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jncepind de astăzi, CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROM ANE
Luni după-amiază, președintele 

Nicolae -Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat Muzeul aurului 
din Bogota, luînd cunoștință cu 
vestigiile unei strălucite civilizații 
care a existat pe aceste meleaguri 
înainte de venirea colonizatorilor 
spanioli.

pașnică, între națiuni — idealul cel 
mai înalt al inspiratorului și făuri
torului independenței- a numeroase 
țări latino-americane.

Președintele Consiliului de 'Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au făcut luni seara, 
c vizită președintelui Columbiei, 
Misael Pastrana Borrero, și soției 
sale, Cristina Arango Vega de Pas
trana, la reședința prezidențială, 
Casa de Bolivar.

La sosirea oaspeților români, o 
gardă de onoare aliniată în fața pre
ședinției Republicii Columbia a pre
zentat onorul.

Numeroși locuitori ai capitalei co
lumbiene, aflați pe străzile înveci
nate, au salutat cu căldură, la sosire, 
pe șeful statului român.

La Casa Bolivar a avut loc ban
chetul oferit de președintele Re
publicii .Columbia și soția sa, în 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

în timpul banchetului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate, cei doi șefi de state au rostit 
cuvântări.

Președintele Republicii Columbia, 
Misael . Pastrana Borrero, a înmînat 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, ordinul 
„Boyaca", cea mai înaltă distincție 
columbiană, creată de eliberatorul 
Columbiei, ca și al altor țări ale 
Americii Latine, Simon Bolivar, pen
tru efortul deosebit depus de șeful 
statului român pentru coexistența

Marți dimineața, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul Eroului Național al Colum
biei, Simon Bolivar, supranumit aici 
ca și în alte țări ale Americii Latine 
„El libertador".

Este intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, George 
Macovescu, depune o coroană de flori 
Ia Monumentul Național al Colum
biei. In fața .Monumentului se păs
trează un moment de reculegere. 
Este intonat apoi Imnul de stat al 
Republicii Columbia.

Președintele .Nicolae Ceaușescu și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
se opresc cîteva minute în Casa me
morials Simon Bolivar. La plecare, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
semnat următoarele în 
onoare a Casei-muzeu : „

a 
cartea de 

Aducem un 
omagiu eliberatorului Simon Bolivar, 
care a luptat pentru o Americă La
tină independentă, liberă și suve
rană".

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a 
amiază o îhtîlnire de 
ședințele Congresului 
iumbian, președinte 
Hugo Escobar Sierra.

Congresul Național — parlamentul 
columbian — își are sediul în centrul 
Bogotei într-o impunătoare clădire 
ce domină frumoasa piață dreptun
ghiulară, Simon Bolivar.

România, 
avut marți la 
lucru cu pre- 
Național co

al Senatului,

Tn sala de recepție a Parlamen
tului, președintele Nicolae Ceaușescu, 
este intîmpinat de Hugo Escobar 
Sierra, președintele Congresului Na
țional și în același timp președinte 
al senatului.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

Președintele Congresului Național 
al Republicii Columbia. Hugo Esco
bar Sierra, și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, rostesc 
cuvîn.tări.

Președintele Parlamentului colum
bian informează apoi amănunțit pe 
președintele Nicolae Ceaușescu des
pre activitatea parlamentară din a- 
ceastâ țară, subliniind în același 
timp simpatia deosebită, prestigiu! de 
care România și conducătorul ei se 
bucură în rîndul parlamentarilor co- 
lumbieni indiferent de apartenența 
lor politică.

La rîndul său, șeful statului ro- 
_mân s-a referit la activitatea orga

nului suprem al puterii de stat din 
țara noastră, Mărea Adunare Națio
nală, la rolul sporit ce revine acestui 
organism in viața social-politică a 
României socialiste.

Șefii grupurilor parlamentare pre
zintă apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu, omagiul lor,' al partidelor 
politice pe care ei le reprezintă.

La părăsirea parlamentului, asis
tăm din nou la o caldă manifestație 
de simpatie, de prietenie 
locuitorii 
României

la Snagov
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ACADEMIC
îricepînd de astăzi dimineață, 

pistele nautice de la Snagov gaz*

Bogotei o
Socialiste.

*
dimineața,

pe care 
fac președintelui

tovarășa Elena 
vizită la „Xnsti- 
bunăstare a fa- 
însoțită de soția 

Columbia,

C. ALEXANDRU, N. GINGĂ SI I. PĂUN AU OBȚINUT
7 •> 1

M. Dumitru, accidentat, s-a retras din concurs

j

Marți 
Ceaușescu a făcut o 
tutui columbian de 
miliei", unde a fost 
președintelui republicii 
doamna de Pastrana, sub a cărei în
drumare își desfășoară activitatea 
institutul. ■

duiesc finalele campionatului repu
blican de canotaj. în probele de 
viteză.

Așteptate cu deosebit interes. in- 
trucît vor . reuni la start pe .toți 
sportivii romani care au participat 
la Campionatele europene de la 
Moscova, întrecerile sînt rezervate 
seniorilor și tineretului (pînă la 19 
ani), atît la feminin, cit și la mas
culin. ...

Astăzi. în prima zi a competiției, 
se vor desfășura (cu începere de 
la ora 9), probele eliminatorii ia 
seniori și apoi recalificările. Joi, de 
la ora 9.30 au loc finalele senio
rilor. '

întrecerile tineretului sînt. pro
gramate, după același program, vi
neri și simbătă dimineață. La con
curs participa reprezentanți ai sec
țiilor de canotaj din Timișoara, 
Arad. Piatra Neamț, Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Bacău, Bucu
rești etc.

telex, de la tri- 
operațiunile 

medicală, cîn- 
sorți) 

. (n.r. ieri) la prînz.
au început primele 
cadrul campionatelor 

■ lupte greco-romane. 
întrecerilor celor mai 

din lume sînt pre-

TEHERAN, 11 (prin 
misul nostru), 
preliminare 
tarul oficial 
efectuate azi 
după-amiază 
meciuri din 
mondiale de 
La ‘startul i 
buni luptători 
zenți 158 de concurenți. reprezen
tanții acestei discipline sportive din 
33 de țări. Cel mai mare număr 
de pafticipanți s-a înregistrat la 
categoriile 57 kg și 74 kg — cite 
19, iar cei mai puțini candidați la 
primele locuri în ierarhia mondia
lă se constată la categoriile semi
grea și grea — 11 și, respectiv, 12.

După numai două ore de la gon
gul inaugural al competiției, timp 
în care s-au disputat peste 30 de 
partide, se poate afirma că dispu
tele acestor sportivi valoroși se 
situează la un nivel spectacular 
care satisface exigențele publicu
lui iranian, recunoscut pentru corn-' 
petența sa în materie de lupte.

Primele întîlniri ale luptătorilor 
români au constituit și primele 
momente de satisfacție pentru de
legația noastră. Tînărul reprezen
tant al României la categoria 48 
kg, Constantin Alexandru, cel care 
l-a înlocuit pe marele absent al 
campionatelor mondiale, Gheorghe 
Berceanu, a pășit ... cu dreptul în 
competiția supremă. El l-a întîlnit 
pe Lhaobi (R.P. Mongolă), un ad
versar puternic și foarte decis să-și 
apere șansele. Sportivul român 
și-a impus superioritatea tehnică și 
cu excelente tururi de cap și de 
braț, timp de 8 minute și-a domi
nat copios partenerul. Cu un mi
nut înaintea gongului final, Ale
xandru conducea la puncte cu sco
rul de 24—I 
cîndu-și aminte câ tușul 
victorie mai valoroasă la 
rea clasamentului fina], 
constănțean a atacat decis 
tinuare și cu numai 20 see. înainte 
de fluierul arbitrului și-a fixat 
adversarul cu umerii pe saltea. La 
cîteva minute după succesul lui 

.. C. Alexandru, un alt reprezentant 
al țării noastre, Nicu Gingă, obți
nea cea de-a două victorie catego
rică pentru lotul român. în parti
da cu italianul Bognani, Gingă a 
atacat dezlănțuit din primele se
cunde ale 
adversarul 
exagerată,» 
vertismente

După
Țvizita
și tragerile ia 

ieri) la 
început 1

•6 !. Dar, probabil, adu- 
este o 

stabili- 
tînărul 

în con-

disputei, obligîndu-și 
la o luptă defensivă 
acesta primind trei a- 

consecutive, a fost

A

Ultimele zile de vacanță, ultimele 
— din nou in bănci!

întreceri ale verii. Peste cîteva zile
Foto: Paul ROMCȘAN

descalificat. Astfel. Gingă intră în 
turul II cu 0 puncte penalizare, ca 
și Alexandru.

In întîlnirea
ian
în

cu iranianul Toro- 
. Marin Dumitru s-ti accidentat 
cel de-al doilea minut al me-

CONSTANTIN ALEXANDRU

ciului, iar medicul a hotărît re
tragerea sa din concurs.

Următorul sportiv român care a 
evoluat pe saltele stadionului Na
țional ,,Farah" a fost tot un de
butant la campionatele mondiale, 
Ion Păun (categoria 62 kg). După 
o repriză în care și-a dovedit su
perioritatea în fața luptătorului

turc Halukoe. în primul minut . de 
luptă al reprizei secunde. Paun a 
executat cu precizie un salt cu 
care și-a dus adversarul in poziție 
de
In

pod și apoi a finalizat tușul, 
turul doi, luptătorii romani vor

NICU GINGA

Alexan- 
(Ung), Gingă-Kostadi- 
Păun-Morad (Algeria),' 

(Jap), Popa-Teufic 
, Neguț- 

Martinescu-Lozanov

avea următorii adversari: 
dru-Sereș 
nov (Bul), 
Hîipcă-Jato
(Tur), Olteanu-Klijo (Fin) 
Darko (lug),
(Bul), Dolipschi-Tomov (Bul).

Dan CARLEȘTEANU

DE MÎINE, LA MAMAIA

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI ÎNCHEIE

SEZONUL OFICIAL AL ÎNOTĂTORILOR
începînd de mîine, noua piscină aco

perită de la Mamaia va cunoaște din nou 
atmosfera marilor întreceri. Anul acesta, 
federația de specialitate a programat 
tradiționalele Campionate internaționale 
ale României în bazinul de pe litoral, 
recunoscut pentru calitățile «sale teh
nice.

activități L 
sportive 
de masă

„UNIREA" DEJ, IN 
ACTUALITATE

ÎNTRECERILE
CAMPIONATULUI

REPUBLICAN

Despre asociația sportivă „Uni
rea". Dej (peste 3 000 de membri)' 
s-a scris și în alte rînduri, de fie
care dată remareîndu-se preocupa
rea existentă aici pentru extinde
rea Și diversificarea activităților 
sportive și buna desfășurare a1 
acestora.

Tot asupra acestor probleme 
ne-am oprit și în ultima discuție 
purtată cu secretarul „Unirii”, 
Cornel Pop. „Săptămina aceasta — 
ne-a informat interlocutorul 
tru — declanșăm una dintre 
petițiile de bază din planul 
tru: campionatul asociației 
tive, programat la fotbal, 
handbal, popice și tenis de
întrecerea e prevăzută să se des
fășoare pe trei etape: secții, grupe 
sportive (n.r. „Unirea" totalizînd 
cinci asemenea unități — CCH, 
„Fabrica de mobilă", „Bobîlna”, 
IGCL, „Drumuri județene") și fi
nale, 
mind 
rirea 
și al 
tanții 
tru că dorim ca această competiție 
să aibă intr-adevăr caracter de 
masă — deci să realizăm o cit mai 
largă cuprindere — și să consti
tuie, totodată, o bună propagandă 
printre cei care nu s-au împriete
nit, încă, cu nici o disciplină spor
tivă, ținem ca pregătirea și des-

fășurarea ei să se facă în modul 
cel mai bun cu putință — ne-a a- 
sigurat secretarul „Unirii", 
mițîndu-ne totodată vești de 
itinerarul competiției.

S-a încheiat cea de a lll-a ediție a Spartachiadei de vară a armatelor prietene

N.

TEREN DE FOTBAL LA
PEȘTIȘUL MARE

pro-
pe...

D.

SPORTIVII MILITARI
BILANȚ: 5 MEDALII

(prin telex, de la tri-

ROMANI S-AU COMPORTAT MULȚUMITOR
DE AUR, 2 DE ARGINT Șl 8 DE BRONZ

DE TENIS
PE ECHIPE

șăptâmînii trecute 
aceste zile, au fost

_____  *’ ' i în cadrul 
campionatului național de tenis pe 
echipe (seria I). Iată primele re
zultate înregistrate :

POLITEHNICA CLUJ —STEAUA
5— 12. Dominînd în partidele de 
simplu bărbați, oaspeții și-au asi
gurat o victorie confortabilă. Din
tre rezultatele clujenilor merită 
menționat cel obținut de Vera 
Pura asupra Aureliei Trifu, pe care 
a învins-o după trei seturi de mare 
luptă : Rezultate : Komoroczi—So
tiriu 4—6, 3—6 ; Boldor—Sotiriu
6— 8, 2—6; Giurgiu—Nemeș 3—6,
7— 5, 6—2 • Pura—Trifu 11—9,
8— 10, 6—4 ; (P. Kadvani — coresp.)

POLITEHNICA CLUJ — C.S.U. 
CONSTRUCȚII 15—2. Clujenii au 
obținut cea mai categorică victo
rie din ultimii ani : Boldor—Boaghe
7— 5, 0—6, 6—2 ; Komoroczi—Rusu
8— 6, 6—4 ; Komoroczi—Boaghe 
7—5, 8—6 (în setul doi, Boaghe a 
condus cu 5—0 !) ; Vera Pura—Flo- 
rica Butoi 6—3, 6—0 ; Lucia Suciu— 
Elena Cotuna 4—6, 6—3, 6—3. Re
gretabilă atitudinea nesportivă a 
bucureșteanului M. Rusu, care a 
adus injurii adversarului și arbi
trului principal.

DINAMO BRAȘOV — STEAUA 
5—12. în partidele principale : Ke- 
rekes—Hărădău 6—4, 6—3 ; Tr.
Marcu—Sotiriu 4—6, 7—9 ; Kere- 
kes—Sotiriu 1—6, 5—7 ; Tr. Măr
cii—Hărădău 6—3, 6—4 ; Dărăban— 
Popovici 6—1, 1—6,
Gohn—Aurelia Trifu 6—! 
iudit Gohii—Valeria Balaj

Kerekes, Gohn—Hărădău. 
Trifu 6—1. 6—4. De remarcat com
portare'» satisfăcătoare a primelor 
rachete brașovene, cu rezerva ner
vozităților exagerate ale lui Traian 
Marcu. (M. B.).

La sfirșitul 
continuind în 
programate întîlniri

5—7 ; 
■2.

7-5 ;

Și •

Iudit
6--1 :
6—4.

nos- 
com- 
nos- 

spor- 
volei, 
masă.

Cu sprijinul Comitetului sindi
catului și al Comitetului U.T.C. de 
la Baza I Peștiș, și cu contribuția 
Consiliului municipal pentru edu
cație fizică și sport Hunedoara, în 
satul Peștișul Mare a fost amena
jat, prin muncă voluntară, un te
ren de fotbal. La prima întrece
re găzduită de noua bază sporti
vă «au participat echipe de fotbal 
din Teliuc, Răcăștie, Peștișul Mare 
și Baza I București.

PRAGA, 11 
misul nostru).

Marți seara, 
toresc, la primăria orașului Praga a 
avut loc festivitatea închiderii celei 
de a treia ediții a Spartachiadei de 
vară a armatelor prietene. Cu acest 
prilej, în prezența sportivilor din

într-un cadru sărbă-

CELE 15 MEDALII 
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

Ion VLAD — coresp.

„CUPA FORESTIERULUI"

cunoscute ultimele re- 
întrecerilor. La tir, în

ur-
spo-

la această ultimă fază 
să invităm — pentru 
interesului competitorilor ca 
spectatorilor — și reprezen- 

altor asociații din oraș. Pen-

Tg. Neamț s-au desfășurat 
județene --ale 

competiții „Cupa Fo- 
P'aza finală a reunit 
de concurenți, care 
în 7 ramuri de sport.

La 
întrecerile finale 
tradiționalei 
restierului4*. 
aproape .300 
s-au întrecut 
Iată cîștigătorii :

Triatlon — D. Rusu (Forestierul 
Tg. Neamț); ciclism (pe distanța

MEDALII DE AUR : — Petre Lupan 
— atletism 5 000 m; ion Corneliu — 
tir (pistol viteză); echipa.de handbal: 
Ștefan Florea și Marian Lazăr — 
box.

MEDALII DE ARGINT : — echipa 
de pistol viteză ; Teodor Ciulii — tir 
(armă standard: 3x20 f calibru mic).

MEDALII DE BRONZ : — F. Balaș 
(3) — haltere (la total, smuls și arun
cat) : Mihai Teodor — tir (pistol li
ber) ; Teodor Coldea — tir (armă li
beră calibru mic) : Petru Anton, loan 
Adam și Dinu Condurat — box.

să vă facem 
zultate ale 
proba de pistol calibru mare 30+30, 
sportivii noștri nu s-au mai compor
tat corespunzător. Cea mai bună po
ziție dintre pistolarii români a reali
za l-o Virgil Atanasiu (locul 25—26) 
cu 573 p, în timp ce ceilalți au ocu
pat locuri și mai mo'deste. Victoria 
a revenit lui V. Torsln (U.R.S.S.) tu 
593 p, urmat de Ivan Nemeth și Mi
lan Hyka (ambii Cehoslovacia) 
cile 591 p.

în fine, turneul de baschet a 
cîștigat

fost 
cîștigat de echipa U.R.S.S., care, în 
meciul decisiv, a întrecut Cehoslova
cia cu 103—85 (61—39).

★

(Continuare în pag. a 3-a)

cele 12 țări 
rile rostite 
țațele bune 
tul că 
strîngerea relațiilor de prietenie din
tre sportivii militari.

înainte de a face o 
în revistă a comportării 
români la această 
care a durat aproape două săptămîni,

Reporterii noștri pe teren,
Hotâririi Plenarei C. C al

5

ciații militare din țara respectivă, 
delegația română a fost reprezentată 
doar de sportivi ai clubului Steaua. 
In asemenea condiții, afirmarea re-

Ion OCHSENFELD

{Continuare in pag. a 4-a)

Pînă la această oră nu a fost alcătuit 
programul celor două reuniuni care va 
cuprinde toate probele olimpice. în ca
zul cînd într-una din probe vor ii mai 
mult de 8 concurenți se. vor organiza- 
serii contratimp.

Printre înotătorii români, aflați de 
cîteva zile (pentru acomodarea cu pisci
na acoperită) la Mamaia se numără ma
joritatea campionilor și recordmanilor 
țării. Lor li s-au adăugat, de luni și cei 
6 sportivi. Marian Slavic, Zeno Oprițescu, 
ion Miclăuș, Aurel Vițelarii», Eugen Al
mei’ și Anca Groza, care ne-au repre
zentat recent la C.M. de la Belgrad.

Deocamdată, au răspuns afirmativ la 
invitațiile trimise de forul. nostru de 
specialitate federațiile din U.R.S.S. și 
Cehoslovacia. $i-au anunțat participarea, 
pînă la ora cînd apar aceste rînduri 13 
înotători sovietici și 3 sportivi ceho
slovaci.

Cu un interes sporit este așteptată 
evoluția multiplei campioane balcanice 
Anca Groza (locul XI la 100 m delfin, 
la Belgrad) care se află în formă foarte 
bună. Ea va încerca probabil să-și corec
teze performanțele optime nu numai în 
probele sale favorite, dar și în unele 
curse de craul sau mixt. Un alt punct 
de atracție al programului ii va. con
stitui și întrecerea sprinterilor, unde 
Oprițescu, Miclăuș. și ’Slavic vor face o 
tentativă asupra ’ recordului național 
(54.3) deținut deocamdată de înotătorul 
din Cluj.

participante, în cuvîntă- 
au fost subliniate rezul- 
realizate, precum și fap- 

întrecerile au contribuit la

scurtă trecere 
sportivilor 

mare competiție,

Făcând un scurt bilanț al compor
tării sportivilor militari români la 
Spartachiadă, trebuie să consemnăm 
din capul locului că, în general, re
zultatele reprezentanților noștri sînt 
satisfăcătoare. Cele 15 medalii — 
dintre care 5 de aur — sînt în a- 
ceastă direcție edificatoare. Este de 
menționat faptul că1 aici au fost pre- 
zenți mtiiți campioni olimpici, mon
diali și europeni. De asemenea, tre
buie să ținem seamă de faptul că 
sportivii români au luat startul doar 
la 7 discipline, față de cele 
cluse în program. In fine, nu 
omis nici faptul că, în timp 
delegații și-au selecționat 
panțil din numeroase cluburi.

12 in- 
trebuie 
ce alte 
partici- 
și aso-

mijlocul preocu parilor pentru aplicarea prevederilor
P. C. R. din 28 februarie 2 martie

RELAȚIA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ-CONDUCEREA UZINEI
CHEIA SUCCESELOR LA INDEPENDENTA" SIBIU

• O BAZĂ MATERIALĂ ÎN PERMANENTĂ DEZVOLTARE • TU
RISMUL ACTIV — LA LOC DE CINSTE • GRIJĂ SPORITĂ PEN
TRU SCHIMBUL DE MÎINE • FOȘTI SPORTIVI ACTUALI ANIMA
TORI Al SPORTULUI

O confruntare, oricît 
cu sportul sibian, aduce 
realizările întreprinderii 
dența“, atît pe planul activității de 

■ masă cit și a celei de performanță.
Așa că, iată-ne la poarta prestigioa
sei întreprinderi sibiehe. adevărat 
„mecanic șef" al industriei țării 
pentru utilaje chimice, metalurgice 
și miniere. Gazde amabile și inter
locutori documentați ne-au fost to
varășii Ion Schiau și Nicolae Ciu- 
cudeanu, președintele și, respectiv, ■

de sumară 
în discuție 
„Indepen-

secretarul Asociației sportive „In
dependența", precum și Ilie Ostaș, 
secretarul comitetului U.T.C. uzi
nal. Tunem în discuție prima pro
blemă :

BAZA MATERIALĂ
„Cu patru ani în urmă, aflăm 

cu uimire, de la interlocutorii noș
tri. nu exista nimic. S-a pornit de 
la zero. Consiliul popular ne-a pus 
la dispoziție un teren la ieșirea din

oraș, pe drumul spre Ocna Sibiu
lui, și pe el, exclusiv prin munca 
patriotică a salariaților, mobilizați 
de U.T.C., de comitetul sindical și 
de asociație, cu concursul larg al 
conducerii uzinei, au apărut un ex
celent teren de fotbal gazonat, un 
al doilea de zgură pentru antrena
mente și încălzire și un, al treilea, 
schițat, aflat in fază de construc
ție".

Piloni groși de beton. încastrați 
într-o fundație solidă, așteaptă aco
perișul în trepte al viitoarei 
bune, care va adăposti
vestiare, spații de cazare, săli, 
o latură a perimetrului 
două terenuri de tenis sînt aproape 
gata. Se lucrează continuu, l'ără în-

tri- 
âedesubt 

Pe 
sportiv

trerupere, după o planificare con
cepută de „comandamentul" sportiv 
al întreprinderii, alcătuit din inter
locutorii noștri, la care — prin con
tribuția substanțială și înțelegerea 
acordată — trebuiesc adăugați to
varășii Miron Negrită — director, 
Nicolae Stanciu, secretarul comite
tului de partid și loan Oprescu, 
președintele sindicatului.

„Se lucrează continuu, ni se spu 
ne, vin oamenii și ,ne cer. „Inde
pendenta" are o tradiție in spbrtu' 
de masă și trebuie să ne grăbim

Mihai BÎ.7Â

(Continuare în pag. a 3-a)

A XlX-a ediție a „Turului ciclist al României" a prilejuit între
ceri de o deosebită frumusețe. In numeroase etape, plutonul a fost 
fragmentat de acțiuni curajoase, sprinturile intermediare și cele 
finale, urcușurile și coboririle pe' serpentine au relevat membrilor 
caravanei și sutelor de inii de spectatori ihdeminarea rutierilor. Pără 
îndoială, palpitanta dispută ia avea un puternic ecou in rindurile 
tineretului, va atrage noi contingente de pasionați ai sportului cu 
pedale spre secțiile de ciclism.’

In fotografie, moment din desfășurarea etapei a Il-a a „Turului 
României"

Foto : Dragoș NEAGU

echipa.de
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DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE MONDIALE
Mâ COMPORTARE A SPORTIVILOR NOȘTRI

1 5

STIMULENT PENTRU SUCCESE VIITOARE
ALE NATATIEI S-AU BUCURAT 

DE UN SUCCES DEPLIN
TEHERAN, 11 (prin telex, de la 

trimisul nostru). " ' 
pauză ■ dintre < 
mondiale, revenim . _ _ __
cieri referitoare la întrecerile celor 
mai buni luptători' efe libere, recent 

■încheiate în capitala Iranului. Tre
buie să precizăm ■ încă de la început 
că actuala ediție a campionatelor 
mondiale de lupte libere, la care a 
fost prezentă elita acestei discipline 
sportive-, s-a ridicat la un nivel va
loric deosebit.

Alături de sportivii Uniunii Sovi
etice și ai Bulgariei, care au domi
nat cu regularitate ultimele mari 
întreceri internaționale, la Teheran, 
luptătorii țării gazdă s-au prezentat 
excelent pregătiți, dovedindu-se ad
versari redutabili pentru cei 
valoroși concurenți din lume.

v

Folosind ziua 
cele două campionate 

cu cîteva apre-

de

mai 
Nu 

este un secret faptul că luptele li
bere reprezintă în Iran principalul 
sport, dar aproape nu ne-a venit să 
credem cînd am aflat că în țara 
gazdă a campionatelor mondiale e- 
xiș-tă 150.000 de sportivi legitimați' 
numai la această disciplină. în aces
te, condiții nu ne-au mai. surprins 
cețe .trei medalii de aur obținute de 
liȘptătorii iranieni, ca și locul se- 
cdfcd ocupat în clasamentul neoficial 
pe națiuni (28 puncte). Nu este mal 
puțin adevărat că sportivii țării 
gazdă au fost avantajați și de con
dițiile de desfășurare a competiției, 
convenabile pentru ei, dar deosebit 
de. dificile pentru ceilalți concurenți. 
Disputate în aer liber, reuniunile 
da dimineața aveau loc pe o căldu
ră toridă (32—36 de grade). Atmos
fera era înăbușitoare, astfel că au 
făcut față numai acei luptători care 
au fost excelent pregătiți și s-au 
putut adapta unor astfel de condiții. 

■Spre mândria noastră, reprezen
tanții României la campionatele 
mondiale de lupte libere au tăcut 
fiți cu brio acestor întreceri, doi 
diSitre el. Vasile lorga și I.adislau 
Șiwisț, urețiid pe podiumul învingă
torilor, ’ar Enache Panaite clasîn- 
d'j-se pe un meritoriu loc IV.

Fără îndoială, cea mai frumoasă 
comportare dintre luptătorii români 
a ' avut-o multiplul nostru campion 
Vasile lorga. Acest, sportiv, care la 
virata de aproape 29 de ani conti
nuă să facă progrese pe linia per
formanțelor, este un exemplu pentru 
seriozitatea și perseverența sa. lorga 
s- ă< dovedit un excelent concurent, 
dotat cu o putere de luptă remarca
bilă și cu o voință demnă de toată 
lauda. Numai un arbitraj părtinitor, 
în partida decisivă cu sovieticul 
Siulzhin, a făcut ca sportivul nostru 
să nu se situeze pe cea mai înaltă 
treaptă . a podiumului de premiere. 

I.adislau Șimon, prezent pentru 
prima oară la o competiție de ni
vel mondiali a concurat cu dezin
voltură și încredere în propriile for
țe, dovedindu-se un tînăr 
se pot pune mari speranțe 
competițiile viitoare.- El a 
că are multă voință, luptînd 
cu cei mai valoroși sportivi 
m o înainte de a Încheia aprecieri
le pozitive, trebuie să amintim com
portarea mai mult decît promițătoa
re a tînărului nostru reprezentant 
la categoria 100 kg. Enache Panaite. 
Acesta a demonstrat că dispune de 
calități care-1 pot conduce într-un 
timp destul de scurt spre vîrful pi
ramidei valorice mondiale, cu con
diția ca în pregătirile viitoare aces
te calități să fie valorificate la ma-" 
ximum. Ceilalți com.ponenți ai dele
gației noastre, Ion Arapu și Petre 
C’oman, n-au realizat performanțele

LOCALE

in care 
pentru 

dovedit 
curajos 
din lu-

TIP UȘOARA, 9 
responclencul nostru județean). în loca- 
litate a luat sfirșit competiția voleiba- 
listică „Cupa Timișoara", ediția a 12-a, 
la care au participat 12 echipe feminine. 
Trofeul a revenit divizionarei A locale, 
Universitatea. învingătoare cu 3—I) In
partidele cu „U" Cluj și Școala sportivă 
Constanța, in cadrui turneului pentru 
locurile l—4. Iată și celelalte rezultate : 
,.(J" Cluj — Șc. sp. Timișoara 3—0, ' Șc. 
sp. Constanța — Șc. sp. Timișoara 3—1 
(turneul 1—1). Medicina Timișoara — 
1: .dnltki Kikinda (Iugoslavia) 3-1. Șc. 
s ■■. Tg. Mureș — Radnlcki 3—1. Zlata 
Virseț (iugoslavia) — Șc. sp. Tg. Mureș 
3—1. Medicina — Zlata Virseț 3—2 (tur
neul 5—8), Șc. sp Caransebeș — Li
ceul sportiv Hm. Vrlcea 3—1, Șc. “ 
TopUta — Șc sp. Arad 3—1, Șc.

• Caransebeș — Șc. sp. Toplița 3—2,

a . ___ _ _  _
începutul competiției, dar pe parcurs 
s-a dovedit . insuficient de fortificat 
pentru această categorie. Trecerea 
sade la 48 kg. la 52 de kg. i-a creat 
tin handicap, deocamdată-, greu de 
surmonțat... Coman. după . o victorie a- 
șupra unuia dintre medaliați (Stahr 
— R.D.G.), a suferit o contuzie la 
un braț, care l-a făcut să nu-și 
poată pune în valoare tehnica 
experiența competițională.

După festivitatea de premiere 
schimbat ctteva cuvinte cu cei 
medaliați ai campionatelor mondiale 
si cu antrenorul lor. Iată ce ne-au 
declarat : VASILE IOKGA : „Sînt 
fericit că ani obținut cea de-a treia 
medalie în întrecerile celor mai buni 
luptători din lume, și încă una mai 
prețioasă decît 
transmiteți calde 
lui meu antrenor, 
A fost un turneu 
multă șansă și cu 
tivitate 
realiza 
MON : 
vut cu 
o clasă 
categoria grea. Sînt bucuros că am

scontate. Primul evoluat bine la

mai
si

am 
doi

Vă rogcelelalte. . _ . 
mulțumiri primu- 
Alexandru 
greu, dar 
o perfectă oblcc- 
arbitrului puteam 

mult". LADISLAU ȘI- 
mai greu meci

Tătaru. 
cu mai

din partea
mai

„Cel mai greu meci l-am a- 
Andriev (U.R.S.S.), care are 
peste toți concurenți! <le Ja

abținut prima mea medalie la C.M., 
cu ocazia primei participări. Adresez 
cuvinte de recunoștință primilor 
mei antrenori. Ștefan Gybrgy și 
Francisc Bolla, ca și maestrului Ion 
Crîsnic care s-a ocupat foarte mult 
d<- pregăiirca njea“- Antrenorul ION 
BĂTRIN : „A fost un campionat 
mondial fourte greu. Sînt mulțumit 
de rezultate. Unii sportivi au con
tribuit mai mult, alții mai puțin, dar 
toți au merite. Cu numai cinci coti- 
cuceriți s-a realizat un bilanț care 
ne onorează, dar ne și ambiționează 
pentru viitor. Locul VI in lume, cu 
numai jumătate de echipă, nu este 
o performanță la indetnîna oricui".

Exprlmîndu-ne acordul cu păre
rea antrenorului I. Bătrîn, îi felici
tăm pe sportivii români pentru locul 
ocupat în ierarhia mondială în 
condițiile amintite, urîndu-le succese 
și mai mari. Iată clasamentul neo
ficial pe națiuni după întrecerile de 
libere: 1. U.R.S.S. 55 p., 2. Iran 28 p., 
3. Bulgaria 28 p., 4. R.P. Mongolă 
18 p., 5. S.U.A. 16 p., 6. ROMÂNIA 
12 p., 7. R.D.G. 10 p., 8. Turcia 10 p., 
9. Ungaria 9 p., 10. Japonia 8 p.

Dan GÂRLEȘTEANU

Concursul de înot, mai tare ca acela de
performanța poloiștilor noștri poate 

înotători, doar Anca Croza
Punct final în această primă edi

ție a campionatelor mondiale de na- 
tație. Eforturile organizatorilor de a 
asigura grandioasei competiții un 
cadru corespunzător din toate punc
tele de vedere au stat la baza unui 
prim succes al C.M. Toate cele patru 
piscine puse la dispoziție celor peste 
1200 de concurenți, 
punct de vedere 
dotării tehnice, au 
torilor la primele 
să-și materializeze posibilitățile 
performanțe de cea mai înaltă va
loare. La încheierea întrecerilor, dr. 
Harold Henning, președintele federa
ției internaționale declara : „A fost o 
competiție minunată și mă simt mîn- 
dru că mă număr printre cei care au 
insistat la crearea acestor C.M. îno
tători] au dovedit, prin rezultatele 
realizate — 18 recorduri mondiale și 
18 recorduri europene — că în cu- 
rînd va trebui, să ne gîndim la alto 
limite privind posibilitățile lor. Tur
neul «le polo și cor,cursul : de sări-

excelente din 
al construcției și 
permis competi- 
titluri supreme 

..........‘:1o în
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REAMENAJĂRI Șl NOI TERENURI LA MORENI

OLPUTAJI Șl PREȘEDINȚI Al ASOCIATIILOR DE LOCATARI

„In cartierele de locuințe. consiliile locale pentru educație fi
zică și sport și organizațiile de pionieri își vor intensifica preocupările 
pentru organizarea activității sportive de masă care să favorizeze ouihna 
activă a oamenilor muncii, a familiilor acestora, precum și pentru satis
facerea necesității de mișcare și de joacă a copiilor. Consiliile populare, 
asociațiile locatarilor vor mobiliza cetățenii pentru amenajarea unor baze 
sportive simple și spații de joacă pentru copii".

Mergînd pe urmele îndeplinirii 
acestei sarcini din planul de mă
suri al C.N.E.F.S. pentru aplicarea 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 23 februarie — 2 -martie a.c. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului, am 
poposit zilele trecute în orașul 
Moreni, cunoscut centru petrolier. 
In drum spre Consiliul popular, 
ne-am oprit în dreptul unui com
plex sportiv — aflat în construc
ție — s' 
1 și 3. 
fotbal, 
precum 
Iară de 
pective, 
de avansat. . ,
bază sportivă ? Cine’ a luat iniția
tiva amenajării * “
Gheorghe Ilinca, 
tetului executiv 
popular și președintele C.O.E.F.S., 
ne-a informat că bazele sportive 
menționate sînt fructul dorinței de 
mișcare și participare a tineretului 
la concursurile preferate. Totul s-a 
realizat prin muncă patriotică, 
prestată atît de elevi, cît și de 
cetățeni din circumscripția 35, me
seriași care, în orele lor de răgaz, 
au Venit ‘să-i ajute pe șcblari la 
diversele lucrări de : 
Baza sportivă este denumită sim
bolic „Complexul sportiv al ele
vilor".

Am aflat, apoi, • că deputății u- 
nor circumscripții și președinți ai 
asociațiilor de locatari au fost prin
cipalii animatori în acțiunea de 
mărire a numărului de terenuri de 
spdȚt sau reamenajarea altora. A- 
proâpe fiecare bucată de pămînt 
dintre blocurile aflate în raza cir
cumscripției 28 a fost amenajată 
pentru joaca copiilor, iar pentru 
cei .mai mari s-a construit, din ini
țiativa deputatului Nectarie Muds) 
și a președintelui asociației de lo
catari, Ilie Saraolu, un teren de 
volei. Nu s-au lăsat mai prejos nici 
locuitorii cvartalului „Petrdlul". 
care, mobilizați de președintele a- 
sociației de locatari, Ștefan Litvin, 
tehniciărt ia-.tgieb^a Moreni, au dat 

.în folosință, un ..teren de volei și au 
dotat' 'cil' aparâtufa necesară pen
tru distracțiile copiilor locurile ră
mase libere între clădiri. Aici mai

situat între școlile generale 
Lucrările la terenurile de 

baschet, handbal și tenis, 
și cele privind pista circu- 

• atletism și sectoarele res- 
se aflau în stadiu destul 

Cui aparține această

sînt, însă, suprafețe ce se pretează 
la spații de joacă pentru cei mici, 
dar — din păcate — întreprinde
rea de construcții și montaje Dîm
bovița se lasă foarte greu convinsă 
să le curețe de moloz și alte res
turi da materiale. Din aceleași mo
tive, în cartierul „V. I. Lenin" nu 
se poate trece la amenajări spor
tive. Oafe să fie mai ușor să ri
dici blocuri, deqît să dizloci tere- 
nufîle de schelele și resturile ră
mase de la construcții ? Credem că 
în această privință se impune in
tervenția mai hotărîtă a Comitetu
lui executiv al Consiliului popu
lar, în ’calitate de beneficiar.

Din fericire, oamenii harnici și 
plini de inițiativă nu așteaptă să 
primească sarcini și pornesc singuri 
la treabă, oferind tineretului ce i se 
cuvine. Astfel, din îndemnul pen
sionarului Gheorghe Predescu, de
putat al cartierului Schela Mare, 
unde se afla un bazin părăsit de 
cîțiva ani, a apărut, prin contri
buția voluntară a cetățenilor, un 
cochet ștrand, refăcut de la ca
bine și pînă la pista de popice în 
aer liber. Numeroși tineri și vîrst- 
nici se bucură de apă, âer și soare, 

. relaxîndu-se, jucînd popice sau vo- 
T___... lei pe plaja ștrandului reanienajat

specialitate. ' prin muncă patriotică. Și încă ceva 
extrem de pozitiv : copiii pînă la 
16 ani au intrarea gratuită.

.. .-isju-putem -încheia fără a aminti, 
măcar în treacăt, de terenurile de 
baschet „și tenis din curtea liceu
lui, asfaltate din fondul comitetu
lui de părinți, de frumosul com
plex al clubului Flacăra II, cu 
terenuri de tenis ca cele de la... 
„Progresul", de stadionul din loca
litate, de noua bază sportivă a u- 
nității de pompieri și de alte a- 
menajări sportive bine întreținute, 
care constituie locuri de întîlnire 
a celor care doresc să practice o 
disciplină sau alta. La ora actuală 
se află în plină desfășurare între
cerile de natație', handbal, fotbal,- 
ciclism 
asociații, 
I.M.U.T. 
poziții. frpnțașe.

Era să uităm .
mulți adepți în această urbe și. ca 
atare; membrii comisiei de specia
litate au început să marcheze tra-

??A .iijitontate iț .y;.-
seele spre Ocpițâ. 'p'ădtireă de bra2i 
Ruda, Vatra Satului și alte loca
lități pitorești, care urmează să fie 
vizitate, în concursuri individuala 
și pe... familii, de prietenii turis
mului. în afară de tentația fru
museților naturii, participanții vor 
aspira la un trofeu transmisibil și 
la insignele jubiliare cu care vor 
fi dotate întrecerile pe cărările tu
rismului popular.

Traian IOANIJESCU

la
fi

Miinchen 9 Față de lotul prezentat
considerată satisfăcătoare • Dintre

s-a apropiat de grupul elitei

ei ? Tovarășul 
secretarul Comi- 

al Consiliului

BOX. La Galați, a avut loc o în
tâlnire amicală, Intre pugiliștii de la 
Constructorul din localitate și cei de la 
Metalul București. Meciul dintre cele 
două echipe fruntașe ale boxului româ
nesc a fost urmărit de un număr de 
peste 2500 de spectatori, care au aplau
dat victoria favorlțllor lor cu scorul de 
16—4. Cel mai așteptat meci al reuniunii 
ă fost Amăzăroale — Stanef. Simțindu-se 
foarte bine la categoria semiușoară, gă- 
lățeanul l-a învins pe Stanef prin aban
don în repriza secundă.

AUTOMOBILISM Duminică dimineața, 
pe serpentinele ce leagă Brașovul de 
Poiana Brașov, va avea loc cea de a 
treia etapă a campionatului republican 
de viteză In coastă. Printre concurenții 
care își vor încerca șansele pentru un 
loc fruntaș în clasamentul general și pe 
clase, se vor număra : Eugen Ioneseu 
Cristea, Horst Graef, Marin Dumitrescu, 
Dorin Motoc, Vasile Szabo ș.a. După 
cele două etape disputate pînă acum 
(Gutinul și Cota 1400), în clasamentul 
general conduce Marin Dumitrescu,

turi au fost la 
ultima ediție a 
frumoaselor balerine nc-a arătat că. 
pe viitor, va trebui să acordăm toată 
atenția înotului artistic".

înotul, cu bogatul său program 
ne-a reținut atenția în majoritatea 
timpului. în numerele precedente am 
avut ocazia să subliniem cîteva din
tre performanțele care au colorat în 
mod deosebit acest prim campionat 
al lumii. In ansamblu, rezultatele 

. finaliștilor celor mai multe probe au 
fost superioare cifrelor realizate la 
J.O. de la Miinchen, fapt care de
monstrează progresul necontenit al 
acestei discipline sportive. Iar în ga
leria marilor campioni au intrat a- 
cum mai mulți sportivi din diferite 
țări, care in urmă cu un an abia 
făceau primii pași pe scara valorilor 
mondiale. Kornelia Ender, Ulrikc 
Richter, Angela Franke, Gudrun 
Wegner, Renate Vogel, Rosemarie 
Kother din R.D. Germană; Jim Mont
gomery, John Hencken, Rick Demont 
din S.U.A., Andras Hargitay /(Unga
ria), Bruce Robertson (Canada)', Step
hen Holland (Australia), David Wilkie 
(Anglia) sau Novella Calligaris (Ita
lia) sînt astăzi marii campioni ai pis
cinelor, unele din rezultatele lor de
pășind toate așteptările specialiștilor.

în pasionantul duel R.D. Germană 
— S.U.A., a învins la limită echipa 
cea mai bine pregătită. înotătorii 
din K.D. Germană au cucerit 12 ti
tluri, cei din S.U.A. 11, celelalte 6 
revenind reprezentanților Angliei, 
Australiei, Canadei, Italici, Suediei 
și Ungariei. Este pentru prima oară 
în competițiile de amploare din ulti
mii 15 ani, cînd sportivii de peste 
Ocean cunosc înfrîngerea.

Turneul de polo, ca și Ia'ultima 
ediție a J.O., a fost dominat tot de 
reprezentativele Ungariei: și U.R.S.S. 
Spre deosebire de întrecerea de la 
Miinchen, însă, de această dată au 
cîștigat poloiștii maghiari, învingă
tori în partida directă cu cealaltă 
pretendentă la titlu. între celelalte 
formații clasate Intre locurile 3—10, 
diferențele au fost practic nesesizabi
le, ordinea lor fiind determinată în 
multe situații de tragerea la sorți 
pentru serii și... de unele arbitraje 
necorespunzătoare. Și pentru că a ve
nit vorba de cavalerii fluierului 
sublinia cu satisfacție 
internațional CORNEL 
CU (care a condus și

nivelul celor de Ia
J.O., iar întrecerea

finală) a fost apreciat cel mai 
arbitru al acestui campionat

$

I

vom 
că arbitrul 

MARCULES- 
la Miinchen

marea 
bun 
mondial.

Așa cum am relevat și într-unu! 
. din numerele noastre trecute, spor

tivii țării noastre nu au reușit să 
depășească, prin rezultatele lor, actua
lul nivel al natației românești, care 
contirjuă să se afle cu mult în urma 
celui din primul eșalon valoric. Prac
tic ei nu și-au atins obiectivele pro
puse — echipa de polo calificarea 
în turneul final, iar înotătorii cali
ficarea intr-o finală — dar sinceri 
să fim, urmărindu-i în întreceri, era 
destul de greu să realizeze mai mult. 
Doar echipa de polo, învinsă la limi
tă de Italia chiar în primul meci, ar 
mai fi putut cîștiga un loc sau două 
față <je poziția (VII) ocupată.

Poloiștii noștri, prezentînd un lot 
incomplet care s-a și diminuat pe 
parcurs, au depus eforturi pentru a 
se prezenta cît mai onorabil. Poate, 
dacă ar fi jucat într-o , altă, grupă 
preliminară, ei ar țj.,ajuns și, în tur
neul final. Dar. față "de lotul prezen
tat, considerăm rezultatele lor satis
făcătoare. Cît privește pe înotători, 
doar Anca Groza a evoluat la nivelul 
elitei, performanțele sale fiind ono
rante. Cu actualele sale recorduri și 
cu posibilitățile de care dispune, ea 
are șanse de a figura printre frun
tașele probelor de delfin la ediția 
din anul viitor a campionatelor eu
ropene. Și ștafeta crauliștilor (4 x 100 
m) s-a prezentat la nivelul posibili
tăților actuale. Desigur, Oprițescu, 
dar mai ales Miclău.ș și Vițclariu ar 
mai fi putut cîștiga cîteva zecimi pe 
parcursurile lor, dar oricum, față de 
cum au evoluat primele opt clasate, 
șansele de a pătrunde în finală erau 
minime. Singurul dintre înotători 
care ne-a dezamăgit realmente, a fost 
Eugen Aimer. în cazul sau credem 
că pregătirea pentru „mondiale" a 
fost necorespunzătoare, pentru că un 
înotător român, cel puțin la această 
oră, nu poate fi capabil să înoate la 
un nivel superior 100 m liber, 1500 
m liber și 200 m delfin !, așa cum ar 
fi dorit antrenorul său.

în încheiere, iată și echipele care 
au primit la Belgrad titlurile de cam
pioane mondiale : R.D. Germană la 
înot feminin și sărituri feminin, 
S.U.A. la înot masculin și înot artis
tic, Italia la sărituri masculin și Un
garia la polo.

RUGBY Duminică, ultima etapă
în turul „Cupei Federației Române de 
Rugby". Pînă acum, este neînvinsă doar 
echipa Steaua, campioana țării. • ÎN 
MECIUL SUSȚINUT la Varșovia, cu se
lecționata eapitalei Poloniei, echipa de 
tineret a Bucureștiului a terminat victo
rioasă cu scorul de 26—14, după cela 
pauză gazdele au condus cu 8—6. • NE 
VIZITEAZĂ ȚARA, CUNOSCUTA echipă 
de rugby din R.D. Germană, R.C. Lei
pzig. care activează în prima divizie. Ea 
va susține mai multe partide, dintre 
care două la București (cu Rapid) șt la 
Buzău. • SIMBATA, REPREZENTATI
VA DE TINERET a României va pleca 
la Varna in vederea turneului interna
țional organizat de Federația de specia
litate a Bulgariei intitulat „Vara Varnert. 
La turneu vor mal lua parte echipei? 
cadeților din Cehoslovacia și Italia. 
• DUMINICA SE VA DA STARTUL 
într-o nouă ediție a diviziei B. Reamin
tim. totodată, că divizia A va fl inau
gurată cu o săptămînă mai tlrzlu.

HANDBAL Pe terenul
de bitum din Parcul Dinamo va 
avea loc, azi, la ora 17, întîlnirea 
internațională dintre echipele 
masculine Dinamo București și 
Dynamo Berlin.

Adrian VASILIU

ATLEȚil JUNIORI ROMÂNI
S-AU REMARCAT LA POIANA BRAȘOV
La Poiana Brașov, echipele de 

juniori și junioare ale României au 
dominat categoric, cîștigînd 26 din 
cele 33 de probe și realizînd 8 noi

TROFEUL A REVENIT ECHIPEI
UNIVERSITATEA
(prin telefon, de Ta co-

AUTOTURISMELE

drumeția are
sp.
sp. 

........ .......... T _r. „ . șc. 
sp. Arad — Liceul sportiv Kni. Vîlcea 
3Î-2.

..Cupa Timișrara" la volei feminin

P. ARCAN

AUTOMOBILISTIC AL ROMÂNIEIIN RALIUL

DACIA AU DAT RANDAMENT BUN
GHEORGHE MEGELEA

și volei, între cartiere 
în care

și Schelei

și
reprezentanții 
Moreni dețin

ȘAH. Congresul Federației inter
naționale de șah prin corespondență 
(I.C.C.F.), care a avut loc la Varșovia, 
a atribuit titlul de maestru internațio
nal reprezentantului țării noastre, an
trenorul emerit SERGIU SAMARIÂN. 
Șahistul român este un vechi jucător 
prin corespondență, domeniu in care a 
înregistrat succese remarcabile, fiind 
calificat în semifinala campionatului 
mondial prin corespondență. Astfel țara 
noastră numără acum doi maeștri inter
naționali. Anul trecut distincția i-a fost 
acordată jucătorului gălățean Eugen Cos- 
tca. • ÎN ACESTE ZILE se desfășoară 
semifinalele campionatelor naționale in
dividuale. Grupele masculine se dispută 
la București (2), Craiova, Suceava, Ora
dea și Galați iar cele feminine la Bucu
rești, Timișoara, Constanța și Bacău. In 
Capitală, turneele masculine se joacă 
în sălile Constructorul și I.T.B., iar cel 
feminin în sala Recolta. • REINTRA 
în activitate campionul mondial : se duc 
tratative pentru organizarea unui simul
tan, cu ceasuri, pe care Bobby Fischer 
urmează să-1 susțină la 8 mese cu echipa 
reprezentativă a Olandei.

%

■ Raliul României la automobilism, 
încheiat duminică în fața hotelu
lui Intercontinental din București 
s«ia sifeat, prin numărul mare de. 
kilometri parcurși (peste 2 200), prin 
configurația, iar uneori și prin du- 
ritatea traseului, printre cele mai 
dificile întreceri automobilistice in
terne ale anului. De altfel, despre 
coeficientul de greutate ridicat al 
acestei întreceri ne vorbește pe de 
o parte, numărul mic de echipe 
care s-au încumetat să ia startul în 
întrecere (33), iar pe de altă parte, 
faptul că mai mult de 50 la sută 
dintre mașinile care au demarat 
vineri seara spre Brașov, nu au 
rpai apărut duminică la sosirea in 
Elucurești. 18 echipaje au abando
nat lupta, iar dacă privim lista ce
lor care, 
„tras pe . .
tune cunoscute în sportul auto : 
Marin Dumitrescu, Dumitru Novac, 
Florin Bejan, Andrei Lungu etc.

i.Se pune firesc întrebarea : aceas
ta a Vl-a ediție a Raliului Româ
ncei a păcătuit cumva prin aceea 
cS organizatorii (A.C.R. și T.I.L. CI
CLOP) au ales un traseu prea 
lung și prea greu _pentru forțele 
sportivilor noștri ? 
căutat vorbind cu 
tivi.

„Traseul — ne
Pztre Vezeanu. redutabil automo
bilist — s-a înscris în limita de 
dificultate a oricărui raliu cu pre
tenție. Că s-au înregistrat multe 
abandonuri, vina o au numai spor
tivii. Unii nu au știut sau nu au 
avut timp să-și pună mașinile la 
punct, alții le-au suprasolicitat și. 
bineînțeles, au capotat. în toate 
trebuie să existe simțul măsurii...”

Victoria fraților Florin și Gheor-

din diverse motive, au 
dreapta" vedem nume

Răspunsul 
mai mulți

spunea de

l-arii
spor-

pildă

ghe Morasi este cu atît mai valo
roasă cu cît cei doi au fost singurii 
care au încheiat cursa fără pena- 
liz4ri. In pluș, frății Morasi au ciș- 
tigatși cea mâl mare parte din
tre probele speciale. S-au situat pe 
primul loc în cursa de coastă de 
pe Mat.eiaș (desfășurată în noctur
nă), apoi în proba specială Vîrto- 
pul (intre Tg. Jiu și Tr. Severin). 
La sosirea în București Florin Mo
rasi, bucuros de victoria sa ne-a 
declarat: „A fost o cursă fru
moasă. Pentru departajarea concu- 
renților a fost inclusă, printre al
tele și porțiunea de șosea de la 
Almașul Mare. Un traseu pitoresc 
dar și foarte dur. Aici majorita
tea echipajelor au primit penali
zări.

Sînt satisfăcut și de faptul că ma
șinile Dacia 1300 și 1100 s-au dove
dit excelente".

Intr-adevăr, printre mașinile în
scrise în cursă, autoturismele Da
cia 1300 și 1100 au dat cel mai 
bun randafneht.' Toate cele 
autoturisme Renault 8 Gordini» 
care au luat startul s-au defectat.

In afara echipajului Florin și 
Gheorghe Morasi care au obținut 
primul loc în clasamentul gene
ral, merită evidențiați Iosif Santa 
și Ilie Olteanu, Anton Scurtu și 
Nicolae Ovici și, în mod deose
bit, cuplurile de „începători" Dan 
Buzoianu --- Mihai Stîngaciu (Bra
șov) și Ștefan Teodorescu — Nico
lae Stoleru (București), aceștia fi
ind singurii din Categoria 
tivă. care au încheiat cu succes 
„marea buclă". Iată acum 
mentul general al acestui , raliu : 
1. Florin și Gh. Morasi (I.A.P.), 
R 12 Gordini 2767,9 p ; 2. Anton 
Scurtu+Nicolae Ovici (Univ. Bra-

șov), Dacia 1100 S. 3225,7 p ; 3. 
Iosif Santa+luliu Olteanu (I.A.P.), 
Dacia 1300. 3234,4 p ; 4. Darie Go- 
ipgan+Zoltan Zempali (Univ. Bra
șov), Dacia 1300, 3328,4 p ; 5. Ion 
Crăciun-ț-Mircea Popescu (UniV. 
Brașov), Dacia 1300, ‘
Petre Vezeanu + 
(I.Â.P.). Dacia 1300, 
Dan Amărică-rDoru 
CLOP), Dacia 1100, v, ...
Niyri Pavel-j-Iosif Ștefan (A.C.R. 
Buc.), Dacia 1100 S, 3938,4 p ; 9. 
Vasile Szabo-f-Cornel Serghiescu 
(CICLOP), Alfa Romeo 3945,0 p ; 
10. Sever Vățianu+Cornel Tiț 
(CICLOP). Dacia 1100, 3953,0 p,

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

3356,4 p ; 6. 
Vasile Olaru 
3438,2 p ; 7.
Gîndu (Ci-

3614,4 p; 8.

Zilele trecute, echipa feminină de gim
nastică a Școlii sportive din Oradea a 
susținut o întâlnire amicală în localitatea 
Dvnaujvaros (Ungaria), în compania 
echipei Kohasz. Ca și în confruntarea 
desfășurată anterior la Oradea, - victoria 
a revenit tinerelor gimnaste românce, 
învingătoare de data aceasta eu scorul 
de 182-25—176,75. Formația orădeană, an
trenată de prof. Emetic Ban, a fost al
cătuită din Gabriela Bodi, Csilla Bodiș, 
Erica Satyerov, Ana Szabo, Gabriela Co- 
rodi și Ecaterina Szabo. Gimnastele ro- 

wwiii nu jnimiiiiiumtiiiii.'i. -jth iiiimi nni/ ctii-Q• nr

trei

respec-

clasa-

recorduri naționale, în recentul .tri
unghiular cu Cehoslovacia și Gre
cia. Constatarea nu poate decît să 
ne bucure în perspectiva campiona
telor europene ele juniori, care in 
1975 vor’ avea loc la Atena, cînd 
printre participanți, se vor număra, 

•probabil, și cîțiva dintre adversa
rii recenți de la,. Foiana Brașov. în 
absolut toate-pMbele atleții români 
s-au situat în prim plani.il întrece
rii. Ei s-au impus printr-un spirit 
ofensiv, forțînd rezultatele și recor- ‘ 
durile printr-un continuu efort de cehoslovacă, al cărui rezultat final 
autodepășire, chiar și atunci cînd 
victoria 
versării 
plică.

Dacă 
Cîrstea, 
me șl 
la 400 m plat; n-au luat startul în 
acest concurs, căpătăm un contur și 
mai exact al valorii victoriei româ
nești. Cîteva rezultate se impun ca 
rezonanță internațională. In primai 
rînd, desigur, cel realizat de Gh. 
Megelea (79,76 m), aflat la numai 
27 cm de recordul european de ju
niori la aruncarea suliței, apoi cele 
ale Florenței Ioneseu (50,82 m la 
disc), al brașoveanului Wilhelm 
Kraus (48,0 la 400 m). Entuziasmant 
pentru combativitate și stilul de a- 
lergare, orădeanul Iosif Korodi cu 
51,7 la 400 mg, în mare progres 
Maria Giurgiu, cu 1,79 m la înălți
me. N-am amintit, în mod deosebit, 
pe Gh. Ghipu .și N. Oncscu, proas
peți medaliați1 lă„eurți^iehele" de la 
Duisburg, pentru că vibtbriile lor 
la 1 500 m și, respectiv, la SOtT m 
au fost clare, pentru că, în absență 
unor rivali de marcă și probabil, 
dintr-o necesitate de relaxare, după 
un încărcat sezon internațional, 
timpii realizați, suficienți pentru 
victoria zilei, nu au corespondență 
valorică deosebită și nu reflectă 
potențialul acestor atleți.

Echipa Greciei, după cum se pre
supunea, s-a dovedit un adversar 
dificil, în special în probele în care

au remarcabile individualități, bum 
sînt Mandellos la 110 rfig, Papa-: 
tolis la înălțime, Kourtis la 2 000 m 
obstacole, întreceri, de altfel, cîști- 
gate de aceștia. Lipsa de omogeni
tate a formației a privat-o de un 
rezultat superior și de un duel mai 
strîns in disputa directă cu atleții 
români, dar prezența celor cîteva 
individualități amintita a î(jăt tb- ' 
tuși suficientă pentru a obține o 
surprinzătoare și meritată victorie 
în meciul bilateral cu selecționata

le era asigurată, cînd ad- 
practi-c nu mai aveau re

adăugăm că doi titulari,- G. 
campion*, balcanic . la înălți- 
Niculina Lungu, campioană

îi este favorabil la scorul de 
113—99.
Echipa Cehoslovaciei, deși a cîști

gat patru probe — Stepkova 400 m. 
ștafeta 4 x 100, Krifka la lungime 
băieți, Slavikova’ la suliță .fete, deși 
a stabilit un nou record ia ștafetă 
4 x 400 m fete nu ni s-a părut totuși 
a fi, la Poiana, la înălțimea repu
tației de care se bucură și a vechi
lor sale tradiții. Este drept că din 
formație au lipsit cîțiva consacrați : 
Bradacova — la înălțime, Varicek 
— la disc, Jirout — la 2 000 m ob
stacole, Rusavi la 110 mg, ceea ca 
explică parțial punctajul, dar tre
buie spus că pe ansamblu, superio
ritatea română a fost atît de evi
dentă îneît și eventualitatea acestor 
prezențe nu ar fi pus nici un mo
ment la îndoială victoria finală.

BASCHET. In cadrul turneului ln- 
■ ternațional masculin organizat de IC UF, 

a avut loc partida dintre selecționata 
României șl I.C.H.F., victoria revenind 
primei formații cu 100—68. Astăzi, de la 
ora 18, sala Dinamo găzduiește ultimele 
două meciuri: I.C.H.F. — S.K. Lodz și 
Dinamo — Slovaj Litomerice. • LA O- 
RADEA s-a disputat întîlnirea interna
țională amicală dintre echipele de juni
oare Șc. sp. Oradea și V.S. Kosice (Ce
hoslovacia). După o partidă de bun hîvel 
tehnic, tinerele jucătoare orădence au 
obținut victoria cu 45—40 (23—21). • IN 
CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUI
TE de împlinirea a 75 de ani de la în
ființarea clubului sportiv al Universității 
din Budapesta (B.E.A.C.) s-au desfășu
rat și două importante turnee de bas
chet la care au fost invitate să participe 
șl echipele de băieți și fete ale Univer
sității din Cluj. /

Invlngind cu' 50—pe Politehnica Bu
dapesta și plerzînd cu 40—58 în fața for
mației universitare din Poznan, stu
dentele clujene au ocupat locul II In,, se
rie, întîlnind, în meciul pentru locurile 
3—4, pe baschetbalistele din Halle. Parti
da s-a încheiat cu rezultatul de 61—<4 
în favoarea studentelor germane. Pe 
primele locuri s-au situat echipele ■ Uni
versităților din Leningrad Și Pozn'ah; în 
turneul masculin. în care au fost pre
zente 3 echipe maghiare. „U“ Cluj a ob
ținut victorii la B.E.A.C. Budapesta cu 
78—68 și la O.S.C. (echipa Institutului de 
medicină) cu 70—66 pierzînd in fața 
ocupantei locului III în campionatul un
gar, M.A.F.C., cu 62—71. „U“ Cluj a o- 
cupat astfel, locul II, după M.A.F.C.

TIR CU ARCUL. Timp de două zile 
s-a disputat la Tg. Mureș, în organi
zarea asociației sportive Sănătatea din 
localitate, concursul dotat cu „Cupa Să
nătatea". După dispute interesante, tro
feul a fost cîștigat la băieți de Teodor 
Kaszonyi (P.T.T.R. Tg. Mureș) cu 992 P. 
Iar la fete de Daniela Mătăsariu (Mure
șul Tg. Mureș) cu 730 p. Pe echipe au 
cîștigat Sănătatea 2870 p (I. Mathe.
Ipo șl A. Filep) șl Mureșul 2046 p (Da
niela Mătăsariu, Sofia Crăciun și Maria 
Kiss).

A.

nit

B. MIHAI

GRUPA B A CAMPIONATULUI EUROPEAN 
DE JUNIORI LA HOCHEI 

VA AVEA LOC LA BUCUREȘTI
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Alte hotâriri
desfășurată

ale reuniunii L. I. H. G.,
recent la Diisseldorf

mance au avut 6 evoluție remarcabilă, 
exercițiile prezentate remarclndu-se prin 
elemente de ridicată dificultate, prin 
combinații spectaculoase, fiind executate 
amplu și sigur. Publicul a răsplătit cu 
vii aplauze 
echipe. La 
trei locuri
Oradea : 1.
Gabriela Corodl 36,96,
36,90 p.

Ilie GIIIȘA-coresp. județean

comportarea celor două 
individual compus primele' 
au revenit gimnastelor din 
Ecaterina Szabo 37,70 p, 2.

3. Ana Szabo

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE TIR LA IAȘI
La Iași s-a disputat zilele trecu

te întîlnirea internațională amicală 
la tir, între selecționatele orașelor 
Iași și Chișinău (U.R.S.S.), Trăgă
torii din cele două echipe s-au în
trecut la probe de armă standard și 
aer comprimat. Rezultatele primi
lor clasați au fost, în general, bune, 
unii dintre cîștigători, ca de pildă 
Gabriel Iliescu, Dan Lucache, din 
formația ieșeană, respectiv, Tatiana 
Perebelina, Iuri Alexeev și Arcadie 
Kleiman evidențiindu-se în mod 
doesebit prin cifrele valoroase pe 
care le-au obținut.

Rezultate tehnice : armă standard 
60 focuri culcat seniori : 
xeev (Chișinău) 585 p, 2. 
kova (C) 584 p, 3. Olga 
(C) 577 p ; . junori — 
(Iași) 588 p ; junioare —

Oprișan (I) 518 p; 3x20 focuri se- 
■ niori : 1.- Olga S’razanow.fC) <5I>4 P,

2. I. Alexeev (C) 562 p, 3. 61'ga 
Ermașkova (C) 544 p ; juniori —
D. I.ueache (I) 554 p ; junioare — 
Tatiana Perehelina (C) 557 p. Puș
că cu aer comprimat 40 „diabolouri" 
seniori : 1. V. Gavril (I) 365 p, 2.

I. Alexeev (Ck 363 p. Jv. Ojga^.Ei -, 
mașkova (C) 3J5t d • .juniori — A.
Kleiman (C) 3Î4 p :
tiana Perebelina (C) 367. In final, 
victoria a revenit echipei Chișinăului 
la scorul de 5—4.

D. DIACONESCU — coresp. 
județean

1. I. Ale- 
O. Ermaș- 
Trazanova 
G. Iliescu 
Georgiana

NATIONALELE
începînd de vineri, aproape 200 

de tineri trăgători se vor întrece 
timp de trei zile pe poligonul Tu
nari din Capitală în cea mai im
portantă competiție a lor, campio
natele republicane de juniori. în 
programul „naționalelor" figurează 
probe de glonț, armă standard,

JUNIORILOR
pistol liber, pistol viteză și pistol 
sport. Pe listele de înscrieri, sosite 
pînă marți la F.R.T., sînt prezenți 
trăgători din toate centrele unde se 
practică tirul de performanță, ca 
București, Iași, Cluj, Arad, Brașov, 
Focșani, Bacău, Baia Mare, Ploiești, 
Oradea și Alexandria.

Chiar dacă mercurul termometre
lor mai cocheta 'zilele trecuta'cu va
lorile estivfidei<» totitși, ■ •secoput.. reoe 
se apropie - ..c,u
aceasta, pregăți/jle sportivilor din 
disciplinele specifice lunilor „reci" 
sînt tot mai intense. Paralel se 
desfășoară și o febrilă activitate in 
rîndurile organizatorilor, ale foruri
lor internaționale sau naționale care 
pun la punct ultimele amănunte de 
ordin tehnic ale celor mai impor
tante. întreceri.

In acest sens a devenit obișnuit 
ca, cu puțin timp înainte de înce
perea sezonului compztițional inter
național, L.I.H.G. (federația inter
națională de hochei) să aibă o reu
niune în cadrul căreia să fie defi
nitivate toate detaliile disputelor ce 
cad sub egida acestui for. Anul a- 
cesta reuniunea a avut loc la Diis- 
seldorf (R.F.G.), la lucrările ei luînd 
parte și secretarul general al F.R.H., 
Vasile Militaru, care întors recent 
In țară ne-a .furnizat dpte intere
sante legate „de . viitoarele competiții 
internaționale. "XstTel/ TO.II.G. a 
confirmat că grupa B a campiona
tului european de juniori se va des
fășura în România între 8 și 17 mar
tie 1974. întrecerea se află la cea 
de a V-a ediție și a început să fie 
din ce în ce mai solicitată, repre- 
zentînd pentru multe federații nați
onale mijlocul cel mai sigur de a 
asigura o verificare și o rodare c- 
ficientă a viitorilor jucători de ho
chei. Așa se și explică faptul că, 
anul viitor, la București, se vor 
înfrunta 11 selecționate naționale, 
ceea ce constituie un record de par
ticipare. Iată și țările care, în cadrul 
reuniunii de ia Diisseldorf, au con
firmat participarea la jocurile gru
pei B a campionatului european de 
juniori î Iugoslavia, Ungaria, Bul-

garia, Italia, Franța, Danemarca, 
Norvegia, R.F. Germania, K.D. Ger
mană, Austria și, firește, România.

După cum se știe federația noas
tră de specialitate a mai avut sar
cina de a organiza o astfel de în
trecere (decembrie 1970), Ia sfîrșitul 
căreia reprezentativa noastră a o- 
cupat primul loc, înaintea formații
lor Poloniei, Danemarcei, Ungariei 
și Bulgariei.

Tot cu prilejul ședinței de la Diis- 
seldorf a fost definitivat și progra
mul grupei B a campionatului mon
dial, care se va desfășura între 21 
și 30 martie Ia Ljubljana. La această 
dispută, fără îndoială cea mai im
portantă din întreaga activitate 
competițională internațională din a- 
cest sezon a hocheiștilor . români, 
formația noastră va întîlni în ordine: 
Olanda (21 martie), Austria (23 mar
tie), Iugoslavia (24 martie), R.F. Ger
mania (26 martie). Norvegia (27 mar
tie), în ziua de 28 martie este pauză 
pentru toate echipele participante, 
S.U.A. (29 martie) și Japonia (30 
martie). Au fost stabiliți, de aseme
nea, și arbitrii care vor conduce. 
jocuri în grupa B : J. Hegedus 
și M. Janezici (Iugoslavia), II. Ehren- 
sperger (Elveția), A. Hahnquist (Su
edia), M, Bucala (Cehoslovacia), N. 
Reznikov (U.R.S.S.), W. Valentin (A- 
ustria), M. Ergard (R.F.G.), K. Kaisla 
(Finlanda), G. Gross (R.D.G.), E. Za- 
alberg (Olanda), K. F.liey (Danemar
ca). Un arbitru român, Mihai Prcs- 
neanu, a fost delegat să conducă jo-

■ curi în grupa 
loc în Franța,

Totodată, âu 
unor jocuri
ale echipei reprezentative, pe care 
le vom anunța la timpul potrivit

C a C.M., ce va avea 
la Grenoble șl Lyon. 
fost perfectate datele 

amicale de verificare

plani.il
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DE MASA
AGENDA ACTIVITĂȚII 
SPORTIVE

Tg. Neamț — Ogrinzi — Tg. Neamț, 
32 de concurenți) — Traian Ili- 
noaia (Forestierul P. Neamț); fot
bal — Bradul Roznov; orientare tu
ristică — Elena Scutaru și Elena 
Dumitru, la fete, Mihai Cojocaru 
și Aurel Amariei, la băieți (Voința 
P. Neamț); popice — Forestierul 
Tg. Neamț ; tenis de masă — Gh. 
Bușcă (Celuloza P. Neamț); volei 
— Exploatarea forestieră Pipirig.

C. NEMȚEANU — coresp.

buție voluntară, o platformă spor
tivă simplă pe care se va putea 
juca handbal și volei, precum și o 
pistă de popice.

Președinte al A.S. „Automobilul" 
a fost ales profesorul-maistru 
Petru Smintrkic.

George M. GROAPA — coresp.

Pag. a 3-a

Stop indisciplinei și rabatului

ROMAN: „AUTOMOBILUL" A 
PORNIT LA DRUM

în localitate a luat ființă o nouă 
asociație sportivă. Ea își desfășoa
ră activitatea pe lîngă Școala de 
șoferi profesioniști nr. 2 și se nu
mește „Automobilul", avînd peste 
800 de membri cotizanți (salariați 
și elevi ai școlii). Noua asociație 
își propune să desfășoare activi
tatea la S discipline: volei, hand
bal, fotbal, tenis de masă și po
pice.

Trebuie remarcat faptul că, în- 
tr-un timp foarte scurt, membrii 
asociației au amenajat, cu contri-

PRIMA ASOCIAȚIE SPORTIVĂ 
DE CARTIER, LA SIBIU

Mai mulți iubitori ai sportului 
din cartierul sibian „Steaua", 
frunte cu profesorul 
fizică Vasile Gorduban, 
rit, recent, să pună bazele 
asociații sportive de cartier, 
de acest fol din județul 
Avînd sprijinul organelor 
mulți părinți s-au angajat 
contribuție voluntară, să 
jeze terenuri de volei,

în 
de educație 

au hotă- 
unei 

prima 
Sibiu, 

locale, 
ca, prin 
amena- 
baschet, 

handbal și 0 arenă acoperită de 
popice.

Președintele asociației este Va
sile Gorduban, iar Gheorghe Be- 
rion, Constantin Oprean și Ilie Nu- 
țiu sînt membri. Noii asociații 
sportive i s-a dat numele „Dum
brava".
Ilie IONESCU — coresp. județean

LA INDEPENDENTA SIBIU
(Urmare din pag. 1)

să-i asigurăm și o excelentă bază 
materială. Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
a impulsiona și mai mult decizia 
noastră de a ne autodota, și preo
cuparea pentru ca. cit mai mulți 
din salariații noștri și membrii fa
miliilor lor să practice sistematic 
o formă sau alta de exercițiu fi
zic". Aflăm, deci, că în paralel cu 
disciplinele clasice...

,..LA LOC DE CINSTE E 
TURISMUL

pildă, numai de la începutul 
aprilie și pînă la 20 august, 
cum rezultă din registrul ți-

De 
lunii 
după 
nut la zi de secretarul asociației, 
au fost organizate 32 de excursii și 
drumeții cu salariații și membrii 
lor de familie la Bîlea, Păltiniș, pe 
Valea Lotrioarei, la Cisnădie. Răși
nari, Cheile Turzii sau mai aproape, 
la cascada a doua Twrnișor de pe 
Cibin, pe piriul Rozbac. Bineînțeles, 
turismul — argument major al mo
delării omului cu ajutorul emoți
ilor pe care le încearcă, al frumu
seților care-1 luminează, nu este 
singular în activitatea sportivă de 
masă. Chiar și în aceste mici ex
cursii se practică jocurile de volei 
și fotbal, se înoată, totul organizat 
prin asociație dar declanșat de 2-3 
animatori din fiecare secție. Nu 
mai vorbim de „sistemul competi- 
țional" de masă al întreprinderii. 
Fotbalul e în frunte. Zilnic sînt 
meciuri, cîte 2—3 și chiar mai mul
te, între ..oțelărie" și „turnătoria de 
fontă*, între „cazangerie" și sculă- 
rie*. între ateliere, dar lucrul cel 
mai îmbucurător este constituirea 
lor ad-hoc din amatori entuziaști și 
nu numai din „reprezentativele" 
secțiilor care ar limita competiția 
de fapt la aceiași oameni. întreceri 
asemănătoare, dar la o scară mai 
redusă, se desfășoară și la handbal 
feminin, suficiente totuși pentru a 
depista și selecționa vreo 100 de 
fete capabile să practice sistematic 
și Ia un nivel superior acest joc. 
Asociația se mai ocupă de șah (un 
nucleu puternic de 36 de jucători 
legitimați) care antrenează la rîn- 
dul său un mare număr de sala- 
rlați, pbpice (o secție activează și 
în campionatul municipal) și. bine
înțeles. volei-baschet practicate în 
specia] „în cartier" (Terezian) pe 
terenurile din preajma celor patru 
școli frecventate aproape în exclu
sivitate de copii ai salariaților în
treprinderii „Independența". De 
altfel, ghidîndu-ne după același jur
nal al sportului de masă, extragem 
în perioada amintită pe lîngă ex-

cursii și drumeții alte 87 acțiuni 
sportive de masă, duminici cultu- 
ral-sportive, jocuri intersecții de 
fotbal, handbal, tenis de masă, po
pice, turnee de șah, crosuri în u- 
zină și cele tradiționale de 1 Mai 
și 23 August. Cum se explică a- 
ceastă efervescență a sportului de 
masă ? în primul rînd prin anima
torii din conducerea asociației, ac
tiviști entuziaști, și prin angrenarea 
corpului propriu de instructori spor
tivi voluntari dintre salariații uzi
nei. unii dintre ei sportivi de 
performanță cunoscuți, ca Vaier 
Seceleanu (handbal, divizia B), 
Maria Topîrceanu (handbal, di
vizia A). loan Mureșanu (cat, I la 
orientare turistică). Radu Mihai (cat. 
I la șah), Vania Chinzeriuc (volei, 
divizia A) etc.

| „URGENȚE“ PENTRU CUPELE CONTINENTALE
I 
I

Gata ! Am Intrat în săptămîna 
startului marilor competiții ale Eu
ropei, dedicate echipelor de club, 
care vede fotbalul românesc prezent 
cu patru echipe. Nu spunem o nou
tate ci, mai degrabă, un lucru cam 
trist, cînd afirmăm că de ani și ani 
tot sperăm, cu fiecare inaugurare 
de ediție, ca reprezentantele noas
tre să ajungă cît mai în față în a- 
ceste întreceri de prestigiu oare 
creează cele mai recomandabile 
„cărți de vizită". A trebuit să ne 
tot amînăm speranțele. Acum ni le 
fixăm din nou spre Dinamo, Chi
mia Rm. Vîlcea, Universitatea Cra
iova și F.C. Argeș. După cum ne-ar 
bucura foarte mult ca și A.S.A. Tg. 
Mureș, care ajunge pentru intîia 
oară în activitatea ei în finala ,,Cu- 

• pel Balcanice", să reediteze isprava 
■ jseușltă ru ani în. urmă de Steagul 

roșu.
Acestea sînt marile dorințe. .Pen

tru transformarea lor în fapte, affl- 
basadoarele fotbalului românesc — 
cum ne place să le numim — au 
intrat în faza decisivelor pregătiri. 
Din păcate, unele dintre ele intîm- 
pină dificultăți ; ele nu vor fi în
vinse fără spirit de inițiativă, fără 
pricepere și fără curaj.'

Dar, înainte de a ne opri asupra 
I lor, să vedem cum s-â desfășurat 

campania de studiere a viitorilor 
adversari. La acest capitol cei mai 
grăbiți s-au arătat, studenții craio- 
veni, Constantin Cernăianu a și 
văzut — duminică seara pe „Stadio 

j Comunale" din Florența — pe Fio
rentina jucînd cu Bari în „Cupa 
Italiei". Un 2—2 destul de dificil rea
lizat pînă, la Utmă de elevii lui Ră
dice în fața celor ai lui Pugliese. 
Dar comentatorii — și cu siguranță 
că și tînărul antrenor craiovean, au

I
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remarcat. o mare ambiție a ,,viole- 
. ților" de a ajunge la obișnuitul po

tențial de joc, nedemonstrat în pre
cedentele partide, tot de cupă. Sîm- 
bătă se va afla la Istanbul, Ștefan 
Coidutn. Fenerbahce va fi obser
vată într-o partidă de genul celei 
de miercuri, pe teren propriu, în 
compania lui Adana Spor. Dinamo 
speră să-1 aibă tot sîmbătă, la Bal
lymena, pe Lică Nunweiller, spre 
a-și da seama cît de cît de poten
țialul acestei cu adevărat necunos
cute Crusaders. în schimb, Ciiimfa 
Rm. Vîlcea se va prezenta destul 
de neînarmată la acest capitol. 
Glentoran va veni în Orașul de pe 
Valea Oltului acoperită de mister ; 
atît pentru proaspătul antrenor al 
deținătoarei cupei, Gheorghe Nu- 
țescu cît și pentru D. Anescu, de
venit secundul său. Păcat, că nu s-a 
..reușit o acțiune de documențgr? și 
pentru merituoasa revelație a sfîr- 
șitului sezonului trecut!

Parcurgînd situația loturilor, con
statăm că singura dintre reprezen
tantele noastre care are absolut toți 
jucătorii sănătoși, disponibili, e U- 
niversitatea Craiova. E și unspreze
cele care dă și cele mai puține în
grijorări sub raportul formei. In 
schimb, din celelalte tabere vești
le sînt mai puțin optimiste : Dina
mo continuă să nu-i aibă pe Dobrău 
și Cheran, F.C. Argeș are o listă de 
accidentați : Marian Popescu, Pi- 
gnlea. Barbu, la care se va adău- 
gfe ca Ja Ăs-ta?lW> H ol-
teânu — suspendat pentru ă/etapă 
din „Cupa U.E.F.A." în urma celor 
două avertismente din jocurile cu 
Real Madrid din „Cupa campioni
lor europeni". La Chimia Rm. Vîl
cea, Haidu și Donose au fost sau

sînt accidentați ; și e vorba de „dis
pecerii" formației.

Pentru dinamoviști și argeșeni, 
marea obligație a ultimelor zile di
naintea plecării este recuperarea 
accidentaților. Dobrău poate rezolva 
formula apărării dinamoviste. După 
cum Pigulea sau Barbu ajută la 
soluțiile pentru același comparti
ment în unsprezecele din Pitești. 
Mai cu seamă că citatele formații 
trebuie să acopere cît mai bine go
lurile lăsate de internaționalii Dinu, 
Dumitrache, Troi și Dobrin, care 
nu vor evolua în prima manșă. 
Pentru jucătorii din Rm. Vîlcea, 
diagnosticul e mai mult de ordin 
psihic. Lotul a avut o cădere în 
startul sezonului pe care optimis
mul cîștigării cupei nu . trebuia s-o 
lase să apară.

Acum, în aceste ore de pînă la 
prezentarea pe stadioanele din Bel
fast, Rm. Vîlcea, Florența și Is
tanbul vom vedea cine e campion 
al competenței și inițiativei.

Eftimie IONESCU

I

GARINCHA JOACĂ LA... SIBIU
Grija pentru sport se adresează 

în special copiilor salariaților, toți 
din cartier. Astfel, asociația a or
ganizat în timpul verii o compe
tiție la minifotbal dotată cu tro
feul „Independența" la care au par
ticipat opt echipe selecționate ale 
cartierului. La Școala generală nr. 
18 (una din cele patru), asociația a 
organizat un campionat de mini
fotbal inter-blocuri pentru copiii de 
10 la 12 ani. A cîștigat echipa blo
cului 14 unde locuiește... Garincha, 
adică Nicolae *" 
rul Asociației 
prânumit așa 
tul sportiv al 
și pentru că 
pare tot atît ... ______ „____
brazilian. Aceste competiții de masă 
și altele au depistat pe cei 120 de 
copii și juniori ai secției de fotbal, 
cunoscuți în oraș mai bine sub nu
mele de
De altfel, echipa Școlii generale nr. 
18 a fost și în turneul final de mi
nifotbal de la Constanța.

Ciucudeanu, secreta- 
„Independența*, su- 

pentru că este sufle- 
cartieruluî. al uzinei 
iubește fotbalul, se 
cît celebrul jucător

.juniorii lui Garincha".

SCURTE CONCLUZII
La „Independența" Sibiu, se 

sport! Nu se poate spune că 
vitatea este perfectă, că nu 
putea lucra și mai mult, 
bine. Cu certitudine, însă, se poate 
afirma că asociația sportivă, în rea
lizarea prevederilor Hotărîrii de 
partid cu privire la educația fizică 
și sport se află pe un drum bun. 
Toate acestea sînt posibile pentru 
că relația asociația sportivă — con
ducerea uzinei este foarte bună, 
funcționează perfect, pentru că zeci 
de cadre obștești, de activiști vo
luntari, care ani și ani au acordat 
o deosebită atenție sportului, se o- 
cupă și în prezent cu aceeași dra
goste și de destinele sportive ale 
salariaților uzinei.

Și

face 
acti- 
s-ar 
mai
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VIOREL MATEIANU NOUL ANTRENOR
AL ECHIPEI PROGRESUL BUCUREȘTI

în ședința secției de fotbal a clu
bului Progresul București, care a 
avut loc luni după-amiază, biroul 
secției a analizat cererea antrenoru
lui Eugen Iordache de a fi trecut 
la centrul de copii și juniori al 
clubului, deoarece este bolnav. Bi
roul secției a aprobat cererea an- 
trehorului Eugen Iordache și a ho-

ARBITRI CIPRIOȚI LA MECIUL 
CHIMIA RM

GLENTORAN
ViLCEA
BELFAST

Meciul*tur din cadrul „Cupei Cu* 
, pelor", de la 19 septembrie, dintre 

Chimia Rm. Vîlcea și Glentoran 
I Belfast, va fi condus de o brigadă 
■ de arbitri din Cipru, âvindu-1 la 

centru pe Costas Xanthoullis, iar la 
I linie, pe Ermis Reires și Saios 
. Afxention.

I
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încredințeze conducerea 
echipei de fotbal fostului

tărît să
tehnică aș .
jucător al'clubwltrf, actualmente-îm- 
trenor, Viorel Mateianu.

Azi, in cadrul „Cupei

T. M. B.“ cu handicap

STEAUA
Astăzi, cu începere de la ora 16, 

pe terenul T.M.B. din strada Dru
mul Găzarului va avea loc partida 
T.M.B. — Șteaua.

întîlnirea - este programată în ca
drul „Cupei T.M.B." cu handicap, 
ediția a III-a șl va începe de la 
scorul de 2—0 în favoarea gazde
lor.

DINCOLO ®

S-au consumat șase etape din 
actualul campionat al Diviziei A.

în rîndurile de față ne vom 
opri asupra unui aspect impor
tant, component determinant în 
procesul de instruire și joc al 
echipelor și fotbaliștilor noștri 
fruntași : DISCIPLINA PE TE
REN ȘI ÎN AFARA LUI, MO
DUL ÎN CARE ACEȘTIA ÎNȚE
LEG SĂ SE PREGĂTEASCĂ ȘI 
SĂ EVOLUEZE.

Chiar din primele etape ale 
cestui 
rău, a 
multe 
goana 
care, în mod nefast, își pun am
prenta pe calitatea jocurilor. în 
aceste șase etape a plouat, pur 
și simplu, cu avertismente, sta- 
bilindu-se nedorite recorduri în 
această privință. In etapa a V-a, 
13 jucători au primit cartonașul 
galben, iar duminică numărul 
lor a crescut la 18. Or, mergîn- 
du-se în acest ritm, unde vor 
echipele și jucătorii respectivi 
sâ ajungă ? în șase etape, 
Stocker (Jiul) și Tănăsescu 
(Sportul studențesc) au fost a- 
vertizați de cîte trei ori (! ?), Lu- 
cuță, Deselnicu, Stoicescu, M. 
Sandu, Mureșan (A.S.A.), Tăna- 
se, Ghiță, Dobrin, Beldeanu, 
Smarandache, de cîte două ori, 
după cum alții (Boloni, Bălosu, 
Niță, Bojin, Pîrvu — Poli Timi
șoara și Naghi — Jiul) au fost 
chiar eliminați de pe teren. Ra
pid și F.C. Constanța au pînă în 
prezent, cîte șase jucători averti
zați. în 54 de jocuri, s-au acordat

cchipelor, 
disciplină,

de la re-

a- 
de 

consemnăm 
nesportive, 

puncte,

campionat, cu părere 
trebuit să 
manifestări 

disperată după

82 de avertismente, fapt cc trebuie 
să constituie un semnal de alar
mă pentru conducerile 
antrenori, comisia de 
federație.

Multe din abaterile
gulament își au origina în nepu
tința unor jucători de a-și apăra 
șansa în limitele regulamentului, 
ca urmare a slabei lor pregătiri, 
a epuizării resurselor fizice.

Dar abaterile continuă și în 
afara stadionului. Nu sînt puține 
abdicările de la viața sportivă, 
de la antrenamentul invizibil, 
în care, Orelor de odihnă le sînt 
preferate alte preocupări. Sînt 
jucători care vin mai tîrziu la 
antrenamente, care se abat de la 
programul echipei, dintr-o proas
tă înțelegere a personalității lor. 
Și exemplele nu lipsesc nici aici. 
In această privință, ne propu
nem să acționăm mai piuit în 
viitor, luind parte la antrena
mente, pătrunzînd în viața inti
mă a echipelor, care se pare că 
suferă (la U.T.A., de pildă). 
Eșecuri de proporții, de genul 
celor suferite în unele partide 
de U.T.A., Sport Club Bacău, 
A.S.A.. Jiul, Petrolul, Dinamo nu 
pot avea Ia origină decît o pre
gătire superficială, lipsă de in
transigență, de mobilizare și dă
ruire în joc, sau diminuarea po
tențialului fizic în afara gazo
nului, acolo unde de fapt ar tre
bui să se realizeze recuperarea 
optimă a jucătorilor, după me
ciuri și antrenamente.

Constantin ALEXE

DOUA COMPETIȚII MARI PENTRU CEI MAI MICI JUCĂTORI
• „Cupa Speranțelor11 a fost cîștigată de Pescărușul 
Constanța 4 „Cupa Cutezătorii11 a revenit echipei

Olimpia Buda — Buzău
Priviți fotografia alăturată, sti

mați cititori. Este o fază „fierbinte" 
din ultima partidă a turneului final 
al celei mai mari competiții de

minifotbal organizată de către Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor și comisiile de specialitate 
ale consiliilor județene pentru edu-

Ieri dimineață, pe stadionul Di
namo, s-a încheiat o altă mare 
competiție rezervată micuților fot
baliști : „Cupa Cutezătorii". Finala 
și-au disputat-o echipele Olimpia 
Buda-Buzău (prof. Mircea Crăciun) 
și A.S. Silitorul Bolintinul din Deal- 
Ilfov (prof. Paul Dumitriu). A fost 
o partidă extrem de echilibrată, cei 
mai mici jucători din cele două 
sate (întrecerea fiind organizată din

T. M. B

- \ . ?

Cel mai bun jucător al turneului, Adrian Pacea, șutează plasat și înscrie 
in poarta Viitorului ValeaBistriței _Bacău

unul din cele zece goluri ale sale
Foto: S. BAKCSY

DE „SCĂZĂMlNTUL“
Nu e deloc ușoară viața arbitri

lor de fotbal ! A aplica regulamen
tul, a împărți, deci, dreptatea, pe 
un stadion gata să explodeze, a 
înfrunta vacarmul tribunelor, a re
zista presiunii publicului, punind 
sub semnul egalității de interpre
tare atît greșelile oaspeților, cît si 
pe cele ale gazdelor, este — am fi 
nedrepți, dacă n-am recunoaște — 
o treabă extrem de dificilă. De 
aceea, un iubitor adevărat al fot
balului și al echității nu trebuie 
să se grăbească să condamne unele 
inexactități de arbitraj, unele „scă
pări", cum li se spune, ale „cava
lerilor fluierului".

Dar, duminică, în unele partide, 
s-a depășit mult procentul de... 
perisabilitate pe care l-am putea 
acorda unui arbitraj,' în condițiile 
unor meciuri de mare luptă și a 
unei atmosfere încărcdte. Că așa 
stau lucrurile, o confirmă și ra
poartele'.«observatorilor federali, în 
care-se aduc aspre critici arbitra
jelor. Unul dintre cei mai compe
tent observatori federali, 
arbitru internațional Iancu 
reanu, a considerat necesar 
tocmească chiar un raport 
mentar asupra arbitrajului 
general, necorespunzător" — 
tat de C. Niculeseu,
C.S.M. Reșița — F.C.
Iată, de altfel, unele aprecieri din 
acest raport:

„încă de la inceputul jocului,

fostul 
Ceau- 
să în- 
supli-

— „în 
■ pres- 

în meciul 
Constanța.

arbitrajul n-a fost suficient de ferm 
în sancționarea jocului dur care în
cepuse să fie practicat de către 
ambele echipe, trecînd cu vederea 
și obstrucțiile unor jucători de Ia 
F.C. Constanța, pentru a nu mai 
aminti și atitudihea pasivă'față de 
protestele repătatb" >'ald,ntl acestora. 
Dar, dincolo de maniera generală 
de arbitraj, trebuie amintite două 
greșeli în judecarea situațiilor din 
teren, ale lui C. Niculeseu. Astfel, 
în minutul 67, un jucător 
F.C. Constanța. în luptă cu 
rător, după ce îi pune o 
acestuia din urmă, scapă 
chează. DEȘI FAZA SE 
CUSE ÎN APROPIEREA SA, AR
BITRUL ACORDA GOL (n. n. su
blinierea noastră), pentru ca, apoi, 
la protestele jucătorilor de Ia 
C.S.M. Reșița, să se consulte cu 
tușierul A. Munich și să anuleze 
golul. în min. 74, la un atac al tali' 
Atodiresei, fundașul advers întinde 
piciorul și blochează balonul, blo
caj în urma căruia Atodiresei cade 
în careu. Arbitrul acordă (găsesc 
că s-a pripit) lovitură de la 11 me
tri".

Ne oprim aici, manifestîndu-ne 
surprinderea față de o asemenea 
prestație din partea unui arbitru 
care, în sezonul trecut, furnizase 
arbitraje bune și foarte bune. Ori
cum, sub scutul greșelilor de arbi
traj, jucătorii de la F.C. Constanța 
nu-și pot permite ceea ce au făcut 
la Reșița și ceea ce și-au permis

AZI A APĂRUT NUMĂRUL
381 AL REVISTEI

• Numeroase comentarii asupra 
celei de-a șasea etape a campio
natului Diviziei A, cuprinzînd : no
tele acordate jucătorilor și arbitri
lor, echipa campionatului și a e- 
tapei, confidențe, clasamente etc.
• O amplă discuție asupra a- 

portului jucătorilor cu experiență la 
randamentul formațiilor din care 
fac parte, fundamentată pe ob
servațiile asupra celor 9 partide 
divizionare A. -
• Un comentariu asupra pro

blemelor cu care se Confruntă la 
această oră echipa reprezentativă, 
care pregătește meciul de' Ia Leip-

PERMIS...

de Ia 
un apă- 
„talpă" 

și mar- 
PETRE-

• La Interviul săptămînii, antre
norul Petrică Radulescu.
• Cronici de la cîteva din cele 

mai importante jocuri ale etapei în 
Divizia B.
• O pagină consacrată primelor 

jocuri din competițiile europene in- 
tercluburi.
• Corespondență din Berlin, in 

legătură cu pregătirile echipei 
R. D. Germane în vederea 
Iui cu România.

® Pagina de Magazin extern.
• Rubricile obișnuite: Dialog eu 

cititorii, Sublinieri, Carnet extern, 
Din fotbalul internațional, Campio
natele naționale în Europa.

meciu-

și în alte meciuri. Aceste carențe 
din munca educativă apar și mai 
supărătoare într-un moment cînd 
echipa din Constanța are o bună 
evoluție pe plan tehnic.

Nemulțumiri și mai. mari a stîr
nit arbitrajul . din' .Ifipciul JV.S.A. 
Tîrgu Mureș — Sport Club Bacău. 
Dar, nu ne propunem să consem
năm cele scrise de antrenorul eme
rit Coloman Braun-Bogdan, obser
vator federal la acest meci, pe de 
o parte fiindcă ar însemna, în fapt, 
să reproducem, ca urmare a iden
tității de vederi, cronica noastră 
de luni, Iar pe de altă parte, fiindcă 
avem toate motivele să finji mai 
puțin supărați pe arbitrul Traian 
Moarcăș, și mai mult pe Colegiul 
central al arbitrilor care n-a tra
tat cu atenția cuvenită problema 
delegărilor, atît de spinoasă întot
deauna.

Am citft^și cele scrise de Otto 
Anderco, care a' iâbridtis partida 
C.F.R. Cluj — Rapidț retrăiri d o 
imagine din copilărie, cînd, pen
tru uh motiv sau altul, un copil 
il lua de... păr pe celălalt. Așa a 
făcut și Pop, 
vîrsta nu-i 
gesturi. Și 
prima oară i 
tor, pe lista 
echipa sa nu găsește nimic alar
mant în aceasta, poate că are un 
cuvînt de spus Comisia centrală 
de competiții și disciplină.

Dacă nc-au atras atenția aspec
tele negative ale acestei etape, nu 
înseamnă, însă, că nu ne-am oprit 
și asupra celor pozitive. Asupra 
acelui 10 pe toată linia, acordat de 
observatorul federal Marin Cris
tea, brigăzii de arbitri în frunte 
cu Chevorc Ghemigean, la meciul 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Cluj, asupra sportivității 
publicului din Reșița, care i-a a- 
plaudat pe constănțeni, la sfîrși
tul partidei, deși avea inima cer
nită, ca și asupra observației elo
gioase a observatorului • federal 
Cornel Simionescu, la adresa lui 
Dobrin, care A LUPTAT din pri
mul pînă în ultimul minut al me
ciului de Ia Petroșani. Un fotba
list atît de înzestrat ca Dobrin, 
angajat total în joc, iată un fapt 
mai mult decît îmbucurător, acum, 
în preajma întîlnirii cu 
tativa R. D. Germane...

, de la Rapid, deși 
mai scuză asemenea 
nu întîlnim pentru 

numele acestui jucă- 
nedisciplinaților. Dacă

cație fizică și sport — „CUPA SPE
RANȚELOR". S-au întîlnit, în acest 
ultim meci, două dintre cele mai 
bune echipe aliniate la startul fazei 
finale a întrecerii de la Năvodari : 
Viitorul Valea Bistriței Bacău (an
trenor Nicolae Radu), câștigătoarea 
ediției trecute, și Pescărușul Con
stanța (prof. Corncliu Bădilă), lau
reata din acest an a „Cupei spe
ranțelor". Deși fără nici o miză 
pentru cele două echipe — Pescă
rușul fiind virtual cîștigătoare — 
meciul a stîrnit, totuși, mari ambi
ții din partea micuților jucători și, 
în același timp, un ultim prilej, o 
ultimă șansă pentru căpitanul con- 
stănțeniior, Adrian Pacea (cel mai 
bun jucător al turneului) de a-1 
ajunge și depăși în clasamentul gol- 
geterilor pe Zoltan Ilie de . la echi
pa care a terrnihâț pe locul 5, Ve
nus Tîrnăveni. Firavul elev din 
Tomis-Nord, dar cu șut puternic și 
cu un deosebit simț al porții, avea 
de recuperat un handicap de opt 
goluri ! Toți cei prezenți la turneu 
au considerat tentativa lui ca fiind 
o pură utopie. Toți, în afară de... 
Adrian Pacea, copilul tăcut, disci
plinat și atent ascultător al sfatu
rilor profesorului său. Pescărușul 
a cîștigat meciul cu 14—4 (!) și, la 
sfîrșitul lui, plîngînd, Ilie Zoltan a 
trebuit să se recunoască învins. A- 
drian Pacea marcase... zece goluri 
în poarta băcăuanului de-o șchioa
pă Costel Sofronie, devenind gol- 
geterul turneului. Două ore mai 
tîrziu, în prezența miilor de pio
nieri din tabăra de la Năvodari, 
tov. Florian Moraru, șeful Comisi
ei sport-turism a C.N.O.P. a înmî- 
nat „Cupa speranțelor" căpitanului 
echipei Pescărușul (Aurel Șapera, 
Sandu Voinea, Marian Belu, Clau
dius Stoian, Dorel Zamfir, Vasile 
Lăcătuș, Radu Județ, Lucian Isaic, 
Viorel Gheorghe, Aurel Mardare). 
Aceleiași echipe, cîștigătoare a edi
ției a treia, revista FOTBAL i-a 
oferit o frumoasă cupă de cristal.

inițiativa revistei „Cutezătorii" pen- 
tru copiii de la sate) aruneînd în 
balanța pasionantei lor confrun
tări o mare cantitate de ambiție 
și energie. Mai tehnici, jucînd pe 
sp.ații mai mari și mai rapid, bu- 
zoienii au reușit să cîștige cu 2—0. 
Dar, după cîte emoții...

La sfîrșitul acestui meci, cîștiga- 
torilor (Mihai Dobroiu, Costel Tro- 
naru, Virgil Damian, Aurel Stan- 
ciuc, Nelu Marafet, Florin Pănoiu, 
Tudorel Stanciuc, Nicolae Bălășoiu, 
Ion Dima, Eugen Șontica, Nicolae 
Mihăiescu, Costel Dima, Nicolae Rî- 
peanu, Ion Cristea și Iordache Pre- 
dulescu) li s-au înmînat frumoase 
medalii și premii în obiecte. N-au 
rămas nerăsplătite 
echipelor clasate pe 
toare : A.S, Silitorul 
Deal, Real Otcști, 
Viitorul Seaca de Cimp-Dolj.

Laurențiu DUMITRESCU

nici eforturile 
locurile urmă- 
Bolin linul din 
Cungrea-Olt și

AGENDĂ BUCURESTEANĂ
15 : 

A)-; 
(Di-

SÎMBATĂ, 15 SEPTEMBRIE
■ STADIONUL 23 AUGUST, ora 

Rapid — Univ. Craiova (Divizia 
ora 17 : Sportul studențesc — Jiul 
vizia A).

• STADIONUL GIULEȘTI, ora 10.30 ! 
Rapid — Univ. Craiova (tineret-rezerve).

• STADIONUL POLITEHNICA, ora 
10.30 : Sportul studențesc — Jiul (tine
ret-rezerve).

DUMINICA, 16 SEPTEMBRIE
• STADIONUL AUTOBUZUL, ora 11 î 

Autobuzul — Electroputere Craiova (Di
vizia B) :

O TERENUL C.P.B., ora 11 : Șoimii 
TAROM — Flacăra roșie (Divizia C).
• STADIONUL PROGRESUL, ora 11 : 

Unirea Tricolor — Telinometal (Divizia 
C)
• TERENUL SIRENA, ora 11 : Sirena

— T.M.B. (Divizia C).
• TERENUL. TRIUMF, ora 11 : Triumf

— Olimpia Giurgiu (Divizia C).
• TERENUL VOINȚA, ora 11 : Voința 

—• Dinamo Slobozia (Divizia C).
• TERENUL LAROMET, ora 11 : La- 

romet — I.O.R. (Divizia C).

Jack

reprezen-

BERARIU

LOTO PRONOSPORT
LA 18 SEPTEMBRIE PRIMA 
TRAGERE EXTRAORDINARĂ 

LOTO
O veste dintre cele mai îmbucurătoa

re pentru participanții la sistemele de 
joc Loto-Pronosport. La 18 septembrie 
a.c. se organizează prima tragere ex
traordinară Loto, care se desfășoară 
după O NOUA ȘI EXTREM DE AVAN
TAJOASA FORMULA TEHNICA. Dar 
iată cîteva dintre caracteristicile acestei 
extraordinare trageri : se efectuează 2 
extrageri cu premii suportate din FOND 
SPECIAL. în cadrul valorilor unitare ale 
ciștlgurilor în numerar de la toate cele 
3 faze, se acordă autoturisme DACIA 
1300 : se efectuează B extrageri care 
totalizează 52 de numere față de 42 
numere extrase la tragerile speciale șl 
29 de numere extrase la tragerile ex
cepționale anterioare ; Se acordă ctș- 
tiguri cu 3 numere din 20 șl din 24 ex
trase față de 3 din 18 ca la tragerile 
anterioare ș.a.

La această tragere se acordă clștiguri 
fixe în numerar In valoare de cite 100 000 
lei. 25 000 lei. 5 000 tel ț.a. Proeurați-vă 
din vreme biletele 1

• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 
fi televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 18,05.
• Cîștigătorii săptămînii care a trecut

sînt următorii : Ioszef Steininger din 
Satu Mare = 100 000 lei la tragerea Pro- . 
noexpres din 29 august (la categoria 1): 
Anton Zimerman din Sovata. - - - 
Mureș ’ ’ .1 1.. ___ '
gust pe o variantă jucată 25% 
tegoria A), noi și remarcabile 
manțe înregistrate de către 
panți.

PREMIILE
SPORT DIN 9

județul
100 008 lei la Loto din 31 au- 

(la ca- 
perfor- 
partici-

PRONO-CON CURSULUI
SEPTEMBRIE 1973

rezultate) : 198,40 va-Categoria I (13 
riante a 582 lei.

Categoria a II-a 
variante a 20 lei.

întrucît premiul ___ _
a fost sub plafonul minim de 
conform regulamentului, fondul 
atribuit celorlalte două categorii.

Rubrică redactată
LOTO — PRONOSPORT

(12 rezultate) :

de categoria

13 364,95

tle



AZI, LA ATENA în C. E. de volei

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI - NElN VINȘI - 
AU LĂSAT 0 IMPRESIE BUNĂ IN JAPONIA

START 1N CEA DE A V-a EDIȚIE
DE CĂLĂRIE

(juniori)

ECHIPELE
ROMÂNIEI

AU OBȚINUT
Cei mai buni călăreți, specialiști 

în dresaj și obstacole, din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și Tur
cia se prezintă, azi, la ceremonia de 
deschidere a celei de a V-a ediții a 
Campionatelor Balcanice, progra
mate, timp de cinci zile, la Atena.

Sportivii români au sosit la locul 
de desfășurare a întrecerii, efectu- 
înd primele antrenamente de aco
modare cu pista de concurs. Să 
notăm, totodată, că pentru prima

Bozan, Gheorghe Nicolae, Dania 
Popescu, Sorin Soveja, Paul Mazilu 
(obstacole seniori și juniori) — sînt 
înconjurați cu multă atenție, ei nu- 
mărîndu-se printre favoriții multor 
probe, cu deosebire la dresaj.

De altfel, iată, pe scurt, ce cu
prinde programul celor cinci zile de 
dispute : miercuri — proba nr. 1 de 
obstacole juniori; joi — vor fi cu- 
noscuți primii campioni, dimineața 
la dresaj, la individual și pe echi-

ma cărora vor fi cunoscute forma
țiile laureate.

De asemenea, în această perioadă, 
pentru completarea programului, au 

tteresante

DOUA
pentru completarea program]__ ,
mai fost incluse cîteva irtte____ L
dispute : „Cupa Atenei" la obstaco
le seniori (vineri), o probă interna
țională de dresaj de categorie in
termediară (sîmbătă dimineața), o 
probă de obstacole rezervată fetelor 
(sîmbătă după-amiază), precum și 
„Cupa prietenia", pentru juniori, 
duminică, în încheierea întrecerilor 
balcanice.

Totodată, luni, va avea loc Confe
rința federațiilor balcanice de că
lărie, cu care ocazie se vor stabili 
datele de desfășurare ale viitoarei 
ediții a campionatelor, se vor re
zolva probleme curente.

VICTORII
HAGA, 11 (Agerpres). — In dl- 

ferite orașe olandeze au continuat 
întrecerile campionatelor euro
pene de volei pentru juniori. în 
turneul final, la feminin, URSS a 
întrecut cu 3—0 Olanda, iar Ceho
slovacia a învins cu același scor 
echipa R.F. Germania. Ungaria a 
dispus cu 3—2 de Polonia. La bă
ieți, Italia a învins cu 3—1 Bulga
ria, Cehoslovacia a dispus de O- 
landa cu 3—1, iar URSS a între
cut cu 3—0 Polonia.

Selecționatele României care 
evoluează în turneul secundar 
(locurile 7—12) au obținut victorii 
scontate. Echipa de juniori a în
vins cu 3—2 formația Israelului, 
iar echipa feminină a dispus cu 
3—1 de Bulgaria.

Reprezentativa națională masculi
nă de volei a României a susținut 
duminică, în sala olimpică din To
kyo, ultimul meci din seria celor 
jucate în turneul întreprins în Ja
ponia. Jucătorii români s-au dove
dit și de această dată net superiori 
selecționatei din estul arhipelagului 
nipon, care a inclus jucători de va
loare mondială, ca Morita și Mitsu- 
mori. A fost un meci spectaculos 
susținut cu multă energie de volei
baliștii români, care au cîștigat 
toate trei seturile : 15—6, 17—15, 
15—2.

Primul set a fost dominat de ro
mâni. Echipa japoneză a opus o re
zistență foarte mare. Cînd tabela de 
marcaj arăta 8 la 6 în favoarea 
României, s-au consemnat nu mai 
puțin de 26 de schimbări de servi
ciu, pînă ce o lovitură imparabilă 
a lui Udișteanu a .atins fulgerător 
terenul advers și a modificat scorul, 
deschizînd seria punctelor, care a-

veau să ducă la cîștigarea clară a 
setului. în cel de al doilea, japone
zii au preluat inițiativa, ajungînd 
repede la 8—0 în favoarea lor ! 
Dar, după ce Duduciuc a 'semnat pe 
tabela de marcaj primul punct 
pentru echipa noastră, în scurt 
timp, s-a ajuns la 11—11. Au urmat 
momente de emoție la scorurile de 
12—12, 13—13, 14—14, 15—15, însă 
în cele din urmă românii au pus 
stăpînire pe joc și au finalizat de 
două ori consecutiv.

Al treilea set a fost în întregime 
dominat de români, care au reușit 
să-i învingă pe japonezi la un scor 
categoric, deși adversarii au preluat 
de foarte multe ori serviciul.

Comportarea naționalei noastre in 
acest turneu a fost excelentă. Amin
tim că meciul de sîmbătă, jucat eu 
aceeași echipă, a fost cîștigat de vo
leibaliștii noștri tot cu 3—0, iar 
celelalte două partide susținute la 
Osaka și Hiroșima, cu reprezentat!-

SPORTIVII MILITARI ROMÂNI...

r

TELEX
80 DE ANI

I» FOTBALUL

Pe circuitul de Ia Roccastrada (italia), 
s-a desfășurat o cursă ciclistă Interna
țională. care a măsurat 101 km. Victoria 
a revenit lui Eddy Merckx, care l-a în
vins cu o jumătate de bicicletă pe cam
pionul lumii, Felice Gimondi. Ei au fost 
cronometrați în 2h 29. Pe locul trei s-a 
clasat Bitosl (Italia).

CĂLĂREȚUL SOVIETIC A. EVDOKIMOV 
ÎNVINGĂTOR ÎN C.E. (proba completă)

KIEV. 11. - ..
întreceri, a luat sfîrșit, 
campionatul european de 
(proba completă). Un finiș 
strîns a adus doi concurenți 
litate de puncte pe primul 
sovieticul Aleksandr Evdokimov și 
vest-germanul Herbert Blocker, un 
debutant în competiție. Ei au tra
versat cel mai bine dificultățile ce
lor trei probe : dresaj, cros și să
rituri. Creditați amîndoi cu 100 
puncte penalizare, victoria a fost 
atribuită lui Evdokimov, pe caiul 
„Jeger“, care a beneficiat de un 
timp total mai bun, fiind mai rapid 
pe parcursul de cros.

Iată ordinea primilor clasați, la 
individual : 1.. A. Evdokimov (URSS) 
100 pp ! 2? H. Blocker (R.F.G.) 100 
pp ; 3. H. Karsten (R.F.G.) 109 pp ; 
4. R. Meade (Anglia) 110 pp ; 5. M.

— După trei zile de 
................., la Kiev, 

călărie 
foarte 

la ega- 
loc, pe

Comerford (Anglia) 111,2 pp ; 6. M. 
Plewa (R.F.G.) 111,2 pp. De notat că 
deținătoarea titlului de la ediția 
trecută, principesa Anne a Angliei, 
a fost nevoită să abandoneze după 
o căzătură.

în clasamentul pe echipe, primul 
loc revine călăreților din R.F. Ger
mania cu 351,85 p penalizare, ur
mați de cei ai U.R.S.S. — 508,8 pp ; 
și Anglia — 536 pp.

(Urmare din pag. 1)

prezentanților noștri la unele disci
pline trebuie considerată meritorie.

Turneul de handbal, cîștigat de 
echipa României, a fost deosebit de 
dificil, mai ales că echipa a susținut 
în șase zile tot atitea jocuri, dintre 
care 5 cu adversari redutabili, ceea 
ce nu este un lucru' prea ușor. Iată 
de ce, antrenorul Cornel Oțelea este 
mulțumit de evoluția generală a bă
ieților, care au terminat neînvinși 
turneul. „Am fi putut — ne-a spus 
el — să cîștigăm și meciurile din 
prima și ultima zi — cu R.D.G. 
(10—10) și Cehoslovacia (17—17) — 
dacă băieții ar *fi abordat cu mai 
multă dîrzenie aceste partide. în me
ciul cu Cehoslovacia am trecut prin 
mari emoții, atunci cînd Gațu s-a 
accidentat in prima repriză și apoi, 
în final, cînd gazdele conduceau cu 
17—16. M-am liniștit însă cînd Stockl 
a adus egalarea, semnînd cîștigarea 
unui turneu greu și valoros...".

La box, elevii lui Ion Chiriac și 
Marcu Spakov și-au făcut pe deplin 
datoria. Cele două medalii de aur, 
cucerite de Marian Lazăr și Ștefan 
Florea, precum și cele trei de bronz 
— vorbesc de lă sine. Păcat că Zil-

berman nu a obținut un rezultat 
favorabil în fața campionului olimpic 
Correa, dar adevărul e că, la ora 
actuală, boxerul cubanez deține o 
formă excelentă.

La tir, comportările au fost contra
dictorii. Dacă medaliații, în frunte 
cu Ion Corneliu, Teodor Ciulu, Mihai 
Teodor și Teodor Coldea, s-au com
portat onorabil, nu același lucru pu
tem spune despre cei de la care aș
teptam mai mult: V. Atanasiu, P. 
Sandor și, în primul rînd, tînărul 
Ilie Condreanu.

La atletism, In afară de medalia 
de aur cucerită de Petre Lupan la 
5 000 m, rezultatele celorlalți au fost 
sub așteptări. Or, atletismul a fost 
aici reprezentat de un lot masiv de 
sportivi, la care aveam unele pre
tenții. Cei clasați printre primii șase 
se pot număra pe degetele unei sin
gure mîini... Perața. Jurcă, Zamfires- 
cu, Sepsi, Nagy, Sebestyen și ceilalți 
pot reflecta asupra rezultatelor slabe 
pe care le-au obținut cu acest prilej.

'La nivelul așteptărilor s-au com
portat halterofilii, care, la 6 catego
rii, s-au clasat printre primii șase, 
în companii deosebit de selecte. F. 
Balaș a cucerit trei medalii de 
bronz, iar V. Deac a corectat două 
recorduri naționale.

va din vestul arhipelagului, au re
venit, de asemenea, echipei române, 
cu 3—1 și respectiv 3—0.

Apreciind jocul superior și fru
mos desfășurat de voleibaliștii ro
mâni, dl. Tatsuro Uzuki, președin
tele asociației japoneze de volei, 
mi-a declarat că în grupul român 
venit în Japonia sînt jucători cu o 
tehnică individuală foarte bună, 
distingîndu-se în mod deosebit 
CORNELIU OROS și GABRIEL 
UDIȘTEANU — un atacant extra
ordinar. Deși echipa, luată în an
samblu, poate că este mai puțin 
sudată decît cea japoneză, ea a în
vins la scoruri categorice datorită 
tehnicii superioare individuale a 
tuturor jucătorilor.

La rîndul său, Aurel Dobiftcă, se
cretarul federației române de 
volei, conducătorul delegației, mi-a 
spus că a avut emoții doar la 
primul set din meciul jucat la 
Osaka și duminică în setul al doi
lea. în rest, el a fost destul de si
gur de victorie la fiecare întîlnîre. 
In acest sens a făcut o declarație 
ziariștilor, și la plecarea din Japonia. 
..Deși adversarii aiț fost de eviden
tă valoare internațională, echipa 
noastră s-a aflat într-o formă deo
sebită. în general, a făcut jocuri 
spectaculoase, învingînd pe japonezi' 
„cu propriile lor arme“, intrucit lo
viturile scurte și rapide ale niponi
lor nu au putut fi valorificate, da
torită abilității Ia blocaj a jucători
lor noștri".

„Turneul din Japonia a dovedit 
că echipa masculină a României se 
comportă bine chiar la 7 ore dife
rență de fus orar, jucînd aproape 
zilnic cu adversari recunoscuți pe 
plan internațional pentru jocul lor 
în viteză cu atacuri scurte sau în 
scară, cu combinații derutante. Sin- 
tem îndreptățiți deci, spune Dobin- 
că, să afirmăm că pregătirea pen
tru campionatul mondial ce se va 
desfășura în Mexic a pornit bine".

Echipa noastră a plecat în R.P. 
Chineză, unde va întîlni adversari 
cam de valoare egală cu ea, după 
cum aprecia dl. Uzuki, care-i cu
noaște pe sportivii chinezi din tur
neul întreprins de aceștia în Japo
nia, în luna iulie.

FLOREA ȚUIU
Tokyo, septembrie 1973
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Constantin Vlad concurează Și la această ediție a Balcaniadei 
fruntașe ale concursurilor de obstacole

la locurile

Continutndu-și turneul în Noua Zeelandâ, 
echipa de rugby a Angliei a jucat la 
Auckland în compania unei selecționate 
locale. Gazdele au terminat. învingătoare 
cu scorul de 6—3.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"
<'<

- - - >.

GLENTORAN BELFAST - PESTE
DE GLORIE

NORD-IRLANDEZ

oară- în istoria Balcaniadei,, dre
sajul se va desfășura într-un manej 
închis, âvînd dimensiunile de 22 x 70 
m, cu o tribună acoperită pentru 
500 de persoane. Reprezentanții 
noștri — Iosif Molnar, Nicolae Mi- 
halcea, Eugen Cotan (dresaj), Oscar 
Recer, Constantin Vlad, Aurelian 
Stoica, Dumitru Velea, Alexandru

pe, iar după amiază la 
după desfășurarea probei 
stacolele vor fi înălțate 
cu 10 cm) ; sîmbătă (juniori) și du
minică (seniori), după amiază, vor 
avea loc întrecerile la obstacole, 
rezervate echipelor (dificultatea 
parcursului fiind asemănătoare cu 
cea din probele individuale), în ur-

obstacole,
nr. 2 (ob- 
și lărgite

Automobilistul suedez Ronnie Peterson 
(pe „Lottfs“)f Acîștigat „Marele Premiu 
al’Italiei", derifăștaât ta Monza, contînd 
pentru C.M. de formula 1. L-au urmat 
Emerson Fittipaldi, Peter Revson și Jac
kie Stewart. Ultimul și-a asigurat titlul 
de campion mondial pe anul în curs, 
reeditînd performanțele din 1969 și 1971

■

CASSIUS CLAY ȘI-A LUAT REVANȘA 
ASUPRA LUI KEN NORTON

A doua'semifinală interzonală , a „Cupei 
Davis'* va opune, la Melbourne. în zilele 
de 17, 18 și 19 noiembrie, echipele de 
tenis ale Australiei și Cehoslovaciei. E- 
chipa australiană va fi alcătuită dintr-un 
lot care cuprinde pe J. Newcombe, R. 
Laver, K. Rosewall. M. Anderson, C. 
Dibley, G. Masters, R. Case și R. Gilti- 
nan.

NEW YORK, 11 (Agerpres). — La 
Los Angeles, în fața a 10 000 de 
spectatori, s-a disputat meciul de 
box dintre foștii campion mondial

specialiștilor prezenți la intîlnirea 
de la Los Angeles, un meci nul ar 
fi fost mai echitabil.

.......... . asupra lui'
lâ categoria -grea. Cassius Clay. Ngrtăn,;©âssius Clay'-îiîscrie a 42-a 
și Ken Norton. La capătul celor 12 yîâtorie țn palmaresul său, care cu

prinde doar două înfrîngeri (în fața’ 
lui Frazier și a lui Norton)..

reprize. Clay a fost declarat învin
gător la puncte. Potrivit opiniei

Tn turneul de șah de la Soci, Tai l-a 
învins pe Szabo. Filip a cîștigat la Spi
ridonov. igr Timann a pierdut la Hen
nings, Ă lost cohsgn)nâtă remiza în par- 
fftjefe' Balâșov*’Spasski, Smejkal — 
Krogius și Rukavlna — Andersson. In 

’ clasament : Tal 5*/a p, Spasski și smejka!
— 4% p.

AȘII RACHETEI CONTINUĂ LUPTA
Poate că nici una din 

disciplinele sportive clasi
ce n-a suferit otîtea 
transformări, în ultima 
vreme, ca tenisul. îl mai 
numim „sportul alb", tra
dițional, deși în marile 
turnee așii rachetei au 
abandonat de mult ținuta 
imaculată în favoarea e- 
chipamentului multicolor, 
îl urmărim în competi
țiile sale aproape secu
lare, deși ele nu mai 
sînt decît parte dintr-un 
întreg de circuite și tur
nee, de dimensiuni uria
șe, în care Roland Gar- 
ros-ul sau Wimbledon-ul 
de pildă, încearcă cu 
greu sâ se mențină la 
suprafață. Ne place să 
considerăm „Cupa Da
vis" drept întrecerea su
premă, dar știm . prea 
bine câ ea pre mereu 
nevoie de oxigen pen
tru a putea supraviețui.

Desigur, privitorul asis
tă cu regret la dispariția 
unor tradiții, care făceau 
savoarea acestui sport 
șl-i dădeau o ținută a- 
parte. Dar cum orice 
medalie are reversul ei. 
nu poți sâ nu fii satisfă
cut de conturarea unor 
anumite trăsături carac
teristice, noi, care dau 
oersonalitate tenisului 
modern. Printre acestea, 
multe la număr, se situ
ează la loc de frunte 
proliferarea sa tot mai 
accentuată. Aria geografi
că a tenisului se mărește.

diversitatea campionilor 
săi crește .

O mică statistică va fi 
edificatoare. Cu ani în 
urmă, marile turnee tra
diționale erau dominate 
de tenismenii 
și australieni, 
trundeau în finale — la 
Roland Garros, Wimble
don și Forest Hills — re
prezentanții țărilor din 
bătrînul continent, sau al
tele. Anul acesta, in ci
fre comparative, notăm o

americani
Rar pă-

Și dacă vrem să adin- 
cim puțin analiza acestui 
sezon internațional de 
tenis, care se apropie de 
sfîrșit, vom sublinia că 
lui Ilie Nâstase îi revin 
laurii marilor întreceri pe 
terenuri cu zgură, el cîș- 
tigînd și la Roma. Pe ga
zon, Kodes și Newcom
be își împart onorurile, 
ultimul fiind aureolat în 
plus și de victoria sa din 
primele zile ale anului, 
în campionatele austra-

COMENTARIUL SAPTAMINII

les, Barcelona, Teheran. 
Apoi, începe indoor-ul. 
Cu Paris-Coubertin și 
Stockholm ca puncte cen
trale. Toate, firește, pen
tru Marele Premiu, în 
care Nâstase păstrează 
încă o bună șansă de 
a-și reedita succesul din 
ediția precedentă, cu 
toate ultimele sale ratări. 
Să așteptăm, cu răbdare. 
Reintrarea 
nostru 
pentru 
re, în 
de pe 
cel de

dominare aproape cate
gorică a tenismenilor 
din estul Europei. Pe ră
bojul laureaților sezonu
lui a fost înscris numele 
românului Ilie Nâstase, 
în turneul parizian, în
vingător în finală asu- 
pra iugoslavului Nikola 
Pilici. Pentru ca la Lon
dra, campionatul mondial 
neoficial pe iarbă să fie 
adjudecat cehoslovacului 
Jan Kodes, cîștlgător în 
fața sovieticului Metre- 
veli. Puțin a lipsit ca a- 
celași Kodes sâ termine 
triumfător și în campio
natele americano, unde 
a ratat de puțin victoria, 
lăsînd posibila singura a- 
firmare majoră a austra
lienilor, prin John New
combe.

liene, Oricum, pentru cei 
care se vor încumeta să 
facă un clasament „om
nium" la sfîrșit de an, va 
fi treabă dificilă. Mai 
trebuie ținut seama de 
titlul cucerit de Stan ___
Smith în circuitul prafe-, , survenit un 
sionist W.C.T., ca și de j, 
posibila încununare a a- 
mericanului în viitoarea 
finală a „Cupei Davis". 
Apoi —„last but not 
least'
F.I.L.T. și Turneul 
pionilor, la 
tinei. Cum 
mensiunile 
tenis devin
ti.

Ce ne mai rezervă, ul
timele luni ? Pînă în oc
tombrie, turnee mari (ca
tegoria A) la Los Ange-

—„last
— Marele Premiu- 

cam- 
câderea cor- 
spuneam, di- 
sezonului de 
supraomeneș-

campionului 
este prevăzută 

săptămîna viitoa- 
al doilea turneu 
coasta Pacificului, 
la Los Angeles.

Pentru sfîrșit, 
și mai departe, 
nul 1974. Se 
schimbările spectaculare 
sînt amînate. Rămînem 
în limitele de program 
cunoscute, 
turnee în 
federația 
(F.I.L.T.) 
profesioniști

BELFAST, 11 
(prin telex). — 
Glentoran, care va 
întîlni săptămîna 
viitoare pe Chimia 
Rm. Vîlcea în Cu
pa europeană, a 
cîștlgȘtorilor de cu

pe, este un cluk> ' 
cu o mîndră isto

rie, fiind în același timp, împreună 
cu Linfield, una dintre cele două 
echipe „mari" ale capitalei Irlandei 
de Nord.

Stadionul lui Glentoran, „The O- 
val“, este situat în inima părții de 
est a orașului, umbrit în parte de 
macaralele șantierului naval „Har
land and Wolf", care se află în i- 
mediata vecinătate. De-a lungul ani
lor care s-au scurs de la data în
ființării clubului — 1891 — Glento
ran a cîștigat de 15 ori campionatul 
țării și de 9 ori Cupa. Printre cei ’ 
mai de faimă jucători care au evo
luat în cadrul echipei se numără 
Peter Docherty, Danny Blanchflo- 
wer, Jimmy McIlroy și Billy Bing
ham.

In Ulster, sezonul a început șbi.’i 
în jurul datei de 20 august. Pînă ini 
momentul de față, Glentoran a ob
ținut următoarele rezultate : 2—1 cu 
Crusaders (echipa campioană). 0—1 
la Larne, 0—6 cu Linfield (!), la 
Belfast, 3—1 cu Bangor, 5—2 cu Gle- 
navon și 1—2 ]a Ballymena...

Principala slăbiciune a echipei — 
apreciază managerul ei, George 
Eastham — este marea greutate a 
liniei de atac de a finaliza acțiunile 
excelent conduse la mijlocul terenu
lui de Johnny Jamison și colegii lui 
de linie. Este în același timp prin
cipala grijă a 
speră să mai 
timpul pierdut 
incit Glentoran 
lific.are.a. în fața 
însă...

„Echipa română este total necu- 
noscută pentru noi. 
Eastham. De Dinamo 
lumea, dar de Chimia 
s-a pomenit niciodată 
Marea 
voiți i 
mare 
chiar

ceri Cupa în țara sa este pentru 
Chimia un fapt care o recomandă 
suficient. Intr-o competiție europea
nă. nici o partidă nu este ușoară..."

Tncercînd să analizăm formația lui 
Glentoran, vom aminti în primul 
rînd prezența — întotdeauna remar
cabilă — a portarului Alan Paterson, 
în vîrstă de numai 18 ani, care a 
fost pînă acum de mai multe ori 
ținta unor oferte foarte tentante din 
partea cluburilor engleze, iar trans
ferul lui, se apreciază, este iminent 
după ce meciurile din competiția 
europeană se vor termina. De ase
menea, esle de apreciat și solidul 
baraj al celor patru fundași pe care 
Paterson îl are în față. Problema 
eficacității însă, rămîne extrem de 
îngrijorătoare. Golgeterul 
Tommie Morrow a emigrat 
tralia în sezonul trecut. •

Glentoran, totuși, are o 
cută abilitate în a răsturna calcu
lele hîrtiei. Jucătorii săi au jucat 
magnific în turneul interorașe 
Statelor Unite din 1967. cînd au , 
prezentat" 
Glentoran 
ciuri din 
„victimele" 
braziliană 
bernian 1 
Probabil însă că cea mai mare per
formanță din istoria clubului este 
cea din Cupa U.E.F.A., cfnd a reușit 
să facă de două ori meci nul cu 
echipa portugheză Benfica (0—0 Ia 
Lisabona și 1—1 la Belfast), fiind eli
minată numai datorită golului marcat 
în deplasare de Eusebio și coechi
pierii săi. Dar iată întregul palma
res „european" al lui Glentoran s 
în C.C.E. : 2—2 și 2—3 cu Panathinai- 
kos Atena, în 1964—65, 0—3 si 2—2 
cu Anderlecht Bruxelles, în 1968—69, 
1—3 și 0—1 cu Waterford (Republica 
Irlanda), în 1970—71 ; Cupa cupelor : 
1—1 și 0—4 cu Glasgow Rangers, în 
1966—67. Deci, niciodată mai departe 
de turul I...

Echipa probabilă pe care specta
torii din Rm. Vîlcea vor avea ocazia 
să o vadă la lucru,peste cîteva zile, 
este următoarea i Paterson — Hill, 
Govan, Stewart, McCullough, Mc 
Creary, Weatherup, Dougan, Jamison, 
Anderson, Feeney.

MALCOLM BRODIE
redactor la „Belfast Telegraph”
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echipei, 
în Aus-

recunos-

rd 
,re- 

ora.șul Detroit. Atunci 
a pierdut numai trei me- 
cele 12 disputate. Printre 

‘ sale s-au numărat echipa 
Bangu (scor 5—0 I), Ili- 

I dinburgh și Sunderland.
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antrenorilor care 
recupereze ceva din 
pînă acum, astfel
să poată obține ca- 

Chimiei. Aljfel

sâ privim 
în sezo- 
pare că

mărturisește 
a auzit toată 
Rm. Vîlcea nu 
pînă acum în 

i Britanie. Totuși, sîntem ne- 
să abordăm jocul cu cea mai 

atenție — să nu uităm că 
numai performanța de a cu-

George Best din nou la antrenament > Foarte discutatul jucător nord-ir- 
landez reintră in actualitate după opt luni de inactivitate pe care singur 

și-o impusese. Alături de Best se află scoțianul Lou Macari
Telefoto : A.P.-AGERPRES

CAMPIONATE ÎN EUROPA

cu marile 
picioare. Intre 
internațională 

?i tenismenii 
(A.T.P.) a 

nou acord. 
Ultimii, la sugestia (oa
recum surprinzătoare) a 
lui Jack Kramer, au re
nunțat la proiectatul 
campionat american in- 
ter-oroșe, care urma să 
dea iovitura de grație 
calendarului tradițional. 
Aceasta este situația, cel 
puțin după ultimele in
formații ce le deținem.

Ceea ce este, din 
nou, motiv de satisfac
ție.

ANGLIA (etapa a 5-a) : Arsenal — 
Leicester 0—2; Coventry — Southampton
2— 0; Derby County — Everton 2—1: Ips
wich — Manchester United 2—1: Leeds 
United — Birmingham 3—0: Liverpool
— Cheslea 1—0; Manchester City — Nor
wich 2—1 ; Queens Park Rangers — Sto
ke City 3—3; Sheffield United — New
castle 1—1 ; West Ham — Tottenham 
Hotspur 0—1 : Wolverhampton — Burn
ley 0—2. Clasament : 1. Leeds — 10 p, 2. 
Burnley — 9 p. 3. Liverpool — 7 p.

R D. GERMANA (etapa a 5-a) : Loko
motiv Leipzig — Rotweiss Erfurt l—l : 
Energie Cottbus — Sachsenrnig Zwickau
1— 3: Dynamo Berlin — Carl Zeiss Jena 
0—2; F.C. Magdeburg — Hansa Rostock
3— 1 ; Dynamo Dresda — Chemie Leipzig
2— 2 ; Vorwarts Frankfurt pe Oder — 
F.C. Karl Marx Stadt 1—0; Wismut Aue
— Stahl Riesa 2—0. Clasament : 1. Sa
chsenring Zwickau — 10 p: 2. Carl Zeiss 
Jena — 8 p; 3. F.C. Magdeburg

OLANDA (etapa a 4-a) : Haarlem 
AZ 67 Alkmaar 1—1; ~~ V.__
yenoord Rotterdam 0—4; PSV Eindhoven
— NAC Breda 7—1 ; Ajax Amsterdam — 
FC Twente Enschede 1—1; MW Maas
tricht,— NAC Nijmegen 0—1; Graafschap
— FC Amsterdam 0—2; Sparta Rotterdam
— FC Groningen 0—0; Telstar — Kerkra-
de 2—2 : Go Ahead Deventer — FC den 
Haag 2—2. Clasament t 1. Feyenoord — 
8 p; 2. Ajax — 6 p; 3. FC Utrecht — 
6 p. i

7 P-

FC Utrecht — Fe-

tgart 1—0; Hanovra 96 — Kickers Offen
bach 2—3; Werder Bremen — Borussia 
Monchengladbach 2—3; Eintracht Frank
furt pe Main — S.V. Hamburg 1—0. Cla
sament : 1. Borussia — 11 p; 2. Bayern 
— 10 p; 3. Eintracht Frankfurt — 10 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 4-a) : Sloboda 
Tuzla — Velez Mostar 2—0: Zagreb — 
Proleter 0—4: Olimpia Liubliana — Celik 
1—1 ; Zelezniciar Sarajevo — Bor 4—1 ; 
Borac Banja Luka — Dynamo Zagreb 
1—1 : OFK Beograd — Vojvodina Novi 
Sad 1—0; Steaua Roșie Belgrad — Parti
zan 1—0; Vardar Skoplie — Sarajevo 
3—0; Hajduk Split — Radnicki 2—0. Cla
sament : 1. Hajduk Split — 6 p; 2. Pro
leter — 6 p; 3. Ceiik Zenika — 6 P.

PORTUGALIA (etapa I) : Leixoes — 
Guimaraes 0—2 ; Vitoria Setubal — Spor
ting Lisabona 1—0; Oriental — Montllo 
1—1 ; Barreirense — Academica 1—0; 
Farense — CUF 1—1 ; Belra Mar — Ol- 
hanense 4—2 : Boavista — Benfica Lisa
bona 2—0: Belenenses — F.C. Porto 1—0

Radu VOIA

Campionul mondial de motociclism profesionist, italianul Giacomo Agos
tini. accidentat la piciorul sting in timpul căzăturii de pe o motocicletă 
experimentală, este scos din sala de operații a spitalului din Riccione. 

Alături de el, sofia sa. Lucia, privește îngrijorată.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

SPANIA (etapa a 2-a) : Castellon — 
Gljon 3—2; Granada — Real Madrid 1—1; 
Saragossa — Celta Vigo 2—1 : Ovideo — 
Las Palmas 1—0; Murcia — Real Socle- 
dad 1—1; Atletico Bilbao — Espanol Bar
celona 1—0; Malaga — Elche 3—1; Atle
tico Madrid — Valencia 3—1: C.F. Bar
celona — Santander 0—0. Clasament : 1. 
Atletico Madrid — 4 p; 2. Granada — 
3 p; 3. Saragossa1 — 3 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 6-a) : Schal
ke 04 — Bayern Miinchen 5—5; F C. Koln
— V.f.L. Bochum 2—2: S.V. Wuppertal
— Fortuna Koln 0—0; Hertha B.S.C. —
Rotweiss Essen 1—1 : Fortuna Dils-
seldorf — F. C. Kaiserslautern 2—5 ; 
M. S. V. Duisburg — V. f. B. Stut-

BULGARIA (etapa a 5-a) : Lokomotiv 
Sofia — Beroe Stara Zagora 6—1 ; Slavia 
Sofia — Spartak Varna 2—1Botev 
Vrața — Akademik sofia 2—0; Cerno 
More Varna — ȚSKA Septemvrisko Zna- 
me Sofia 0—1; Trakia Plovdiv — Minior 
Pernik 1—1 ; iantra Gabrovo — Lokomo
tiv Plovdiv 2—1 ; Etîr Tirnovo — Levski 
Spartak Sofia 1—2 ; Plrin Blagoevgrad
— Spartak Pleven 2—0; Clasament : 1. 
Levski Spartak — 10 p; 2. ȚSKA — 7 p; 
3. Lokomotiv Plovdiv — 7 p

BELGIA (etapa a 2-a) : Waregem — 
Anvers 0—0; FC Liege — FC Bruges 
2—1 ; Cercle Bruges — Anderlecht 3—1; 
Beeringen — Beveren 1—0: St. Trona — 
SK Lierse 1—1 ; Beerschot 
Liege 2—2 T- ” 
Racing White 
1. Racing
— 3 p; 3.

----- Standard 
FC Malines — Diest 1—1 ; 

• — Berhem 4—0. Clasament: 
White — 3 p; 2. FC Malines 
SK Lierse — 3 p.

SCOTIA (etapa a 2-a) : Celtic Glasgow
— Clyde 5—0; Dundee Vnited — st. 
Johnstone 2—0; Glasgow Rangers — Pa
trick Thistle 1—0: Hearts — Falkirk 4—1; 
Clasament : 1. Celtic — 4 p; 2. Hearts
— 4 p; 3. Dundee United — 4 p.
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