefan Ene, Nicolae

lă. George Negoescu și Marian Fer- 
felea, formația s-a dovedit omoge
nă, uneori combativă, adesea atentă 
la tot ce se întîmplă. pentru a-și 
tăia „partea leului" din fiecare ac
țiune încununată de succes. Voința 
București și Metalul Plopeni au fost 
alte două echipe despre a căror 
comportare se poate vorbi în ter
meni elogioși.

Desigur, ediția care a reluat șirul 
întrecerilor de lung kilometraj pen
tru înconjurul țării pe biciclete va 
suscita și alte discuții. Dar, ca un 
element de maximă importanță tre
buie repetat — pentru că merită 
într-adevăr — succesul ei multila
teral.

Hristache NAUM

Vasile 
Gavri-

I II

LA REVEDERE ÎN 1974!
cum cînd regăsim bucuria 

î nou acasă, dar 
nu putem scăpa de nostal- 

pe 
bi- 
cu 
de

Acum cind r 
de a fi din 
nu putem s 

gia frumoaselor zile petrecute 
drumurile țării, a venit vremea 
lanțului acestei competiții 
ecou larg în masa iubitorilor 
sport.

într-o sâptâmînă plină, de 
minică pînă duminică, 60 de 
cliști din 4 țări au pornit să stră
bată patria noastră, parcurgînd cu 
totul 1287,8 km. Dar rezultatele 
Turului României nu pot fi reduse 
la iureșul de aproape 40 km la 
oră cu care au pedalat sportivii, 
în admirabila lor întrecere, impli- 
cînd rulaj întins, cățărări osteni
toare, coborîri amețitoare sau 
sprinturi furibunde. Semnificația 
generală a competiției întrece va
loarea strict sportivă a performan
țelor.

Atunci cînd și-au propus să re- 
înnoade, după trei ani de pauză, 
șirul edițiilor Turului României, or
ganizatorii — ziarul „Sportul", 
A.S. Loto Pronosport și Federația 
română de ciclism — și-au unit 
forțele nu pentru deșarta ambi
ție de a imita Tour de France sau 
Giro d’ltaiia, nici de dragul de a 
încărca inutil calendarul competi
țional al mișcării sportive româ
nești. Organizatorii au plecat la 
drum cu convingerea câ Turui Ro
mâniei — dincolo de tradiția de 
40 de ani care l-a implantat în 
peisajul sportiv al țării — repre
zintă pe de o parte un important 
eveniment sportiv, iar pe de altă 
parte un mijloc deloc neglijabil

du- 
ci-

de propagandă pentru exercițiul 
fizic, pentru sport în general.

Faptele au confirmat intențiile. 
Cele 11 județe ale țării, străbătu
te de caravana pe două roți, timp 
de 8 zile, au simțit o evidentă re
vigorare a interesului pentru sport. 
Așa reiese și din declarațiile ofi
cialităților locale și din manifes
tările anonime — și totuși cît de 
elocvente — ale sutelor de mii de 
oameni care au urmărit trecerea 
plutonului, l-au admirat pentru cu
raj și l-au ovaționat.

îndeosebi în orașele „capete de 
etapă", sosirea, adăstarea și ple
carea caravanei cicliste a prile
juit veritabile sărbători sportive. Pe 
lîngă atenția acordată evenimen
tului imediat, mai importantă ni 
se pare acțiunea de răscolire a 
ambițiilor și veleităților sportive lo
cale. Tn majoritatea orașelor, sosi
rea Turului României a fost prece
dată de competiții de masă sau a 
fost înconjurată cu spectacole 
sportive pe stadioane.

Cu un asemenea bilanț încu
rajator, ne este îngăduit a gîndi, 
de pe acum, la ediția jubiliară, 
de anul viitor, a Turului României, 
al cărui succes este asigurat, în 
ciuda oricăror sceptici. Importan
ța pe care presa centrală și loca
lă, televiziunea și radioul cu a- 
cordat-o competiției încurajează 
nădejdea de progres a organiza
torilor pentru Turul României 1974, 
pe temeiul unui însemnat cumul 
de experiență. I

> IVictor BANCIULESCU

ULTIMII ÎNVINGĂTORI: CLUJUL
în lumea întreagă, 

te devin evenimente 
imens răsunet pe planul țărilor res
pective. Dar un angrenaj de aseme
nea proporții, care străbate o țară 
întreagă și-i pune regiunile în plă
cută stare de veghe sportivă, nu 
poate fi doar opera unui stat-major, 
a organizatorilor. Călăuziți de cele 
mai bune intenții, ei înșiși încărcați 
cu suficiente sarcini de răspundere, 
organizatorii solicită sprijinul orga
nelor locale și, atunci cînd primesc 
acordul lor, le transferă o bună 
parte din misiuni, de obicei dintre 
cele mai importante.

Reședințe de județ, orașe de im
portanță industrială sau culturală, 
vestite localități balneo-climaterice 
și-au asumat cu plăcere — și și-au 
îndeplinit-o excelent — datoria de a 
întîmpina sărbătorește caravana ci- 
clistă a Turului României 1973, de 
a o găzdui, de a-i crea o ambian-

tururile ciclis- 
sportive cu

ță locală plăcută, de a o face 
să nu se simtă înstrăinată și 
să uite, cît se poate de repede, îna
inte de ivirea zorilor zilei urmă
toare, ostenelile zilei precedente. 
Trebuie să recunoaștem că aseme
nea sarcini de gazdă perfectă nu 
pot sta la îndemînă decît acelora 
care iubesc într-adevăr sportul, care 
au posibilitatea să-l practice și sînt 
însuflețiți pentru progresul educa
ției fizice și sportului.

In 11 județe ale țării, orașe 
diferite dimensiuni s-au 
parcă în a ne face șederea 
plăcută. Organele 
și de stat 
capacitățile 
în așa fel 
obligați de tradiție — 
cale de a întocmi o ierarhie, 
aflăm în grea încurcătură.

înainte chiar de a trece la cla
samentul final, să le adresăm aces-

au 
lor 

încît

de 
întrecut 

mai 
locale de partid 
desfășurat toate 

organizatorice, 
astăzi, cînd — 

sîntem pe 
ne

Șl BISTRIȚA
Inspectoratului general 
care a asigurat spriji- 
pe ntregul traseu, pu

blicului entuziast, cele 
mulțumiri, sentimentele 
prețuire.

Iată (pentru că nu se 
clasamente :

tora, ca și 
al miliției, 
nul necesar

mai calde 
noastre de

fel !) cele două

Orașe de etapă
1. CLUJ
2. Suceava
3. Bacău

poate alt

Orașe de trecere
1. BISTRIȚA
2. Dej
3. Focșani

Pentru sublinierea meritelor celor 
două orașe cîștigătoare (Cluj și Bis
trița), obținute în organizarea com
petițiilor de masă ocazionale, în 
popularizarea Turului României, în 
asigurarea momentelor sărbătoreșit, 
în răsplătirea concurenților, comisia 
de organizare le va premia, potri
vit tradiției, într-un cadru festiv.

cărora vom aminti de 
Octavian Amza, Traian 
Constantin. Ion Florian, 
Ion Dolete, Ion Ze- 
mianschi, Alexandru A- 
ramă, Dobre Manea, A- 
lexandru Bădin, 
lae Teodorescu), 
târzii" 1___ „
Marin, Ion Pomană 
Mihail Simion, 
sportivi care 
la dispoziția 
cu mașinile 
(Cristache Teodorescu, 
Ștefan Peter, Bela Ba- 
boș), numeroși alții care 
au venit — lăsînd la o 
parte orgoliul — pur și 
simplu să ajute la 
transportul „recuzitei", 
la marcarea traseului 
ș.a.m.d. (nereușind de 
cele mai multe ori să 
vadă nimic din desfășu
rarea cursei), mecanicii, 
oamenii de ordine, mul
tiplicatorii de rezultate 
— toți aceștia și încă 
mulți alții și-au adus 
contribuția directă, de
cisivă, la succesul aces
tei mari competiții.

Este, desigur emoțio
nant faptul că 6 colegi, 
în dragostea pentru 
sportul cu pedale, și-au 
luat concediul de odih
nă în perioada „Turului 
României" pentru a-și 
conjuga eforturile cu 
cele ale organizatorilor,

Nico- 
JUULCOCU/, ,,mo~ 
Ion Bogdan, Dan 

Și 
foștii 

s-au pus 
caravanei 

proprii

că- în cele 8 zile 
trecere (ca să nu 
mai socotim și pe cele 
premergătoare startu
lui), au fost numeroa
se cazurile cînd a tre
buit să se sacrifice nop
țile pentru punerea la 
punct a amănuntelor ce 
compun organizarea e- 
tapei de a doua zi. De 
fiecare 
aceștia 
oferit 
au fost 
dă posibilitatea de 
contribui 
lor la ușurarea dificul
tăților rutierilor.

Exemplele acestea ne 
întăresc convingerea că 
familia sportului cu pe
dale, deși mică, este pu
ternică, unită, entuzias
tă. Și poate că ar tre
bui să se facă mai des 
apel la toți membrii ei 
(ne gîndim, în primul 
rînd, la cicliștii care au 
părăsit în ultimii ani 
arena competițională), 
pentru ca multe treburi 
din ciclismul românesc 
să se facă la timp și 
bine.

Tuturor celor care au 
contribuit la reușita ce
lei de a XlX-a ediții a 
„Turului României" or
ganizatorii le adresează 
calde mulțumiri, since
re felicitări !

de in
ie

dată, oamenii 
minunați s-au 
cu generozitate, 
fericiți că li se 

a 
prin munca

LA TENIS DE MASA

sovietic Burnazian.

LA KOSICE

BASCHETBALISTELE NOASTRE
PE LOCUL DOI

„CUPA DUNĂRII

FRAGA, 10 (Agerpres). — L 
cea de-a treia ediție a competi
ției internaționale de tenis de 
masă pentru juniori „Cupa Du
nării", desfășurată la Bratislava, 
tinerii jucători români, Marin 
Firănescu și Ștefan Moraru au 
cîștigat proba de dublu, învin- 
gînd în finală cu 2—0 (21—17,
21—15) perechea Pavlicek — Zla- 
mal (Cehoslovacia). în finala pro
bei de simplu băieți. Firănescu a 
pierdut cu 0—2 în fața sportivu
lui

FRAGA, 10 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de 
baschet de la Kosice a fost cîști
gat de echipa R.S.F.S. Ruse, ur
mată de reprezentativele României 
și Cehoslovaciei, formația iugoslavă 
„Indrustomontaj" Belgrad și selec
ționatele Slovaciei și orașului Ko
sice. ,

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Selecționata Slovaciei — Selecțio
nata Kosice 63—58 (33—36); RSFS 
Rusă — România 84—68 (41—28); 
Cehoslovacia — „Indrustomontaj" 
Zagreb 83—59 (36—25).

în preliminariile C. M

RĂSPLATĂ BINEMERITATĂ
Tradițional pentru ciclism, și nu 

mai puțin pentru „Turul României", 
este momentul premierii. Pentru 
eforturile depuse, pentru perfor
manțele realizate și sprijinul dat la 
dinamizarea competiției, rutierii 
primesc diferite premii. în ultima 
seară a ediției a XlX-a a „Turului 
României" a avut loc această fru
moasă și emoționantă festivitate.

Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a acordat echi
pei României, învingătoare în a- 
ceastă întrecere, o cupă de cristal, 
iar componenților ei — Vasile Teo
dor, Vasile Selejan, Nicolae David, 
Ion Cernea și Nicolae Andronache, 
antrenor Nicolae Voicu — Diploma 
de Onoare a C.N.E.F.S.

Premiul ziarului 
conferit lui Vasile 
revistei Sport lui 
iar cel al A.S. 
(care, pe parcursul 
împărțit numeroase 
Cernea, Premiul ziarului Elore a re
venit lui Valentin Ilie, cel al ziaru

Sportul a fost 
Teodor, cel al 
Vasile Selejan, 
Loto-Pronosport 

competiției, a 
premii) lui Ion

lui Scinteia tineretului lui Valentin 
Hoța, iar cel al Radio-televiziunii 
lui Nicolae Andronache. „Premiul 
UCECOM" — pentru cel mai bun 
cățărător — a fost cucerit de Vasile 
Selejan, iar cel al Asociației Presei 
Sportive — pentru sprinterul nr. 1 
— de Teodor Vasile. Ziarul Munca 
l-a premiat pe tînărul și valorosul 
Alexandru Zaroschi de la Metalul 
Plopeni.

Printre premiile oferite de F.R. 
Ciclism s-a aflat, la loc de frunte, 
cel din clasamentul pe echipe. El a 
revenit formației reprezentative a 
României.

Desigur, ar trebui să amintim aici 
și alte premii, oferite de redacțiile 
ziarelor județene, de numeroase în
treprinderi și instituții din localită
țile prin care caravana a trecut 
sau a făcut popas. Toate, laolaltă, 
au contribuit direct la răsplătirea 
celor mai buni cicliști români și de 
peste hotare, participanți la cea de 
a XIX-a ediție a „Turului Româ
niei".

Redacția și administrația j București, str, Vasile Gonta nr. 18; telefoane:

ARGENTINA - BOLIVIA 4-0
Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit la Buenos Aires meciul dintre 
selecționatele Argentinei și Boliviei, 
contînd pentru clasamentul grupei 
a Il-a sud-americane. Fotbaliștii ar
gentinieni au obținut victoria cu 
scorul de 4—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Brindisi (min. 30 și 43) 
și Ayala (min. 66 și 78). în clasament:

Australianul John Newcombe 
cîștigă Forest Hills-ul

ILIE NĂSTASE Șl CHRIS EVERT SE MENȚIN 
LIDERI ÎN MARELE PREMIU

După Margaret Court, a doua victorie australiană în probele de simplu, 
de la Forest Hills, este semnată : John Newcombe

Telefoto;
doua oară 
Hills, după 
La sfîrșitul

A.P.-AGERPRES
NEW YORK, 

ba de simplu 
Campionatelor 
■nis ale S.U.A., 
nurile de la Forest Hills, s-a înche
iat cu victoria jucătorului australian 
John Newcombe. In finală, Newcom
be l-a învins în cinci seturi pe Jan 
Kodes (Cehoslovacia) i 6—4, 1—6, 
4—6, 6—2, 6—3.

„In excelentă condiție fizică, eta- 
lind o gamă mult mai completă de 
lovituri (serviciile și passing-shoot- 
urile sale au fost de multe ori im- 
parabile), Newcombe a repurtat un 
succes binemeritat", notează cores
pondentul agenției „France Presse". 
Cei 16 000 de spectatori au asistat la 
una dintre cele mai frumoase finale 
disputate la ultimele ediții ale tur
neului.

John Newcombe, în vîrstă de 29 
de ani, eclipsat In ultimul timp de 
jucătorii mai tineri, revine pe pri
mul plan al ,,sportului alb" și ciș-

10 (Agerpres). —Pro- 
bărbați, din cadrul 

Internaționale de te- 
desfășurate pe fere

tigă a 
Forest 
6 ani. 
torul a declarat: 
cut să cîștigi a doua oară un turneu 
de asemenea amploare. Kodes este 
un jucător foarte bun, victoria mea 
nu a fost deloc ușoară". In ceea 
ce-1 privește pe Kodes, acesta ?a 
spus i „Partida cu Stan Smith m-a 
extenuat. In ultimele două seturi ale

I

concursul de la 
un interval de 
partidei, învingă- 
„Este foarte plă-

MARELE PREMIU F.I.L.T.

1. Argentina 1 1 0 0 4—0 2
2. Paraguay 1 1 0 0 2—1 2
3. Bolivia 2 0 0 2 1—6 0

AGENDA SĂPTĂMÎNII
10—16 TENIS Turnee pentru Marele Premiu F.I.L.T.J 

la Sacramento șl Aptos (California).
SCHI NAUTIC Campionatele mondiale, la Bogota.

10—15 BOWLING Campionatele europene, la Dublin.
LUPTE Continuă campionatele mondiale, la Te

heran.
10—14 YACHTING C.M. clasa Olandezul zburător”, la Ro

chester (S.U.A.).
12 FOTBAL Norvegia — Olanda, în preliminariile 

C.M. (gr. a ni-a europeană), la Oslo ; 
R.D. Germană — Bulgaria (amical), la 
Rostock.

13—16 GOLF Concurs international de amatori, la 
Marianske Lazne (Cehoslovacia).

13—19 CICLISM Turul Cataloniei.
14—19 AUTO „Turul Franței'1 pentru mașini G.T.
14—20 YACHTING C.M. clasa „Fire Ball“, la Torboy (Ma

rea Britanie).
15—23 HALTERE Campionatele mondiale, la Havana.

CICLISM Turul Bulgariei.
16 FOTBAL Paraguay — Argentina, în prelimina

riile C.M. (gr. n sud-americană), la 
Asuncion.

MOTO Trofeul Națiunilor, în Anglia.
16-19 BOX Turneu internațional, la Ostrava (Ceho

slovacia).

în urma rezultatelor înregis
trate în turneul de tenis de la 
Forest Hills. îtasamentul pe 
primele zece locuri in Marele 
Premiu — F.I.L.T. se prezintă

1. I. NASTASE (România) 386 p
2. M. Orantes (Spania) 284 p
3. J. Kodes (Cehoslovacia) 250 p
4. J. Newcombe (Australia) 247 p' ™ «...---- —--------- 210 p

184 p 
173 p 
169 p 
141 p 
137 p

5 T.
6. ’ S.
7. J.
8. N.
9. A.

10. T.
In 

tinuă 
Chris 
mată 
(Australia) 
Court 
ginta 
Helga 
etc.

Okker (Olanda)
Smith (s.U.A.) 
Connors (S.U.A.) 
Pilici (Iugoslavia) 
Metreveii (U.B.S.S) 
Gorman (S.U.A.) 

clasamentul feminin,
să conducă americanca
Evert, cu 650 puncte, ur- 

de Evonne Goolagong
555 p, Margaret

(Australia) — 353 p. Vir- 
Wade (Anglia) — 304 p, 
Masthoff (R.F.G.) — 265 p

jucat crispat, iar servi- 
au fost defectuoase".
probei de dublu femei, 

t (Australia),

finalei am 
ciile mele

In finala 
cuplul. Margaret Court (Australia)^ 
Virginia Wade (Anglia) a întrecut cu 
3—6, 6—3, 7—5 perechea americană 
Billie Jean King, Rosemary Casals.

Proba de dublu mixt a fost câș
tigată de cuplul Billie Jean King — 
Owen Davidson (Australia), învin
gător cu 6—4, 3—6, 7—6 în finala 
susținută cu perechea Margaret 
Court (Australia) — Marty Riessen 
(S.U.A.).
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