
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘLSCU
IĂ COLUMBIA

• Recepție la „Casa Bolivar" în cinstea înalților oaspeți români • Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu declarat oaspete de onoare al Bogotei • Vizitarea orașului 

Medellin

Președintele Republicii Colum
bia, Misael Pastrana Borrerb, și 
doamna Cristina de Pastrama au 
oferit, marți seara, o recepție în sa
loanele Palatului prezidențial „Casa 
Bolivar", în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La recepție au luat parte membrii 
guvernului columbian, deputați și 
senatori, personalități ale vieții cul
turale și științifice, conducători ai 
unor mari societăți economice.

Au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului ro
mân în vizita sa în Columbia.

Cu acest prilej, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost prezentați șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Bogota.

în timpul recepției a fost prezen
tat un spectacol folcloric. Dansuri și 
cîntece, executate în acompaniamen
tul unor instrumente muzicale tradi
ționale, au evocat prin limbajul ex
presiv al artei populare momente 
din viata națiunii columbiene, obi
ceiuri, datini.

★
Marți seara, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceausescu au primit la 
reședința lor din Bogota pe primarul 
capitalei columbiene, Anibal Fernandez 
de Soto și membri ai Consiliului 
Municipal al Bogotei.

Cu acest prilej, primarul capitalei 
columbiene a înmînat șefului statu
lui român cheia orașului, precum și 
decretul prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este declarat oaspete de 
onoare al Bogotei. De asemenea, to
varășei Elena Ceaușescu i-a fost în-

mînată Medalia Jubiliară a capitalei 
columbiene.

★
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit succesiv la reședința sa din 
Bogota pe Julio Cesar Turbay, direc
tor general al Partidului Liberal, 
Lleras Restrepo, fost președinte al 
republicii, conducător al Partidului 
Liberal, și Alvaro Gomez Hurtado, 
candidat la președinție din partea 
Partidului Conservator.

★
Marți la amiază, președintele Con

siliului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat „Serviciul na
țional de învățămînt profesional" 
(SENA) de pe lîngă Ministerul 
Muncii și Asigurărilor Sociale.

★
Miercuri, 12 septembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu* secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, l-a pri
mit, la reședința sa din Bogota, pe 
Gilberto Vieira, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Columbia.

La primire a luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C 
ăl P.C.R.

Tovarășul Gilberto Vieira și-a ex
primat marea bucurie de a-1 putea 
saluta pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe pămîntul Columbiei. El a subliniat 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu — prima vizită a unui șef 
de stat socialist în Columbia — are 
o mare importanță, pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare dintre 
cele două țâri si popoare. Secreta
rul general al C.C. al P.C.C. a sub
liniat că dezvoltarea relațiilor co-

iumbiano-române este în interesul 
oamenilor muncii, al poporului co
lumbian, de aceea, partidul comunist 
din Columbia salută vizita,, rezulta
tele ei și sprijină transpunerea In 
viață a înțelegerilor convenite.

Răspunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importanța 
deosebită a convorbirilor avute cu 
președintele Pastrana Borrero, iden
titatea de păreri în ce privește dez
voltarea colaborării dintre România 
și Columbia, dintre popoarele român 
și columbian.

Au fost relevate relațiile bune 
dintre cele două partide și a fost 
exprimată dorința de a le' dezvolta 
în continuare în interesul extinderii 
în general, a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, al tuturor for
țelor socialismului, păcii, indepen
denței și progresului social.

*

Miercuri dimineața, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste . România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au sosit la Medellin, 
capitala provinciei Antioquia, al doi
lea oraș ca mărime al Columbiei și, 
totodată, cel mai mare centru eco
nomic al țării

Aici se află întreprinderi metalur
gice, chimice, textile, alimentare, 
Medellinul fiind în același timp se
diul marilor întreprinderi de export 
al cafelei.

Pe aeroportul orașului, oaspeții 
români au fost salutați de guverna
torul provinciei A. Betancurt, de alte 
oficialități locale.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
au făcut o vizită la Asociația Națio
nală a Industriașilor (ANDI) și la 
Compania columbiană de țesături 
coltejer.

Ea ora cînd închidem ediția, vizita 
în orașul Medellin continuă.

II

In etapa a Vll-a a Diviziei A de fotbal

„CAPUL DE AflȘ“ ESTE 
PROGRAMAT IA BUCUREȘTI!

Liderul, la prima 
acest sezon,

Sîmbătă, „capul de afiș" al 
etapei de fotbal va fi, fără 
îndoială, întâlnirea de la 
București dintre Rapid și li
dera clasamentului, Universi
tatea Craiova. Studenții cra- 
ioveni, instalați în fruntea 
clasamentului, au demonstrat 
și în acest campionat că sînt 
specialiști incontestabili ai 
meciurilor în deplasare. De 
fapt, ei nu fac altceva decît 
să-și prelungească această 
pricepere dovedită și în sezo-

sa apar if ie din 
in Capitală

nul trecut, cînd au obținut 
cîteva rezultate favorabile și 
spectaculoase pe terenul altor 
echipe de prestigiu.

Faza pe care v-o prezentăm 
este o secvență a unui meci 
foarte gustat, tot dintre Rapid 
și Universitatea, disputat în 
returul campionatului trecut. 
Atunci craiovenii au obținut 
un neobișnuit 6—4 pe sta
dionul Republicii. Ce va fi 
sîmbătă ?

Neagu încearcă să treacă de defen
siva craioveană

Foto t P. ROMOȘAN

REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, IN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR

HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE-2 MARTIE

nu au penalizări
• Alți doi debutanți, A. Popa și E. Hupcă s-au comportat 

remarcabil in primele meciuri

NICU GINGA Șl ION PĂUN
După primele două tururi,
CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

ADRIAN POPA

MEDIAȘUL RECONSTRUIT, IZBINDA
V

HĂRNICIEI Șl SOLIDARITĂȚII

TEHERAN, 12 (prin telex, de la tri
misul nostru). începute marți la 
prînz, întrecerile campionatelor 
mondiale de lupte greco-romane 
au continuat pînă seara tîrziu, dis- 
(putîndu-se partidele din cadrul 
primului tur, iar la unele catego
rii consumîndu-se și meciurile din 
cel de-al doilea. în această primă 
zi, cei mai mulți sportivi români 
au obținut succese categorice care-i 
mențin în lupta pentru locurile 
fruntașe ale categoriilor. După

TURNEUL ECHIPEI
LIBANEZE

victoriile clare realizate de Constan
tin Alexandru, Nicu Gingă și Ion 
Păun a venit rîndul sportivilor de 
la categoriile grele să urce pe sal
telele instalate pe stadionul Na
țional „Farah" din capitala Ira
nului.

La categoria 68 kg, metalurgis
tul Eugen Hupcă a susținut o par
tidă extrem de dificilă în compa
nia turcului Oktay. La capătul ce
lor nouă minute regulamentare de 
luptă, sportivul român a primit 
victoria la puncte, dar nu înainte 
de a ne produce emoții. Cu două 
minute înainte de gongul final, 
Oktay conducea cu scorul de 6—4. 
Hupcă a folosit un moment de ne
atenție a adversarului și cu un tur 
de cap și-a fixat adversarul în 

cu

DE BASCHET ADONIS
In cadrul manifestărilor pri

lejuite de aniversarea semi
centenarului clubului Rapid 
sînt programate — așa cum 
am anunțat in ziarul nostru 
— și cîteva interesante întil- 
niri internaționale la diferite 
ramuri de sport. Printre, ele 
figurează și partida amicală 
de baschet dintre echipele 
masculine Rapid și Adonis 
(Biban), care va avea loc luni 
17 septembrie, la orele 19, in 
sala Giulești.

înaintea acestei intîlniri, e- 
chipa libaneză — care între
prinde un turneu in țara 
noastră la invitația clubului 
Rapid — va susține, alte două 
jocuri astăzi cu Voința Bucu
rești (în sala Giulești. de la 
ora 19) Și simbătă la Constan
ța, cu formația locală Farul.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE DIRT-TRACK iN BUCUREȘTI

Duminică 16 septembrie, cu începere 
de Ia ora 11,00, pe stadionul „Metalul" din 
Capitală se va desfășura un concurs in
ternațional de dirt-track. I-a întreceri, 
alături de cei mai buni alergători români, 
și-au anunțat participarea sportivi din 
Austria, Elveția și Italia.

Mediașul este al doilea oraș al 
județului Sibiu ca număr de popu
lație și ca pondere industrială. 
Menționat documentar încă din 
1267, cînd exista ca o așezare rurală 
românească, orașul s-a dezvoltat în 
timp de-a lungul axelor de circula
ție. Tîrnava Mare, domesticită azi 
între diguri înalte de beton (la care 
se lucrează în continuare) îi scaldă 
toată latura nordică concentrînd pe 
malurile sale, într-o zonă ideală de 
agrement, principalele baze sportive 
ale orașului.

Cu trei ani în urmă furia oarbă, 
sălbatică, a puhoaielor, ștersese de 
pe această faleză sportivă construc-

Au fost șterse

țiile și amenajările stadioanelor Gaz 
Metan, Record, Spartac, poligonul 
de tir (o mică bijuterie a orașului), 
ștrandul și parcul înconjurător, lă- 
sînd în urmă o pastă groasă de 
mîl din care țîșneau dezolant spre 
cer cioturi, fiare, cîte un pilon, o 
șeîndură, rămășițe scheletice ale 
construcțiilor distruse.

Hărnicia medieșenilor sprijinită de 
spiritul gospodăresc al edililor ora
șului, de solidaritatea generală do
vedită jdupă dezastrele acelor zile, 
a refăcut totul, completînd, rectifi- 
cînd în soluții și forme superioare 
de funcțional și frumusețe.

tenis (bituminate), apoi 
Spartac, primul care a fost 
și căruia, în prezent, i se 
pe lingă tribuna de beton, aproape 
terminată, două terenuri moderne 
de tenis de cîmp. •

Bazele amintite, nu .epuizează zes
trea s sportivă a orașului. Asociația 
Textila și-a refăcut platforma spor
tivă, complet distrusă de inundații; 
s-a însămînțat ‘ terenul de fotbal, a 
fost împrejmuit, s-au reamenajat 
terenurile de -teniș. și handbal, s-au 
reconstruit cabinele vechiului ștrand 
(25x12 m) care a funcționat 
din anul 
ștrandurile au fost primele refăcute. 
A.S.A. Mediaș, și-a amenajat o ba
ză complexă, cu terenuri bituminate, 
de volei, baschet, 
teren de fotbal, 
picăria asociației 
distrusă atunci ; 
plin platformele 
lor profesionale 
trol. Dacă am insistat în prezenta
rea bazei materiale, am făcut-o pen
tru că In acești ani și în prezent,

terenul 
refăcut 
adaugă

fixat rapid cu umerii pe saltea pe 
finlandezul Marko Virtanen. Cu 
un spectaculos salt, așa cum pu
țini luptători știu să execute, mul
tiplul campion român și-a dus ad
versarul direct în tuș.

Nicolae Neguț, reprezentantul nos
tru la categoria 90 kg, a debutat 
și el cu succes în actuala ediție a 
campionatelor celor mai buni lup
tători din lume. în primul tur el 
l-a avut ca partener de întrecere 
pe japonezul Fujita, un adversar 
foarte rapid și bun tehnician. 
Sportivul român a aplicat cea mai 
potrivită tactică, determinîndu-și 
adversarul să accepte lupta în for
ță, care i-a diminuat lui Fujita re
zistența, pentru ca apoi să-l poată 
învinge prin tuș.

Tot cu o victorie categorică a 
început concursul și medaliatul cu 
bronz la Jocurile Olimpice de la 
Munchen, Victor Dolipschi. Cam
pionul greilor din România l-a 
obligat pe elvețianul Karl Buch- 
mann să accepte înfrîngerea prin 
tuș, înainte de sfîrșitul primei re
prize, în urma unui necruțător tur

EUGEN, HUPCĂ
de cap. Staicu Olteanu, reprezen
tantul nostru la categoria 82 kg a 
avut neșansa să se întîlnească, în
că din primul tur, cu vicecampio- 
nul european, Dimiter Ivanov 
(Bulgaria), de care a fost învins 
prin tuș.

în partidele din cel de-al doilea 
tur, reprezentanții noștri au avut, 
de asemenea, comportări remarca
bile obținînd rezultate care ne dau 
speranțe pentru zilele următoare. 
Tînărul concurent român la cate
goria 48 kg, C. Alexandru l-a în- 
tîlnit pe experimentatul sportiv 
bulgar Ștefan Anghelov, clasat de 
două Ori pe locul III la C.M. Re
prezentantul nostru a luptat cu o 
dîrzenie demnă de toată lauda și 
la sfîrșitul unui meci extraordinar 
de disputat a obținut o decizie de 
egalitate. Nicu Gingă a evoluat ex
celent în compania americanului 
Bruce Tomson, pe care, după trei 
tururi de cap consecutive, l-a fi-

chiar 
dezastrului. De altfel

Metan, 
cu o 

se fac

complet re- 
pistă de a- 
lucrări de 

de

Stadionul Gaz 
făcut, regazonat, 
tletism căreia i 
finisare, așteaptă în aceste zile 
septembrie inaugurarea. Pe una din
laturi, o tribună modernă, spațioasă, 
din beton, adăpostește în pîntecele 
său bazinul acoperit de înot (25x7,5 
m.) care a funcționat și în iarna 
trecută,’ o sală de antrenament pen
tru judo-box, o sală de atletism de 
42x8 m, pardosită cu un covor gros 
de cauciuc, camere pentru arbitri, 
grupuri sociale

urmele calamităților
Prim-vicepreședintele C.O.E.F.S., 

Gheorghe Burnete care ne însoțește, 
are ochii strălucitori de bucurie și 
entuziasm pentru apropiata intrare 
în circuitul competițional a acestei 
complexe baze. Cîte un gard de pre
fabricate o desparte de teritoriul 
celorlalte : terenul Record, bazinul 
de înot descoperit, dar cu apă în
călzită (după o soluție tehnică pro
prie, originală a antrenorului) și 
parcul împrejmuitor în care au a- 
părut terenuri de volei, baschet și

handbal, și un 
S-a refăcut și po- 
Gaz Metan și eă 
funcționează din 
sportive ale școii- 
Vitrometan și Pe-

Mihai BÎRA

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

(Continuare în pag, a 3-a)

ACTMTATU SPORTIVE DE MASA

a-
de 

con-

„pod“ de unde acesta a ieșit 
mare dificultate, dar pe tabelele 
de punctaj se adăugaseră cele trei 
puncte care îi asigurau victoria 
sportivului român.

Campionul olimpic al categoriei 
100 kg, Nicolae Martinescu,

C.E. DE CANOTAJ ACADEMIC DE LA MOSCOVA
PRIN PRISMA... J.O. DE LA

în urmă cu ■ cîtva timp 
Campionatele europene 
academic (feminin și 
polarizat atenția spe- 
pe toate continentele 

de rezultatele imediate, 
urmăresc o cit mai timpurie și a- 
tentă pregătire a sportivilor lor pen
tru următoarea ediție a Jocurilor O- 
iimpice (Montreal 1976).

La capătul celor peste 10 zile de 
întreceri am avut prilejul să notez 
cîteva lucruri deosebit de intere
sante, pe care le vom oferi acum 
cititorilor mai mult sau mai puțin 
cunoscători în ale canotajului. ’

Desfășurate 
la Moscova, 
de canotaj 
masculin) au 
cialiștilor de 
care, dincolo

EDIȚIA A 56-a A FOST, DE FAPT, 
A 57-a!

totodată una dintre primele or
ganizatoare ale campionatelor e- 
uropene. In luna august a 
cestui an s-au împlinit 80 
ani de la primul campionat
tinental masculin rezervat schifului 
(1893 — Orta, Italia). In acest inter
val s-au desfășurat 56 de ediții, cea 
încheiată recent la Moscova fiind, 
deci, a 57-a și nu a 56-a, cum — 
dintr-o evidentă greșeală — au con
siderat organizatorii.

în sfirșit, pentru a încheia acest 
mic istoric, se cuvine să amintim că 
„europenele" feminine sînt mai 
nere", ele 
de ediții ( 
1954).

feminine sînt mai 
avînd la activ numai 

(prima s-a desfășurat
,ti-
20 
în

Cercetînd „certificatele de naștere" 
ale federațiilor internaționale, con
statăm că F.I.S.A. (Federația inter
națională a societăților de canotaj) 

numără printre veterane, fiind

IMBĂTR1NIT ȘI...A 
REGULAMENTUL I

Respectabila vîrstă a Federației 
internaționale este apreciată de toată 
lumea sportivă, dar iată că, odată

cu scurgerea anilor, regulamentul de 
desfășurare a campionatelor euro
pene și a competițiilor de canotaj, 
în general, a îmbâtrînit și el.

Bunăoară, a fost mult discutat 
faptul că la întrecerile continentale 
au fost invitate să participe, chiar 
de la primele ediții, echipe ale unor 
țări de pe alte continente. Și lucru
rile nu s-au oprit aici, același regu
lament dind dreptul tuturor parti
cipantelor — deci și țărilor din a- 
fara Europei — să cîștige titlurile, 
în această situație, au fost dese ca
zurile cînd titlurile europene au luat 
drumul S.U.A., Argentinei sau Aus
traliei. Ba mai mult, la un moment 
dat, un echipaj din Noua Zeelandă 
a fost declarat cel mai bun din... 
Europa ! !

Ținînd cont de aceste nonsensuri, 
Federația internațională a luat, în 
fine, singura măsură logică, hotărînd 
ca începînd de anul viitor să se des
fășoare numai Campionate Mondiale.

O altă problemă de regulament, 
care nu este încă rezolvată, se re
feră la greutatea cîrmacilor. Regu
lamentul prevede limite minime de 
greutate (40 kg la fete și 50 kg la 
băieți), dar — aici apare nonsensul

CORNEL RĂDUJ

SPORTUL DE MASĂ —
La recenta analiză semestrială 

a activității clubului sportiv Vo
ința al cooperației meșteșugărești 
din Capitală, în informarea pre
zentată, un loc important l-au o- 
cupat acțiunile de masă.

Vădind o preocupare susținută 
pentru traducerea în fapte a Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie a.c. cu 
privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, con
ducerea clubului a organizat în 
prima jumătate a anului o serie de 
competiții de amploare, cum ar 
fi campionatele asociației (7 520(Continuare în pag. a 4-a)

MIINE LA MAMAIA

Echipajul de 4-ț-l vișle al Rginfaiiei, medaliat cu argijjt Ia C. E. de la .Moscova

la Mamaia 
oară între-

ÎNOTĂTORI DIN TREI ȚARI
CONCUREAZĂ AZI Șl

Piscina acoperită de 
găzduiește pentru prima 
cerile Campionateloi’ internaționale 
de înot ale României. Astăzi și 
mîine vor urca pe blocstarturile 
modernului bazin de pe litoral cei 
mai buni sportivi ai țării alături 
de cîțiva înotători din U.R.S.S. și
Cehoslovacia. Reuniunile ~ cu serii

contratimp — sînt programate zil
nic de la ora 18.

Această tradițională competiție 
internațională încheie șirul con
cursurilor oficiale din acest sezon, 
motiv pentru care așteptăm, în 
special din partea reprezentanților 
noștri, o serie de performanțe cel 
puțin la valoarea celor obținute la 
Balcaniadă

& ’•

«sas»

PREOCUPARE PRINCIPALA
participanți, din care 3 270 fete), 
campionatele ucenicilor, desfășura
te pe ani de studiu (peste 3 000 de 
concurenți și concurente), precum 
și campionatele meșteșugarilor in
valizi, aflate la a III-a ediție și 
bucurîndu-se de o mare afluență 
(1 300 lucrători — 369 fete), acțiuni 
care au însemnat tot atîtea succe
se, din toate punctele de vedere, 
asigurîndu-se în primul rînd, an
grenarea salariaților din acest sec
tor într-o activtate permanentă și 
riguros planificată.

La aceste acțiuni, devenite deja 
tradiționale, se adaugă și un mare 
număr de manifestări ocazionate 
de anumite date — „Cupa Unirii", 
„Cupa 8 Martie", „Cupa 
verii" —, precum și
tineretului și primăverii, prezen
ța la întreceri inițiate la nivel de 
municipiu („Crosul 6 Martie", 
„Crosul ziarului Informația") sau 
concursurile de trotinete, triciclete 
și biciclete închinate „Zilei Copi
lului". S-a întregit în acest fel, o 
muncă căreia, fără îndoială, i se 
acordă aici atenția cuvenită.

în alte două paragrafe din amin
tita informare se vorbește pe larg 
despre alte importanțe îndeletniciri 
în ceea ce privește sportul de 
masă, și anume, despre acțiunile 
turistice — desfășurate pînă acum

Cicloturismul de masă ca
pătă noi dimensiuni în Capi
tală. Aproape că nu există 
sfirșit de săptămină în care 
caravane ad-hoc de elevi și 
vîrstnici să nu pornească la 
drum, către Mogoșoaia sau 
lunca Argeșului, spre Bănea- 
sa sau pădurea Andronache. 
In fotografie, o asemenea ca
ravană de cicloturiști trecînd 
prin piața Victoriei, în drum 
spre pădurea parcul Mogo
șoaia...

Primă- 
crosurile

în număr de 83 cu 3 324 de tineri 
— și gimnastica în producție, care 
se efectuează în prezent în 23 de 
unități, cu peste 1 200 de coopera
tori.

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a aminti numele cooperative
lor evidențiate în aceste activi
tăți : Higiena, Electrobobinajul, 
Mawchineri, îmbrăcămintea, Mun
că și artă. Arta populară, Trico- 
textil și Arta aplicată.

Dumitru NEGREA

ÎNTRECERI TN ORGANIZAREA 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE C.F.R. 

PAȘCANI
în toate cele 12 secții de pro

ducție ale întreprinderii mecani
ce de material rulant, de la com
plexul C.F.R. și depoul C.F.R. Paș
cani au avut loc întreceri la fot-

(Continuare în pag. a 3-a)



Pag. a 2-a Sportul
Calitatea încălțămintei sportive

Din 
fie el 
pinist, 
mer, 
biectul cel mai important. Calitatea 
pantofilor de tenis sau cu cuie, a 
ghetelor de lupte, fotbal sau box 
poate influența, în ultimă instanță, 
evoluția tehnică a celui care le 
poartă. Nu odată am văzut, din 
păcate, ca unui luptător în mo
mente dificile, cînd trebuia să o- 
pună o rezistență maximă în timpul 
meciului pentru evitarea unui tuș, 
să i se deslipească talpa ghetei și- 

în rîndurile de mai jos ne pro
punem să ridicăm- unele probleme 
privind calitatea încălțămintei spor
tive. Dacă Ia fotbal, de pildă, s-a 
reușit în ultimii cinci ani să se 
confecționeze ghete corespunzătoare 
(cu talpă de microdur și cram- 
poane din plastic care pot fi înlo
cuite prin înșurubare) nu același 
lucru se poate spune despre pan
tofii de tenis și, mai ales, ghetele 
de lupte, care prezintă, în conti
nuare, o serie de deficiențe.

La serviciul de materiale sportive 
al C.N.E.F.S. modelele de încălță
minte expuse într-o vitrină sînt 
exemplare reușite, frumos finisate, 
cum s-ar spune, marfă de expo
ziție. în schimb, dacă stai de vorbă 
cu sportivi, antrenori, tehnicieni ai 
federațiilor auzi niște aprecieri de
loc măgulitoare la adresa unor 
produse, care nu rezistă la efort, 
sînt confecționate, parcă, numai 
pentru purtare pe stradă. Dacă te- 
nișii „FINCA", confecționați la 
Drâgășani, sînt ceva mai rezistenți 

preț mai mare), în 
care poartă marca 
„Fabrica de cauciuc 

corespund cerințelor 
pentru nevoile spor- 

livrează 
peste 800 000 de perechi ! 

că sînt

PREGĂTIRI INTENSE PENTRU CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE BOX
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echipamentul unui sportiv, 
fotbalist, luptător, boxer, al- 
schior, voleibalist sau scri- 

încălțămintea constituie o-

(au și 
schimb 
„U.C.R." 
Jilava" 
sportului. Or 
tului fabricile respective 
anual
Sportivii se plîng însă 
teniși care nu pot fi încălțați mai 
mult de trei patru ori deoarece, 
după antrenamente mai „tari", 
sau li se dezlipește partea din cau
ciuc de suportul textil sau, pur și 
simplu, li se rupe fața, ori crapă 
talpa din cauză că e confecționată 
dintr-un cauciuc de calitate infe
rioară.

Ghetele de lupte, produse Ia 
I.P.M.S. Reghin unde, de altfel, se 
fabrică toate tipurile de încălță
minte sportivă din piele, sînt cele 
care aduc nemulțumiri acute. Deși 
nevoile secțiilor de lupte nu sînt 
mari (consumul anual este cu ceva 
peste 2 000 de perechi), neajunsu
rile sînt prea evidente. La fiecare 
secție de performanță sînt ghete 
cu fața aproape nou-nouță, care 
nu mai pot fi utilizate avînd tălpile 
dezlipite. Fabrica a încercat să 
facă unele modificări, talpa a fost 
turnată dințr-un cauciuc special, 
mai subțire, dar mai dur, întărită

un 
cei 
sau

nu

cu cusături la vîrfuri și la tocuri, 
dar insuficient pentru a mări re
zistența de întrebuințare. Dar iată 
cîteva păreri despre această încăl
țăminte sportivă, care, credem, vor 
fi recepționate de cei în cauză — 
fabrica producătoare»:

Al. RADU, antrenor la Dinamo 
București : „Ghetele de lupte sînt 
necorespunzătoare, după numai 
cîteva antrenamente li se dezlipesc 
tălpile și apoi sînt bune de arun
cat. Am încercat să le lipim Ia 
atelierele de cizmărie, dar, vorba 
aceea, ce n-a reușit să facă fa
brica cu mașini speciale, cum s-o 
facă cizmarul din colț... pe cala
podul de lemn"...

I,. TOTH. arbitru, tehnician al 
F.R.L. : „Toți sportivii, antrenorii, 
sînt nemulțumiți de calitatea încăl
țămintei. Modelele mai noi, cele 
cu talpa cusută la vîrf și la toc 
sînt cu ceva mal rezistente, dar au 
un alt cusur : talpa, din cauza u- 
nor zimțuri fine, nu arc o ade
rență suficientă și alunecă pe pre
late din plastic, ceea ce pentru 
sportivi, în timpul meciului, consti
tuie o mare dificultate11.

V. CONSTATINESCU, antrenor 
la Progresul București : „La club 
avem multe perechi de ghete pe 
car,e nu le mai putem folosi. Fața 
e confecționată cum trebuie, din 
piele corespunzătoare, în schimb, 
tălpuirea e sub orice critică. Acei 
care o fabrică nu au făcut, pe 
semne, testele necesare, au crezut, 
probabil, că o simplă lipitură, ca 
Ia pantofii de stradă, e suficientă. 
Din cauza împingerilor și a „dera
pajelor" bruște pe care Ie fac lup
tătorii, gheata este supusă unor e- 
forturi mari. Soluția ar fi, după 
mine, una singură : talpa de cau
ciuc, indiferent dacă e groasă sau 
subțire, după ce a fost lipită (cu 
o soluție mai bună) să fie cusută 
de jur împrejur".

★
încheiem aici rândurile despre 

calitatea acestor cîteva sortimente 
de încălțăminte sportivă în spe
ranța că, acum, cînd toate între- 

, prinderile dau bătălia pentru ca
litate; producătorii pantofilor de te
nis și ai ghetelor de lupte nu vor 
face notă aparte și vor trage con
cluziile practice ce se Impun.

T, RĂBȘAN

© Antoniu Vasile evoluează

începînd de mîine, 
pe poligonul Tunari

AIE MORILOR IA IIR
mai buni tineri trăgători din 
țara se vor reuni, începînd

Cei 
toată 
de mîine și pînă duminică, pe poli
gonul Tunari din București unde 
vor participa la ediția 1973 a cam
pionatelor naționale de juniori la 
probele de pușcă șl pistol. Compe
tiția se anunță interesantă, deoare- 

' ce printre cei aproape 200 de con- 
curenți sînt o serie de tineri talen- 
tați, care nu o dată s-au întrecut de 
da egal la egal cu seniorii. O con
fruntare pasionantă se va da între 
juniorii din București, Focșani, Plo
iești, Iași, Arad și alte orașe unde 
sînt numeroși țintași tineri de va
loare.

Programul de miine: ora 8,30 — 
armă standard 60 f culcat și pistol 
sport 30+30 f juniori și junioare.

Campionatele naționale de box 
ale seniorilor se apropie cu pași 
repezi. După o perioadă de odihnă 
binemeritată, în toate secțiile de 
box ale cluburilor și 
sportive din țară a fost reluată ac
tivitatea. Pentru azi, ne-am propus 
să vedem ce fac dinamoviștli bucu- 
reșteni, acolo unde activează un 
mănunchi de boxeri cu excelente 
cărți de vizită, mulți dintre ei Iau-' 
reați ai Jocurilor Olimpice sau ai 
campionatelor europene. Iată-ne, 
așadar, în sala din șoseaua Ștefan 
cel

asociațiilor

Mare.

drumat afară, pe aleile 
unde încep nenumărate ture de a- 
lergare. S-au încheiat și acestea , și 
iată-i pe boxeri împărțiți în două 
echipe de fotbal și meciul a în
ceput, de parcă atunci ar fi fost 
primul minut de antrenament.

în timp ce jocul s-a întețit, iar 
golurile au început să... cadă, an
trenorul Dumitru Ion ne-a spus : 
„Ceilalți băieți din secție sînt la 
vizita medicală, la centrul „23 Au
gust'1, împreună cu „maestrul Titi“ 
(este vorba de antrenorul emerit 
Constantin Dumitrescu), iar la îna-

la semimijlocie
parcului, Constantin Ștefanovicî, Ion Vla

dimir, frații Cuțov, Paul Do
brescu, Antoniu Vasile, Sandu 
și Dumitru Mihalcea, Mircea Si- 
mion, Ion Gyorffi, Ion Alexe 
și încă 5—6 tineri, din care spe
răm să scoatem ceva. Dacă nu 
prea avem noutăți în lot, în schimb 
avem ceva în cadrul categoriilor. 
Astfel, Ion Vladimir îl concurează 
pe Simion Cuțov la semiușoară, iar 
Antoniu Vasile a trecut direct la 

’ semimijlocie, unde îl are contra
candidat pe Sandu Mihalcea, de la 
care așteptăm cam de mult con
firmarea marelui său talent. De
sigur, la finala campionatului na
țional de la Cluj noi sperăm să 
cucerim cîteva titluri de campioni, 
dar vă rog să nu-mi cereți să pre
cizez la ce categorii, deoarece fie
care boxer care participă la între
cere își are șansa sa“.

Am plecat de la sala Dinamo cu 
convingerea că antrenorii secției de 
box vor face totul pentru 
tivii pe care îi pregătesc 
gistreze noi succese.

POLO Ea Cluj au început În
trecerile turneului final al campionatului 
național de polo rezervat echipelor de 
juniori mari, la care participă 8 formații 
din București, Cluj, Oradea șl Arad, 
iată primele rezultate : Politehnica Cluj 
— Crișul Oradea 0—13; C.S.M. Cluj — 
Vagonul Arad 5—2; C.S. Școlarul Bucu
rești — Progresul București 2—1 ; Dina
mo București — Rapid București 7—1 ", 
Progresul — Vagonul 6—2 ; C.S.M. — 
Politehnica 6—1 ; C.S. Școlarul — Rapid 
7—2 ; Crișul — Dinamo 3—2.

CICLISM Campionatul național
al juniorilor mici și mari a continuat 
zilele trecute, pe velodromul Dinamo 
din Capitală, cu desfășurarea celorlalte 
probe. Simbătă s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : juniori mici (viteză) : 
1. A. Nicolae (Dinamo). 2. N. Somlea 
(Steaua), 3. G. Robe (Steaua): juniori 
mari (1000 m start de pe loc) : 1. A. 
Telegdi (Voința Cluj). 2. R. Simion (Se. 
sp. 1). 3. A. Ciobanu (Voința Ploiești). 
Duminică, proba de urmărire individuală 
(4000 m). juniori mari a fost dominată 
de cicliștii dinamoviști (antrenor Mircea 
Mihăilescu), care au ocupat primele 
două locuri prin L. Roșac și N. Tănă- 
sescu. Pe locul 3 a sosit clujeanul A. 
Telegdi. La juniori mici, în proba de 
urmărire pe echipe (2000 m) primul loc 
a revenit cicliștilor de la Școala sportivă 
nr. 3. Pe următoarele două locuri s-au 
clasat echipele Școlii sportive nr. 3 și 
respectiv Dinamo. Luni după amiaza, 
juniorii mari s-au întrecut în proba de 
urmărire pe echipe (4000 m). Locul întu 
a revenit formației Dinamo, urmată. în 
ordine, de Școala sportivă nr. 1 șl Olim
pia. La juniori mici, M. Valentin (Șc. 
sp. 2) a ocupat primul loc în proba de 
urmărire individuală (2000 m). Pe urmă
toarele două locuri s-au clasat A. Bum-

ca spor- 
să înre-

IOVAN

INTER-AERO 73"-concurs

Incepîr.d de vineri, la Constanța

internațional de aeromodele captive

bac (Șc. sp. 1) și Tr. Sîrbu (Șc. sp. 3) 
• MIERCURI încep întrecerile seniori
lor din cadrul campionatului municipiu
lui București. © PE STRĂZILE orașului 
Galați, în prezența unui public numeros 
s-a desfășurat prima ediție a „Cupei 
ziarului Viața Nouă* la ciclism, organi
zată cu prilejul a 29 de ani de la aniver
sarea primei apariții a acestei publicații. 
Competiția a fost organizată de consiliul 
județean al sindicatelor Galați. Au par
ticipat cicliști din Galați și Brăila (două 
echipe). Trofeul a revenit formației de 
juniori — campioană națională — a 
municipiului Brăila. La individual a 
cîștigat C. Vizitiu (Brăila).

VOLEI La Galați s-a desfășu
rat ediția I a „Cupei de toamnă* la vo
lei fete, organizată de Școala sportivă 
din localitate. Au luat parte echipele 
școlilor sportive din Buzău, P. Neamț, 
iași, Botoșani, Bacău, Brăila și Galați. 
Competiția a fost cîștigată de formația 
Școlii sportive din Galați (antrenor C- 
Danilescu), urmată de Șc. sp. P. Neamț 
și Șc. sp. „Unirea* iași. © SECȚIA de 
juniori a clubului Steaua (antrenor Mar
tin Rauch) organizează concursuri de 
selecție pentru copii născuți între 1958 
și 1960. Selecția are loc in fiecare 
miercuri și joi între orele 18 și 20, la 
sala de sport a clubului, din calea Plev- 
nei 114.

Ti& Echipa clubului bucu-
reștean I.E.F.S. a susținut la Budapesta., 
în compania trăgătorilor de la clubul 
Zalka Mate, o partidă amicală la pro
bele de pușcă și pistol. Țintașii bucu- 
reșteni au avut o comportare foarte 
bună, cîștigînd majoritatea probelor. 
Astfel, Nicolae Rotaru a cucerit primul 
loc la armă liberă calibru redus 60 f 
culcat și armă standard 3x30 f cu 593» 
respectiv, 574 p, iar Magda Borcea a o- 
cuuat locul I la armă standard 69 f 
culcat și 3x20 f cu 585, respectiv. 563 p. 
S-a mai clasat pe primul loc I. Olărescu 
— 1148 p la armă liberă calibru redus 3x40 
f. La proba de pistol, liber L. Giușcă a 
ocupat locul secund cu 539 p (cîștigăto- 
rul probei a înscris 548 p) iar Ia proba 
de pistol calibru mare Giușcă a punctat 
586. Rezultate bune au mai realizat si 
M. ^.ntal și Gh. Barbu (junior) c$te 593 
p la armă liberă calibru redus 60 f cul
cat, clasîndu-se pe pozițiile II și III.

1111 ................ .........*

PAUL DOBRESCU CVȚGV

Primul întâlnit este antrenorul 
Dumitru Ion. Ne conduce în sală, 
unde un grup de sportivi, printre 
care remarcăm pe Ștefan Boboc, 
Marin Peia, Dumitru Dorobanții, 
Dumitru Mihalcea și Paul Dobrescu 
lucrează de zor. Efortul depus este 
de o intensitate remarcabilă și toți 
se supun fără ezitare comenzilor 
precise ale tânărului antrenor. Fie
care este preocupat de executarea 
cu exactitate a programului de an
trenament. Ora de lucru în sală a 
trecut, parcă, prea repede. O co
mandă scurtă și grupul este în-

1

ETAPA DE ZONĂ A CAMPIONATULUI DE OINĂ -
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

© între 5-7 octombrie,: la
începută la 1 iunie cu etapele de 

masă (la care au fost prezente 
echipe din toate județele), competi
ția de oină de cea mai mare am
ploare, campionatul republican, se 
află în momentul de față în etapa 
desfășurării fazelor de zonă.

La Beiuș, unde au jucat echipe 
din județele Bihor, Sălaj, Brașov și 
Maramureș, meciurile au fost foarte 
disputate și de bun 
Pentru etapa finală 
Torpedo Brașov.

Una dintre zonele 
fost și aceea de la Rm. Sărat, în 
care echipa Confecția din localitate 
și-a întrecut net adversarele, obți- 
nînd dreptul de a lua parte la 
ultimul act al campionatului. Du
minică, la Sibiu, a fost o adevă
rată demonstrație de oină, aici 
avînd întîlnire echipe din județele 
Alba, Cluj, Ilfov și din județul 
gazdă. Foarte tînăra echipă C.F.R. 
Sibiu — despre care am mai avut 
ocazia să scriem — a demonstrat 
din nou o formă bună, reușind să 
învingă pe una dintre formațiile 
reputate ale cinei, Avîntul Curcani 
din județul Ilfov. Nu ne îndoim că 
și la etapa finală a competiției, ju
cătorii de la C.F.R. Sibiu vor ști 
să-și apere șansele.

Alba lulia, faza finală

nivel tehnic, 
s-a calificat

putemice a

Nu a fost lipsită de surprize și 
de meciuri deosebit de puternice 
nici etapa zonală de Ia Drobeta 
Turnu Severin. Celuloza Călărași, o 
echipă puternică, în plină afirmare, 
a trebuit să susțină un meci de 
baraj cu reprezentanta județului 
Gbrj pentru a se califica, în cele 
din urmă, în turneul final. De 
menționat că la Drabeta Turnu Se
verin organele locale au asigurat o 
excelentă organizare competiției. în 
sfîrșit, să notăm calificarea, pentru 
ultimul act al întrecerii,, a echipei 
Viață Nouă Olteni (județul Teleor
man), care, luînd parte la „zona“ 
de la Pitești, a trebuit să-și con
frunte forțele cu echipe nu mai pu
țin pretențioase, cum ar fi cele din 
județele Dolj, Argeș și Vîlcea.

Ultimele etape de zonă se 
disputa la sfîrșitul acestei luni. în 
zilele de 22—23 septembrie, la Va
slui se vor întrece formații din ju
dețul gazdă, precum și din Suceava, 
Botoșani, Bacău, Iași și Vrancea, 
iar la Roman, la aceleași date, se 
vor întîlni oiniști din 
Neamț, Tulcea, Prahova, Constanța, 
Brăila și Galați.

Finala campionatului republican 
de oină va avea loc în zilele de 
5—7 octombrie la Alba lulia.

vor

județele

CALISTRAT
Văzuți de Ăl. CLENCIU 

poiere vor începe și ei programul 
zilnic de pregătire. Noutățile sec
ției sînt puține: am legitimat pe 
Constantin Ivanovici și 
trei tineri de viitor, în 
interesant11.

I-am lăsat 
trenorul lor 
între timp, 
grup. Bine dispuși, cu rezultate ex
celente la vizita medicală, ei s-au 
„încorporat11 repede grupului cole
gilor lor pentru meciul de fotbal.

Antrenorul emerit Constantin Du
mitrescu a completat cele spuse de 
colegul său : „Campionatele națio
nale sînt aproape. La 1 august am 
reluat activitatea cu toți băieții, 
iar unii dintre ei au și participat 
la cîteva turnee internaționale. Pe 
cine contez în sezonul următor ? 
Pe Ștefan Boboc, Dumitru Doro- 
banțu, Dinu Teodor, Marin Peia,

încă doi- 
rest nimic

și pe an-pe sportivi
să-și continue meciul; 
a apărut și celălalt

La a V-a ediție, concursul inter
național pentru aeromodele captive 
„Inter-aero“ se va desfășura în a- 
cest an între 14 și 16 septembrie 
la Constanța. Complexul sportiv al 
pionierilor, gazdă primitoare, unde 
cu șase săptămîni în urmă au avut 
loc întrecerile campionatului națio
nal, își așteaptă pregătit oaspeții.

Eșalonat pe durata a trei zile, 
concursul programează întreceri în 
cadrul a patru probe : viteză, curse, 
acrobație și lupte aeriene. Dintre 
acestea se detașează în mod deose
bit acrobația și luptele aeriene, ce 
oferă spectacole de înaltă calitate, 
prima prin gradul de complexitate 
al figurilor executate, a doua prin 
încordarea și neprevăzutul încleștă
rii aeriene. Atractivă prin specificul 
său, competiția ce reunește sportivi 
din cinci țări, va fi un bun prilej 
de confruntare între cei mai buni 
modeliști, specializați în aparate

captive, din Bulgaria, Cehoslovacia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.

Cele șase echipe (sportivii noștri 
prezentîndu-se cu două formații) 
alcătuite din cîte șase concurenți 
își vor disputa șansele în această 
ultimă competiție a sezonului, ur
mărind în principal testarea gra
dului lor de pregătire, 
ca acesta să fie țelul, 
prin prisma viitorului 
țional dominat de
mondial, ce va avea loc la începu
tul verii în Cehoslovacia.

Concursul de la Constanța, ce 
reunește constructori de valoare din 
țări cu veche tradiție din acest 
sport, promite întreceri echilibrate, 
concurenții urmînd să-și folosească 
la maximum priceperea și expe
riența pentru cîștigarea locurilor 
de frunte.

Este și firesc 
dacă privim 
an competi- 
campionatul

s
O întîlnire surpriză, pe aleile par

cului Progresul, cu unul din tenis- 
manii pe care, parcă, i-am cam uitat 
în ultima vreme... 1

Sever Mureșan, chipeș ca totdeauna 
și bronzat de' soarele multor latitu
dini, ne salută zîmbitor și ne stă 
la dispoziție cu citeva noutăți, unele 
re+elatoare, despre recentele sale ac
tivități pe terenurile închenărate 
cu alb.

— Mureșan, nu ne-am mai văzut 
de la Roland Garros. De atunci, pe 
unde ai mai jucat ?

— In Anglia, 
Franța,

'apoi din rțou în 
, , Elveția, R. F. Germania, 

Austria și, acum Ia urmă, în 
Am jucat în ritm „crescendo", 
nînd circuitul italian printre 
tași.

Aflăm astfel că victoria la

Italia, 
termi- 
frun-

v

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE NAVOMODELE
Timp de 4 zile, stațiunea balnea

ră Jupiter a găzduit finala campio
natului republican de navomodele. 
IJe malul lacului Neptun se afla o 
adevărată expoziție de nave cu pîn- 
ze construite, la scară redusă, de 
către navomodeliști. O comisie for
mată din foști „lupi de mare" — 
în calitate de arbitri — a verificat 
fiecare model în parte și a acor
dat puncte în raport cu calitatea 
construcției. După această probă de 
stand, a urmat proba de navigație. 
Velierele au fost împărțite în ur
mătoarele clase : „A“ — seniori și 
juniori, „M“ — seniori și juniori, 
„10" seniori și juniori, „X“ — se
niori și juniori, „K“ — juniori, „J“ 
— juniori. începînd din zori și pînă 
seara au plecat in larg, în proba de 
navigație, 90 de nave cu vele care 
s-au întrecut una cu cealaltă pen
tru a aduce constructorului mult 
rîvnitul titlu de campion republi
can la veliere. Tot în această pe
rioadă, în sala Casei Armatei 
orașul Mangalia, constructorii 
machete au expus tot felul de 
ve : clasa „C. 1" — nave fără 
șini, „r *>“

C. 3“

din 
de 

na- 
ma- 

,C. 2“ — nave cu mașini, 
— instalații portuare și na-

vale, „C. 4“ — nave în miniatură. 
Expoziția navomodelelor machetă, 
după ce a primit punctajul res
pectiv din partea comisiei de ar
bitri, a rămas deschisă pentru pu
blic. Ea a fost vizitată mai întîi 
de marinari, apoi de localnici și de 
oameni ai muncii veniți la odihnă.

Din primele zile de concurs s-au 
remarcat, în mod special, navomo- 
deliștii de la Jiul Petroșani, C.S.U. 
Galați, Portul Constanța și Voința 
Reghin. Festivitatea de 
acestei frumoase și 
competiții „marinărești11 
tuat într-un cadru pur 
Cei peste 100 de concurenți au fost 
îmbarcați pe vasul „Speranța11 și 
duși în largul Mării Negre,. Acolo, 
în liniștea mării, au fost decernate 
12 titluri de campioni la veliere, 3 
titluri de campioni la machete. S-a 
decernat titlul de echipă campioană 
pe anul 1973 la seniori formați
ei Jiul Petroșani, iar la juniori, 
echipei C.S.U. Galați.

REZULTATE : veliere, clasa A : 
seniori : 1. Nicolae Velicu (Cetatea 
Giurgiu), 2. Vasile Șerbănescu (Vo
ința Ploiești), 3. Endre Marton (Vo-

Ale- 
Ioan 
M : 

(Jiul 
(Ae-

închidere a 
interesante 

s-a efec- 
marinăresc.

Ion GAVRILESCU

RÎNDURI DESPRE MURGENI — VASLUI

N. POPESCU 
M. ENACIIE

din Murgeni „arde“ în 
campionatului județean, 
și altor echipe din Mol- 
o fărîmă din strălucirea

inț.a Reghin) ; juniori : 1. Ion 
xandru (Avîntul Reghin), 2. 
Ignat (Voința Reghin) ; clasa 
seniori : 1. Leontin Ciortan 
Petroșani), 2. Sonia Voiculescu
ronautica), 3. Endre Marton (Voința 
Reghin) ; juniori, 1. Tiberiu Wal
ter (Voința Reghin), 2. Constantin 
Cășeriu (Portul Constanța), 3. Dorin 
Botez (C.S.U. Galați) ; clasa „10“ ; 
seniori : 1. Vasile Baicu (Voința 
Ploiești), 2. Vasile Șerbănescu (Vo
ința Ploiești), 3. Teodoriu Nedelea 
(Voința Ploiești) ; juniori : 1. Dorel 
Ignat (Voința Reghin), 2. Teodor 
Cucerzan (Avîntul Reghin), 3. Du
mitru Vasilescu (Voința Ploiești) : 
clasa „X“ : seniori : 1. Dorin Șer- 
ban (C.S.U. Galați), 2. Stelian Cos- 
tache (Voința Ploiești), 3. Teodor 
Bîră (Cetatea Giurgiu) ; juniori ; 
1. loan Ignat (Voința Reghin), 2. 
Gheorghe Ionescu (Tricolorul Plo
iești), 3. loan Marcu (Voința Plo
iești) ; veliere „K“, clasă numai 
pentru juniori : 1. Ionel Pană (C.S.U. 
Galați), 2. Andrei Baboș (Cimentul 
Turda), 3. Eugen Moldovan (Voin
ța Reghin) ; veliere „J“, clasă nu
mai pentru juniori : 1. Zoltan Cris- 
tea (Voința Deva), 2. Ion Alexan
dru (Avîntul Reghin), 3. Dorin Bo
tez (C.S.U. Galați) ; veliere teleco
mandate : clasa „M“ : Leontin Cior
tan (Jiul Petroșani) ; clasa „X“ : 
Heinrich Gregher (Voința Reghin) ; 
navomodele machetă, clasa C. 1 
(nave fără mașini) : 1. Iuliu Ludo- 
șanu (Portul Constanța) ; clasa C.3 
(instalații navale și portuare) : 1. 
Adalbert Muneran (Vagonul Arad); 
C. 4 (nave miniatură) : 1. Gheorghe 
Ionescu (Tricolorul Ploiești).

Deși angrenați în cursa contra 
cronometru a muncii pe ogoare, ti
nerii din Murgeni nu uită ca după 
„schimbul11 făcut pe tractoare, se- 
cerători sau cîmp, să treacă și pe 
la terenurile de fotbal, handbal, 
volei etc., pe care gospodarii co
munei le-au afectat și înzestrat 
pentru destinderea necesară a noi
lor și chiar a... vechilor generații. 
Nu numai edilii au înțeles să ajute 
această acțiune, dar însăși C.A.P. 
Murgeni își face un titlu de onoare 
în a adăuga realizărilor de pe pla-~ 
nul economic și un sprijin masiv 
activități sportive din comună. O 
frumoasă bază sportivă a fost ame
najată, prin eforturi comune, pe 
vasta cîmpie a „Elanului11 (denu
mire care atestă că pe-aici au trăit 
străvechile animale rumegătoare 
din familia cerbilor, azi retrase 
spre nordul înghețat). Aici sînt pre
zinți, în orele libere, toți ținerii 
(chiar și cei de peste 40 de ani) ai 
comunei, care înțeleg să-și petrea
că timpul prin „odihnă activă".

ÎN SFÎRȘIT, CONCURS MOTO LA ORADEA

Aproape toate ramurile sportive au 
demni reprezentanți în această fru
moasă comună de la poalele dealu
lui Fălciilor. Bineînțeles, echipa de 
fotbal „Flacăra" (fostă „Recolta") 
întrunește cei mai mulți aderenți 
și... susținători entuziaști, doctorul 
Stănescu fiind mentorul pregătirii 
formației în care predomină elanul 
tinereții. Așa se explică faptul că 
„Flacăra11 
fruntea 
Ea a dat 
dova cîte
ei : T. Blănaru, S. Tiron activează 
acum în echipe divizionare.

D. MORARU-SLIVNA

• Vă trimit alăturat spre publi
care (dacă veți găsi de cuviință) 
o fotografie realizată de mine la 
Ziua sporturilor tehnico-aplicatlve 
unde „au evolut“ piqnierii și elevii 
din Caracal.

Sporturi telinico-apUcative la Caracal

Constantin DUMITRESCU

eroilor din Pantheonul de la Țebea 
— se numără oaspeții din Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, Fran
ța, R.F. Germania, Japonia, Olan
da, S.U.A.

După o îndelungată absență, mo- 
tociclismul a apărut din nou în 
Oradea. în organizarea asociației 
sportive Plastica s-a inițiat un reu
șit concurs de motociclism . pe cir
cuit în centrul orașului. La startul 
întrecerilor — urmărite de un mare 
număr de spectatori — s-au pre
zentat concurenți din Baia Mare, 
Tg. Mureș și Oradea. Câștigătorii

la diverse categorii sînt : L. Arpad 
(Tg. M.), T. Boda (B.M.), I. Csorbați 
(Tg. M), A. Barabaș (Tg. M), M. 
Kovacs (Tg. M), iar la ataș Fran- 
clsc Ridi I-Francisc Ridi II (B.M.). 
în clasamentul general pe echipe, 
reprezentativele orașelor au obți
nut următoarele puncte : Tg. Mureș 
92, Baia Mare 37, Oradea 15.

Ilie G'HIȘA, coresp. județean
MII DE VIZITATORI LA PANTHEONUL DIN ȚEBEA

Ion COȚOI, coresp.

VESTE BUNĂ DE LA IGRIȘ

vechi tradiții fotbalistice 
din județul Timiș — „se 

pînă nu de mult cu... de
gradarea terenului de fotbal și în
treruperea activității fotbalistice.

Dar în acest an, spre mîndria să-

Sat cu 
— Igriș, 
lăuda"

tenilor de aici, fotbalul reînvie pe 
meleagurile igrișene. A luat ființă 
o echipă de fotbal formată numai 
din tineri ; cu sprijinul cooperativei 
agricole de producție (președinte 
Viorel Guleș), al elevilor școlii ge
nerale (director loan Jebeleanu) și 
al tinerilor din sat, s-a trecut la 
amenajarea terenului sportiv; s-a 
procurat echipamentul necesar ș.a. 
Primele rezultate ale echipei satu
lui Igriș au fost de bun 
2—1 și 2—0 cu formația 
vecin Saravaie.

LA MIHAILEȘTI DE MUSCEL...

Arcadie

augur: 
satului

POP

...prin munca patriotică a tinere
tului, sprijinul substanțial al Con
siliului popular comunal (primar 
Nicolae Iana) și a comitetului de 
părinți s-a amenajat o bază spor
tivă bitnminizată in valoare de 
peste 60 060 Iei. Aceasta cuprinde 
terenuri de : tenis de cîmp, hand
bal, volei și baschet pe care tinerii 
sau vîrstnicii din comună vor pu
tea face sport. O mențiune : con
tribuția de seamă la această reali
zare a adus-o profesorul de edu
cație fizică Constantin Radu.

Țebea — meleag istoric în țărîna 
căruia se odihnesc osemintele iluș
trilor fii ai Zărandului, Avram 
Iancu, Ioan Buteanu, Simion Groza 
și a altor eroi care și-au Vărsat 
sîngele, fără preget, pentru înfăp
tuirea idealurilor neamului româ
nesc, a devenit un punct turistic 
foarte frecventat.
. Complexul de monumente istori
ce de la Țebea dintre care amintim

de falnicul și legendarul stejar 
lui Horia (ce numără peste 800 
ani) ; mormîntul lui Iancu ; bustul 
înfățișîndu-1 pe Craiul munților la 
vîrsta de 24 de ani (opera renumi
tului sculptor Radu Moga — au 
fost vizitate în acest an de peste 
15 000 de turiști din țară și străi
nătate.

Printre vizitatorii străini — ad
miratori ai virtuților vitejești ale

al 
de

RUGBY ÎN NORDUL MOLDOVE!
Ilie FEȚEANU, coresp. județean

Pregătiri intense la formația Mi
nerul Gura Humorului care va acti
va în acest an în divizia B a cam
pionatului republican de rugby. An
trenorul Constantin 
dispoziție un lot 
cinci antrenamente 
din jucători tineri 
(26—28 ani) cu mai multă expe
riență.

Macovei are la 
cu care susține 

zilnic, compus 
dar și vîrstnici

Interesant de semnalat este fap
tul că mulți tineri din această 
parte a țării — Nordul Moldovei 
— au început să iubească sportul 
bărbăției, 
fac parte 
niori — 
din Gura

O dovadă : din echipă 
nu mai puțin de 9 ju- 

elevi ai Liceului Minier 
Humorului.

M. FR.

© Turismul este în centrul aten
ției salariaților Uzinelor de repa
rații — Atelierele Centrale ITB din 
Capitală. Numai în acest sezon 
peste 1 000 de muncitori cu fami
liile lor au plecat la Predeal, Curtea 
de Argeș, Bran, Poiana Brașov, 
Snagov, Litoralul Mării Negre și în 
alte locuri pitorești din țară.

Nicolae TOKACEK, coresp.

Aflăm astfel că victoria la dublu 
din turneul de la Ancona, semnată 
alături de Di Domenico, n-a fost 
singura afirmare de prestigiu a lui 
Sever 
finale, 
trecut 
nora

Am 
multe ____ _ _ , . .
tru. în Franța, Mureșan a cîștlgat 
„Turneul Dunlop" de la Mont-Luțon, 
cîștigînd cu 7—5, 6—2 finala cu me
xicanul Montano, după ce în semi
finală eliminase pe Davis-cupma- 
nul francez J. L. Meyer cu 7—5, 
8—6. La Kitzbuehel pierde la scor 
strîns în fața sovieticului V. Korot
kov (3—1 și 40—0 în set decisiv), 
pentru ca lâ Miinchen să elimine pe 
vest-germanul Gebert în trei seturi î 
6—3, 3—6. 6—2.

în Italia, participă Ia clasicul cir- 
cuit peninsular de vară. La Paler
mo elimină pe italianul Toci, pier- 
zînd apoi semifinala cu austriacul 
Pomorny. Semifinală la dublu, ală
turi de australianul Ray Keldle, în 
fața puternicilor indieni Lall — Mu- 
kerjea : 5—7, 5—7. Urmează turneul 
de la Grado, unde obține o victorie 
în turul doi asupra lui Castigliano. 
începe să joace în dublu cu italia
nul Di Domenico : victorii asupra 
cuplurilor Castigliano — Toci și Kel- 
die — Mulligan ; pierd finala Ia Mar- 
zano — Franchitti. La Ancona — cum 
s-a mai publicat — cîștigă proba de 
dublu cu același Di Domenico, dis- 
punînd pe rînd de Kalogheropoulos — 
Spear și Marzano — Franchitti. La 
simplu, 'pierde în „sferturi" la Kalo
gheropoulos. Turneul de la Seniga- 
lia : victorii la Marzano (6—3, 6—4) 
și Mukerja (6—4, 6—4).

— în urma acestor rezultate — ne 
spune, în continuare, Mureșan — 
m-am calificat pentru turneul „de 8“, 
finala circuitului, disputată la Taor
mina, în Sicilia. Aci am cîștigat la 
Keldie cu 6—2, 6—2 și la Lall cu 
6—7, 6—4, 6—4. M-a învins Kaloghe
ropoulos, în meciul pentru locul trei i 
4—6, 5—7. M-am clasat astfel al pa
trulea. Primul loc a revenit lui Mar
tin Mulligan. La dublu cu Di Do
menico, învingem pe Mulligan — 
Keldie (6—3, 6—3) și pierdem finala 
cu Kalogheropoulos — Spear (4—6, 
6—4, 3—6).

— în totul, un buchet frumos de 
rezultate. Intenții pentru viitor ?

— Deocamdată campionatul națio
nal pe echipe, alături de colegii mei 
de la Dinamo București. Apoi, vom 
vedea...

Rd. V
—11 a | bimi III l| II Sil I ii 'H------------------- --

Mureșan. A jucat mai multe 
la simplu și la dublu, și-a 
pe lista învinșilor nume so- 

notat cîteva rezultate, din cele 
oferite de interlocutorul nos-

4

V

Cupa de toamnă14 la handbal

A VENIT SI RÎNDUL REZERVELOR
5

Este cert că o bună parte dintre 
iubitorii handbalului comentează cu 
seriozitate rezultatele înregistrate 
în primele etape ale „Cupei de 
toamnă", întrecere care, după cum 
se știe, înlocuiește în prima parte 
a sezonului, campionatul divizionar 
de categoria A, atît la masculin, cît 
și la feminin. Rezultatele disputelor 
din etapele de început ale „Cupei 
de toamnă11 au provocat discuțiile
despre care aminteam mai înainte, 
datorită faptului că formațiile frun
tașe (Steaua și Dinamo București
— masculin, Universitatea Bucu
rești și Universitatea Timișoara — 
feminin) au fost întrecute, în unele 
cazuri chiar pe propriul teren și, 
cîteodată, la diferențe de scor ne
obișnuite în lumea handbalului.

Cauzele unor asemenea rezultate 
ieșite din comun, care — repetăm
— nu au constituit un caz izolat, 
trebuie căutate, înainte de orice, 
în faptul că aceste echipe dau cea 
mai mare parte dintre componenții 
loturilor reprezentative. Or, se știe 
(probabil că între timp s-a mai

uitat...) membrii loturilor reprezen
tative, atît cel masculin, cît și cel 
feminin, nu au drept de joc la par
tidele din cadrul „Cupei de toam
nă11. în acest fel s-a putut asigura 
o perioadă mai lungă și lipsită de 
întreruperi de pregătire a selecțio
natelor țării, iar, în plus, s-a creat 
posibilitatea ca majoritatea forma
țiilor să-și rodeze și să-și verifice 
efectivele într-o competiție oficială, 
în aceste condiții se înțelege că 
echipele fruntașe au luat startul, 
oferind celorlalte participante un 
handicap generos. Nu-i mai puțin 
adevărat că formațiile în cauză 
rămîn păgubite prin prezența 
la această competiție, deoarece 
pot realiza, în atari condiții, 
lucru greu de realizat altfel și 
nume acela de a activa jucătorii
rezervă. Mai precis acei componenți 
ai secțiilor fruntașe care, în condi
țiile disputării unui campionat re
publican, apucă să 
va minute. Acum 
Poate așa își vor 
norii... (c. a.)

nu 
lor 
ele 
un
a- 
de

joace doar cîte- 
este rîndul lor. 
convinge antre-

C.S. „OLIMPIA" BUCUREȘTI
face cunoscut publicului că începînd cu 
deschide sala de gimnastică igienică, în 
Valerian Prescurea nr. 26 A (intersecția Magistralei Nord-Sud — cu 
Mărășești).

Lecțiile sint conduse de specialiști cu înaltă calificare.
Mijloace de acces ; troleibuzele 82, 87, stația Poterași ; autobuzele 

33, 44, 75, 120, stația Poterași.
Relații: telefon sală: 41 14 63; telefon club: 22 00 58.

data de 15 septembrie 
noul complex sportiv din

a.c 
str. 
str.
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ECHIPELOR OASPETE
In vizită la reprezentantele noastre în cu puf. europene

NIVELUL TEHNIC DEPINDE SI DE PERSONALITATEA

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI 
A Vil a A DIVIZIEI A 
PETROLUL, — POLITEHNICA TIMI

ȘOARA : V. Topan, ajutat la linie de 
A. Pop (ambii din Cluj) și N. Iliescu 
(Brașov) ;

SPORTUL STUDENȚESC — JIUL : I. 
Ctmpeanu, ajutat de T. Gaboș și Gh. 
Veț-eș (toți din Cluj);

U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA : R. Stîncan, 
ajutat de I. Dancu și V. Toma (toți din 
București) ;

F.C. CONSTANȚA — C.E,R. CLUJ : A. 
Pîrvu. ajutat de Gh. Micloș (ambii din 
București) și V. Dumitriu (Oltenița);

STEAGUL ROȘU — STEAUA : M. Ro
tară (Iași), ajutat de I. Soos (Tg. Mureș) 
și N. Bama (Tîmăveni);

RAPID — UNIV. CRAIOVA : N. Cursa- 
ru, ajutat de V. Gligorescu și M. Moraru 
(toți din Ploiești);

POLITEHNICA IAȘI — DINAMO : O. 
Anderco, ajutat de V. Catană (ambii din 
Satu Mare) și V. Trifu (Baia Mare);

SPORT CLUB BACĂU — F.C. ARGEȘ:
G. Blau (Timișoara), ajutat de C. lofciu 
și A. Grigorescu (ambii din București);

„U“ CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ : Gh. 
Manole, ajutat de A. Pilosian (ambii din 
Constanța) șl C. Nlculejcu (București).

BILETE PENTRU 
CUPLAJUL DE SÎMBĂTĂ
Biletele pentru cuplajul de sîm

bătă, de pe stadionul „23 August", 
Rapid — Universitatea Craiova și 
Sportul studențesc — Jiul, se pun 
în vînzare, începînd de astăzi dimi
neață, la casele obișnuite.

MECIUL CARPAȚI BRAȘOV
CHIMIA RM. VÎLCEA

SE DISPUTA SIMBA TA
După cum se știe, Chimia Rîmnicu 

Vîlcea va debuta miercuri în Cupa Cu
pe' ir. Din acest motiv, meciul Carpatl 
Brașov — Chimia, conttnd pentru etapa 
a Vl-a a Diviziei B, va avea loc sîm
bătă, cu începere de la ora 16.

Astăzi, pe stadionul Autobuzul
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 

- F. C. ARGEȘ
Astăzi, cu începere de la ora 16, va 

avea loc pe stadionul Autobuzul un meci 
amical, în care divizionara B Autobuzul 
va juca în compania echipei din prima 
divizie F.C. Argeș, care se pregătește 
intens în vederea primei manșe din 
Cupa U.E.F.A.

MECI AMICAL
FLACĂRA ROȘIE-PROGRESUL

Azi, în Capitală, divizionara C 
Flacăra roșie întîlnește în meci a- 
mical formația Progresul (Div. B). 
Partida se va desfășura pe terenul 
Flacăra roșie (Calea Dudești), de la 
orele 16,00..

DINAMO VA PREZENTA LA BELFAST
UN UNSPREZECE AL TINEREȚII

Nelu Nunweiller despre încrederea in tinerii și foarte tinerii iui elevi
Ce formație preconizează antrenorul campioanei

SATMĂREANU II, aici în luptă cu apărarea Steagului roșu, devine — 
în formația pentru Belfast — un om cu un rol tactic foarte important 
in formația lui Dinamo

Echipa din șoseaua
Mare atacă, miercurea 
nouă ediție a „Cupei 
europeni". Va fi al 23-lea meci pe 
care di-namoviștii îl susțin în presti
gioasa competiție continentală și 
care prezintă — pentru ei — urmă
torul bilanț : 9 victorii, 3 rezultate 
de egalitate, 10 infringed. Ca să

Ștefan cel 
viitoare, o 

campionilor

PRIMA TRAGERE EXTRAORDINARĂ LOTO
18 SEPTEMBRIE 1973

Tragerea extraordinară
18 septembrie 1973, care

Loto din 
_ _ _ se desfă

șoară după O NOUĂ FORMULĂ 
TEHNICĂ aduce participanțiior o 
serie de mari avantaje. Iată numai 
cîteva dintre caracteristicile acestei 
importante trageri extraordinare : 
se vor efectua 2 extrageri cu pre
mii suportate din FOND SPECIAL ; 
în cadrul valorilor unitare ale cîști- 
gvrilor în numerar de la toate cele 
3 faze, se acordă autoturisme DA
CIA 1300 ; se acordă cîștiguri cu 3 
numere din 20 și 24 extrase etc. 
Procurați-vă din vreme biletele !

tală : începînd din 20 kept _ 
pînă la 12 noiembrie, iar în 
aproximativ din 24 septembrie 
la 12 noiembrie 1973, inclusiv.

Septembrie 
țară 
pînă

PREMIILE TRAGERII LOTO
7 SEPTEMBRIE 1973 s

DIN

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 12

SEPTEMBRIE 1973:

Extragerea I: Cat. 11 1,10 varian
te a 88.474 lei ; Cat. 2 : 2,90 a 10.937 
lei ; Cat. 3 : 4,60 a 12.569 lei; Cat. 4: 
20,25 a 2855 lei ; Cat. 5 : 70,90 a 815 
lei ; Cat. 6 : 139,15 a 416 lei.

Extragerea a IT-a : Cat. A : 2 va
riante 25% a 40.016 lei ; Cat. B : 2,75 
a 17.462 lei: Cat. C : 8,60 a 5.584 lei; 
Cat. D : 8,85 a 5.426 lei ; Cat. ~ 
63,70 a 754 lei ; Cat. F : 134,40 a 
lei ; Cat. X : 1.563,40 a..........

Foto î Paul ROMOȘAN 
realizăm și o reactualizare a pre
zențelor sale în întrecerea campio
nilor, vă reamintim că, Ia ultima 
ediție la care a fost prezentă, a- 
ceea din 1971/72, formația alb- 
roșie a reușit o spectaculoasă eli
minare a valoroasei campioane 
cehoslovace, Spartak Trnava (0—0 
și 2—2), cedînd apoi pasul în fața 
redutabilei mașini de fotbal dm 
Rotterdam, Feyenoord (0—3 și 0—2). 

Adversara din primul tur actual 
— Crusaders — nu e un nume fai
mos. Dar poate tocmai aceasta e o 
dificultate în plus pentru elevii lui 
Nelu Nunweiller. Fiindcă, în pri
mul rînd, jocul acestor ambițioși 
de la Crusaders e necunoscut. Al 
doilea, pentru că echipele fără un 
blazon strălucitor luptă cu îndîrjire, 
cu modestia celui fără celebritate, 
spre a se afirma. însăși victoria a- 
cestei formații de al doilea pluton 
în campionatul Irlandei de Nord 
a reprezentat o mare surpriză, con
struită numai „dintr-o mare însu
flețire, dintr-o dorință de a învinge 
cum n-am mai văzut decît la echi
pele de juniori..." cum observă cu
noscutul comentator Brian Glanville 
într-o prezentare a campionatelor 
fotbalului britanic.

pentru jocul de miercuri?
în fața acestei „nărăvașe" echipe 

se prezintă, miercurea viitoare, una 
dintre cele mai tinere formații pe 
care Dinamo le-a aliniat vreodată 
în „Cupa campionilor europeni". 
Perspectiva, departe de a-1 îngrijo
ra pe Nelu Nunweiller, îi oferă, 
cum o să ne spună imediat, ocazia 
să-și dea seama cum se pot descurca 
cîțiva dintre noii lui „mînji". An
trenorul campioanei declară : „Ple
căm Ia Belfast pentru un joc de a- 
tac. Nici nu ne gîndim la tactici 
de apărare, la mai știu eu ce siste
me ultradefensive. Sper să pot rea
liza o formație echilibrată, care să 
nu se descumpănească prin absen
țele Iui Dinu și Dumitrache și, po
sibil, a lui Radu Nunweiller. Spe
ranțele mele pentru această par
tidă, care ne va solicita Ia maxi
mum, se concentrează asupra celor 
cîțiva jucători cu experiență pe 
care ii vom utiliza dar și asupra 
celor mai tineri care vor să se re
marce și trag cu dinții în fiecare 
clipă a jocului. Partida va fi aspră 
și solicitantă. Irlandezii joacă dez
lănțuit și nu prea știu ce e aceea 
menajament sau relaxare. Uităm 
oare că fotbalul englez, campiona
tul englez, a primit totdeauna din 

* Irlanda temperamente de tipul Best 
care au pus „sare și piper" în 
multe din partidele de campionat ? 
Și-apoi, stilul formațiilor insulare 
nu ne e convenabil, ce să mai vor
bim ! Asta o știm 
dăm perfect seama 
ta de handicapuri 
vom învinge", a 
Nunweiller.

Cercetîndu-i, mai 
le despre partida de miercurea vii
toare, de la Belfast, am ajuns 
desigur și la formula pe care o so
cotește probabilă. Am aflat că ea 
s-ar concretiza astfel : Cavai — De- 
Icanu. Dobrău (dacă se va reface, 
ceea ce speră antrenorul dinamo- 
viștilor), Gabriel Sandu. I.ucuță — 
Sălceanu, Sătmăreanu II, Pamfil — 
Moldovan, Dudu Georgescu. Florian 
Dumitrescu. Pe bancă vor fi și Cus- 
tov și Vrinceanu, doi dintre foarte 
tinerii fotbaliști despre care Nun
weiller ne vorbea mai sus cu căl
dură și speranțe.

Miine va pleca spre Belfast și. de 
acolo, la Balymena, antrenorul Lică 
Nunweiller. La sosirea echipei în 
capitala Irlandei de Nord, prevăzu
tă pentru luni după-amiază, el va 
prezenta fratelui mai mare un ra
port complet despre ceea ce a vă
zut în jocul lui Crusaders în amin
titul oraș. Pînă la plecare, Dinamo 
urmează programul intenselor an
trenamente și al campionatului. 
Plecarea pentru Iași e prevăzută 
vineri la amiază și întoarcerea în
dată după partida cu Politehnica. 
Lotul dinamoviștilor se va reuni 
duminică seara iar luni, în primele 
ore ale dimineții, se va îmbarca In 
avionul-cursă al TAROM-ului cu 
direcția Londra, de unde un alt a- 
vion îl va purta pînă la Belfast.

Aceasta e Dinamo și 
tînără garnitură a sa 
prezențelor la startul 
campioanelor europene.

Eftimie

Sub aspectul săptămînalului duel 
gazde-oaspeți, acest al șaselea rund, 
desfășurat sîmbătă și duminică in 
Divizia A, n-a diferit structural de 
precedentele cinci. Raportul de for
țe a fost din nou net favorabil e- 
chipelor care au evoluat pe propriul 
teren, ele apropriindu-și victoria în 
opt din cele nouă partide. Dar sta
rea' de inferioritate în care s-au a- 
flat și de astă dată formațiile vizi
tatoare apare mai pregnant contu
rată, văzînd cum — din cifra (36) 
record în materie de eficacitate în 
actualul sezon — acestea s-au mul
țumit să se înfrupte cu modesta 
„porție" de numai 11 goluri...

Cum se explică această situație 
care în campionatul nostru de fot
bal recidivează duminică de dumi
nică, aproape indiferent de echipă, 
de numele ei, de valorile individuale 
ce o alcătuiesc ? O primă și impor
tantă cauză ar constitui-o starea 
de spirit cu care majoritatea divizi
onarelor A abordează partidele dis
putate de ele în deplasare ; un sen
timent de oarecare neîncredere le 
domină încă de la părăsirea loca
lității de baștină, accentuîndu-se pînă 
la inhibiție în momentul în care au 
pășit în vestiarul dinaintea partidei.

Apoi, trebuie spus, că o bună par
te dintre formațiile primului eșalon 
fotbalistic pornesc la meci handica
pate moral din pricina mentalității 
(devenită un dăunător automatism) 
totalmente greșite, aceea de a sub
ordona pînă într-atît jocul lor, în
treaga idee de joc, „defensivei", îneît, 
pe terenuri străine, să nu îndrăz
nească mai mulț de... „marele punct".

Au fost, este drept, în această 
a Vl-a etapă, o serie de echipe oas
pete, ca S.C. Bacău și Steagul roșu, 
care au abordat cu mai mult curaj 
partidele lor, cu A.S.A. Armata Tg. 
Mureș șl, respectiv, Dinamo Bucu
rești. Ambele, deși învinse, au pă
răsit terenul cu fruntea sus, băcă
uanii trecînd pe lîngă o frumoasă 
victorie, iar brașovenii menținînd, 
un timp, în derută, în fief-ul ei, 
formația campioană.

Dar, dintre toate aceste echipe 
vizitatoare, una din ele s-a desprins

PE TEME ACTUALE

cu autoritate de restul, prin modul 
franc, optimist, cu care a înțeles 
să-și apere șansa sa de . divizionară 
A. Este vorba de F.C. CONSTANTA 
care — de loc timorată de cartea de 
vizită a echipei C.S.M. Reșița, situ
ată la ora partidei pe o treaptă mai 
sus în clasament (locul 2) — a ținut 
la personalitatea ei, onorînd, prin 
jocul prestat, condiția ei de echipă 
aflată în plutonul fruntaș. O atitu
dine care a surprins-o, se vede — 
din startul partidei — pe echipa lui 
Reinhardt, după cum remarcă, de 
altfel, și colegul nostru Constantin 
Alexe în cronica meciului : „...Cu
rajul constănțenilor de a ataca din 
primul minut creează derută în rîn- 
dul apărării locale care trece prin 
momente dificile".

Intr-atît de mare a fost, duminică, 
încrederea elevilor lui Ilașoti și 
Comăniță în potențialul lor de joc, 
îneît ei au putut surmonta toate 
obstacolele ivite în cale, 
care și acela generat 
de arbitraj, în minutul 
mai un penalty, injust 
permis adversarului să 
echilibrul pe tabela de 
prea mult pentru o nouă modificare 
de scor nu mai rămăsese, dar F.C. 
Constanța, conștientă de forțele ei. 
-stăpînă pe sine, a forțat, și în a- 
ceastă situație puțin propice, din. 
nou destinele meciului, și a reușit. 
A înscris golul victoriei, cu două 
minute înainte de finiș, jocul ei a- 
vîntat, generos, primind, astfel, o 
binemeritată răsplată.

Amintind 
fotbaliștilor constănțeni n-a 
decît să urmeze 
aceeași pozitivă mentalitate, în acest 
sezon, să sugerăm și celorlalte divi
zionare A (unele dintre ele mai în
zestrate din punctul de vedere al 
valorii loturilor) să urmeze exemplul 
pe care ni-1 oferă, iată, în mod con
stant, în actualul sezon, Antonescu, 
Tănase, Caraman, și colegii lor. Spo
rind simțitor numărul formațiilor 
noastre cu personalitate, cu o ati
tudine într-adevăr de... divizionare 
A, și nivelul tehnic al partidelor va 
putea cunoaște o creștere. Abia 
tunci, prima competiție a țării își 
va justifica și mai mult rațiunea ei 
de a fi...

MARGINALII LA DIVIZIA B
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G. NICOLAESCU

NU E DOAR UN ACCIDENT■■■
în eșalonul secund, deși s-au con

sumat numai cinci etape, întrecerea 
captează atenția a zeci de mii de 
simpatizanți și suporteri al forma
țiilor din această categorie fotba
listică. Desigur este încă prematur 
să vorbim despre echipe care s-au 
desprins de pluton și rulează soli
tar spre finișul competiției. Dar,

seriilor I și, respectiv, a 
seria a II-a pe primul loc

mentale
IH-a (în 
se află Chimia Rin. Vîlceă).

Și în etapa disputată duminică, 
gazdele au terminat, în marea ma
joritate a partidelor, învingătoare. 
Printre rezultatele surpriză ale a- 
cestei runde a fost consemnat sco
rul cu care a luat sfîrșit meciul

jucători valoroși n-a întristat prea 
mult pe susținătorii clubului, fiind
că propria pepinieră continua să 
rodească și în prima garnitură au 
promovat alți tineri talentați. Dar, 
iată că la sfîrșitul precedentei edi
ții a campionatului și-au luat „zbo
rul" și Bora, Bartales, Filipcscti, 
Pîslaru, Gligorie, iar Măndoiu și V.

Apărătorii Progresului au fost depășiți de Rențea, dar înaintașul Autobuzului va expedia, de astă dată, 
balonul în bară I (Fază din meciul Autobuzul București — Progresul București 5—0) Foto : S. BACKSY

din start s-a conturat un duel care 
are să devină pasionant, acela din
tre proaspetele promovate și for
mațiile cu o activitate mai îndelun
gată în Divizia B. Deocamdată, ba
lanța înclină în favoarea primelor, 
două dintre ele, C.S.M. Suceava și 
Victoria Cărei, conducînd în clasa-

Popescu au fost scoși din lot de an
trenorul Iordache. Și, astfel, clubul 
cu o fructuoasă activitate în crește
rea și promovarea tinerilor fotba
liști s-a găsit în situația de a apela 
la jucători de pe alte meleaguri 
pentru a-1 apăra culorile în Divizia
B. Iluziile într-o comportare bună
s-au destrămat repede și secția de 
fotbal s-a văzut nevoită să ia mă
suri pentru a redresa situația. S-a 
început cu înlocuirea antrenorului. 
Poate că vor urma altele și, prin
tre acestea, credem că nu vor fi 
omise acelea de a crea condițiile 
necesare stabilizării lotului, de a 
curma fluctuația jucătorilor. Desi
gur că în actuala ediție a campio
natului nu s-au. spulberat încă șan
sele ca la sfîrșitul întrecerii Pro
gresul București să poată ocupa lo
cul pe care și-1 propusese condu
cerea clubului — locul întîi. Pentru 
realizarea acestui deziderat este 
însă nevoie să se depună eforturi 
sporite din partea tuturor ; condu
cerea clubului, secției de fotbal, 
antrenorului si, în special, a jucă
torilor. v

Am amintit doar cazul unei echi
pe care a luat un start slab. Dar, o 
comportare sub așteptări au și alte 
formații cu vechi state în eșalonul 
secund. Ne vom referi doar la
C. F.R. Timișoara, Metalurgistul Cu- 
gir, C.F.R. Arad. Susținătorii aces
tor echipe așteaptă cu nerăbdare 
ca favoriții lor să se comporte la 
un nivel corespunzător categoriei în 
care activează. Și acest lucru înce
pînd chiar din etapa de duminică.

Autobuzul București — Progresul 
București : 5—0. Un eșec de propor
ții suferit de „bancari" în fața unei 
formații modeste, proaspăt promo
vată în „B“, și care în urmă cu o 
săptămână, la Făgăraș, părăsise în
vinsă terenul cu aceeași diferență 
de goluri. Dar, cine a reprezentat 
culorile Progresului în această în- 
tîlnire ? Iată formația condusă de 
antrenorul Eugen Iordache : Giron 
— Gali (Sportul studențesc), Cosma 
(Dinamo ; min. 46 : Drăgan), Arde- 
leanu (Sportul studențesc), Gașpar 
(C.S.M. Reșița) — Damian (Sportul 
studențesc), D. Ștefan — I. Sandu, 
Moraru (F.C. Galați), Dragnea, Ea- 
tacliu (Dinamo). (în paranteze sînt 
trecute cluburile de unde au venit 
jucătorii respectivi la începutul ac
tualei ediții). După cum se vede, 
marea majoritate sînt proveniți din 
patru cluburi. Firesc, se naște între
barea : unde-i echipa care, în urmă 
cu numai doi ani, renăscuse spe
ranțele suporterilor clubului din 
str. dr. Staicovici de a reveni pc 
prima scenă ? V-o mai amintiți ? 
Vom încerca noi să refacem acel 
lot : Manta, Giron — V. Popescu, 
Tănăsescu, Măndoiu, Grama, Cră- 
ciunescu, Ad. Constantinescu, Con- 
durache — Dumitriu IV, Beldeanu, 
Mirăuță, I. Dinu — I. Sandu, R. Io- 
nescu, Dudu Georgescu, Năstase, 
Gh. Georgescu, Raksi, Cassai. Ma
joritatea componenților activează la 
alte echipe, unde au fost transfe
rați, cu sau fără voia lor. Prima 
plecare masivă s-a petrecut în iulie 
1972, imediat după predarea con
ducerii tehnice de P. Moldoveanu 
lui Eugen Iordache. Pierderea unor

în picioare. Să fie vorba 
de un „punct mort", de o 
prematură ieșire din for
mă ? Antrenorul I. Rein
hardt a respins un aseme
nea punct de vedere. în
clinăm să-i dăm dreptate. 
De ce ? Pentru că „poveș
tile adevărate" din Cupa 
României, cu Jiul, Dinamo, 
Steaua și S.C. Bacău elimi
nate de Constructorul Ga
lați au dezvăluit aceeași 
carență veche : autoîncre- 
derea exagerată, după care 
„victoria nu ne poate scă
pa". Dar din aceste lecții, 
se vede treaba, nimeni nu 
vrea să învețe. Poate că 
acum, după înfrîngerea su
ferită, intr-un moment cînd 
toată lumea era a sa, 
C.S.M. Reșița și jucătorii ei 
vor reveni cu picioarele pe 
pămînt. constatînd că 
sînt irezistibili, cum 
deau. 7 “ 
lucru : se știe că nici 
meci nu e ușor. Fiecare 
echipă își are șansa sa și 
victoria revine celui mai 
stăpîn pe el.

sament, i-au făcut pe unii 
din jucători să considere 
meciul cu F.C. Constanța 
„floare la ureche", deși 
conducerea tehnică fi a- 
vertizase de replica forma-

dern, cu incursiuni pe a- 
ripi, cu infiltrări decisive 
și un golgeter — Nestoro- 
vici — în plină ascensiune, 
erau tot atîtea atu-uri ale 
echipei reșițene.

eu
..._____ _ țea
de-a șasea etapă a Diviziei 
A. S-a petrecut acest fapt 
la Reșița, tocmai acolo 
unde puțini se așteptau la 
un asemenea rezultat. Sur
prizele, însă, rămîn sarea 
și piperul în fotbal, ca să 
nu mai spunem că F.C. 
Constanța este capabilă a- 
cum de rezultate excelen
te, și nu întîmplător se a- 
fiă pe locui doi.

Dar partida de la Reși
ța ne-a relevat, din

PUNCTUL PE „/"

MII SPORTIVE DE MAS
(Urmare din pag. 1)

au
în 

mai

Plata premiilor se va face in Capî-

ța ne-a relevat, din nou, 
un aspect dezbătut de atî
tea ori : modul în care u- 
nele formații privesc anu
mite jocuri, mai ales cele 
de pe teren propriu.

Tot mai mulți au fost cei 
ce au remarcat, și au lău
dat, excelentul start al e- 
chipei 
sezon, 
(dintre 
sare), 
se înfrîngerea. 
mult, ;
în bine, au fost evidențiată. 
O bună condiție fizică, o 
dăruire exemplară, multă 
risipă de energie, joc mo-

din Reșița în noul 
In cinci partide 

care trei în depla- 
C.S.M. nu cunoscu- 

Ba mai 
jocul ei, schimbarea

Amețitorul parfum 
al succesului

Duminică, însă, C.S.M. 
n-a fost decît umbra celei 
de care am vorbit. Care 
să fie motivele acestei atît 
de... spectaculoase căderi ? 
In primul rînd, credem, a- 
utoînerederea exagerată în 
forțele proprii. Victoriile 
categorice realizate pe te
ren propriu (cu Jiul și Pe
trolul) și egalurile din de
plasare, locul doi în cla-

ției de pe litoral. Am a- 
uzit că unii își puneau doar 
problema scorului cu care 
vor învinge. Ce s-a întim- 
plat, se știe. La primele 
replici ale adversarului, 
C.S.M. s-a dezechilibrat. A 
început deruta. Căderea 
psihică a fost urmată de 
cea fizică. Cu excepția lui 
Georgevici, Kiss și Florea, 
ceilalți parcă aveau plumb

nu 
cre- 

Și mai repetăm un
Un

Constantin ALEXE Pompiliu VINÎILA

Mediașul reconstruit, izbînda hărniciei și solidarității
(Urmare din pag. 1)

bal, volei și handbal la care 
fost prezenți sute de tineri, 
urma întrecerilor finale, cele 
bune echipe de fotbal și handbal 
s-au dovedit a fi reprezentativele 
secțiilor IV — Mecanică și II — 
Vagoane de marfă.

Concomitent, 1 500 de salariați au 
fost prezenți, în ultimele săptămîni, 
Ia acțiunile turistice și la dumini
cile cultural-sportive organizate în 
pădurile Valea Seacă și Moțca.

C. ENEA— coresp.

municipiului a fost declarat 
Pătrașcu cu 0 puncte penalizare. 
Pe locurile II și III s-au clasat, în 
ordine, Ion Marin și Gh. Nicu- 
Iescu.

Gh. GRUNZU — coresp.

GIMNASTICA IN PRODUCȚIE 
LA COOPERATIVA „ARTA" DIN 

BRAȘOV
colectivul cooperativei 
Brașov a inițiat prima 
gimnastică în produc-

aici a fost direcționat principalul 
efort pentru că medieșenii, orgoli
oși, conștienți, găsind înțelegere și 
stimulent în conducerea locală (pre
ședinte Constantin Porime și prim- 
vicepreședinte Ionel Miciea) au vrut 
să șteargă — și aproape 
— urmele calamităților.

Isteria recentă cuprinde

au reușit

numeroase

CONCURS POPULAR DE 
MOTORETE

Asociația sportivă „Flacăra", de 
pe lîngă Consiliul popular muni
cipal Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
cu sprijinul C.M.E.F.S., a organizat 
un concurs de regularitate și re
zistență cu motorete „Mobra". în 
urma desfășurării celor două eta
pe, pe locul 1 și cîștigătorul Cupei

Recent. 
„Arta" din 
repriză de 
ție. Acțiunea s-a bucurat de spri
jinul conducerii cooperativei (pre
ședinte Alex. Marcu) fiind con
dusă de instructori desemnați de 
clubul Voința: Ecaterina Iosifescu, 
Viorica Tănase, Erno Godri și Iosif 
Balogh. Astfel, de la 1 septembrie în 
secțiile croitorie-voal, metaloplas- 
tie, marochinărie și țesut, peste 
200 de muncitori și muncitoare iau 
parte la exercițiile menite să Ie 
fortifice sănătatea.

Carol GRUIA — coresp. jud.

pagini ale sportului de masă
Un oraș tînăr, activ, în plină as

censiune, cu o populație ce a de
pășit 60 de mii de locuitori (din 
care cca. 72% lucrează în indus
trie și construcții) are ca principală 
pîrghie economică funcția sa in
dustrială, diversificată într-o pro
ducție variată — mijloace de trans
port, șuruburi, bunuri metalice de 
larg consum, conserve. încălțămin
te, geamuri, sticlărie, mașini utilita
re.

Medieșenii, prin tradiție, fac sport 
și vin la sport. Le plac cu deosebire 
fotbalul, handbalul, natația (ștran
durile sînt arhipline). Iată de ce o 
statistică a sportului de masă ar fi

foarte bogată. Este destul de dificil 
să alegem și să vă prezentăm cifre, 
numărul concursurilor sau al parti- 
cipanților, formele multiple și vari
ate în care se practică. Totuși, vă 
vom înfățișa cîteva aspecte caracte
ristice orașului. în afara întrecerilor 
tradiționale, de cros, atletism, volei, 
fotbal și popice, care se desfășoară 
continuu sub forma unor competiții 
municipale, au loc în aceste zile e- 
tapele pe asociație ale „Cupei Dia
na", întrecere sportivă concepută 
numai pentru femei, Ia atletism, 
handbal, orientare turistică și vo
lei. Finalele sînt programate spre 
sfîrșitul lunii, odată . cu inaugurarea 
stadionului.

Copiii se bucură și ei de atenție. 
Există, de pildă, un campionat de 
fotbal pe străzi și cartiere (Moșna, 
Gura Cîmpului, Gaz Metan, Stăru
ința), la care au participat 14 echi
pe. In cinstea zilei de 23 August 
s-au disputat întreceri dotate cu 
cupe. In parcul Greveln a avut loc 
un concurs interjudețean de orien
tare turistică dotat cu „Cupa Bo- 
zoviei". Au fost organizate duminici 
cultural-sportive pe bazele orașului, 
după cum încheierea anului sportiv 
școlar a fost marcată ae o frumoasă 
demonstrație de gimnastică a 600

de elevi. Am aflat, cu mare plăcere, 
câ fiecare zi de luni este afectată 
sportului de masă, cînd toate bazele 
sportive ale orașului sînt gazde pri
mitoare oricărui amator ; copiii și 
studenții au gratuități pe bazele 
sportive ; la ștranduri — iarna și 
vara — accesul este gratuit pentru 
învățarea și practicarea înotului de 
către copiii din oraș.

Intllnlre peste ani
Cu mare plăcere și surpriză, 

întîlnit pe loan Hociung, fostul 
former de altădată, în postura 
antrenor de natație al asociației 
Gaz Metan. Activist sportiv foarte 
iubit și apreciat „Tata Puiu“, cum 
i se spune, a strîns în jurul său 
peste 60 de talente cu care a pornit 
din nou la drum. Deocamdată nu 
are rezultate strălucitoare. A cîștigat 
cu echipa de băieți și fete concursul 
de mare fond de la Mamaia, în 1972, 
și numai la fete în 1973. Dar dacă 
elevii săi, . extrem de conștiincioși, 
nu se pot lăuda, încă, cu titluri de 
campioni, ei sînt mîndri cînd do
vedesc că nici unul nu are o medie 
școlară anuală sub 9. E condiția e- 
xiger.ței pe care le-o pune ar,Ven*e 
rul, atît la' bazin cit și în banei»

l-am 
per- 

de



CONGRESUL OLIMPIC DE LA VARNA, IMPORTANT
EVENIMENT AL MIȘCĂRII SPORTIVE MONDIALE
După o întrerupere de 43 de ani, 

var na va fi gazda celui de ai X-lea 
Congres Olimpic, manifestare de in
teres mondial, cu implicații deosebite 
în mersul înainte al mișcării olim
pice și sportive Internationale in ge
neral șl al Jocurilor Olimpice în 
special.

Comitetul Olimpic Român priveș
te cu multă atenție acest congres. 
Chiar dacă el nu are ca obiectiv a- 
doptarea unor hotărîri, totuși, prin- 
tr-o consultare largă a membrilor 
C.I.O. _a reprezentanților Comitete
lor naționale olimpice și ai Federa
țiilor internaționale sportive, sîntem 
siguri că se va putea ajunge la con
cluzii valoroase, care ulterior să 
stea în atenția C.I.O. Este pentru 
prima oară cînd. după mulți ani, 
membrii Comitetului Internațional O- 
limpic discută în comun, de pe pozi
ții egale, cu reprezentanții Comite
telor naționale și ai Federațiilor in
ternaționale sportive, probleme im
portante cum sînt: mișcarea olim
pică contemporană și perspectivele 
dezvoltării ei. relațiile dintre C.I.O., 
C.N.O., și F.I.S., precum și aspectul 
viitoarelor J.O.

Aceste trei teme principale la 
care se vor referi atît rapoartele 
oficiale din partea Comitetului Inter
național Olimpic, Comitetelor națio
nale olimpice si ale Federațiilor in
ternaționale sportive, cît și partici- 
panții la Congres, sînt deosebit de 
actuale mai ales că . în perioada de 
la ultimul Congres, cel djn anul 1930, 
au avut loc modificări substanțiale 
în viața politică, economică și social- 
culturală mondială și deci implicit și 
în mișcarea olimpică și sportivă in
ternațională. Revoluția tehnico-știin- 
țifică a determinat realizarea unui 
iprogres deosebit de rapid în toate 
domeniile, ceea ce a marcat și schim
bări sociale în viața oamenilor Din 
ce în ce mai mult, omul, în special 
cel din mediul urban, tinde către o 
viață sedentară. De aceea, ca o com
pensație, în ultimii 10—15 ani prac
ticarea exercițiilor fizice sub dife
rite forme a luat o largă răspîndire, 
crescînd interesul întregii societăți 
pentru pătrunderea diferitelor spor
turi în păturile cele mai largi ale 
populației și în mod deosebit în rîn- 
durile tineretului.

In România, așa cum este stipulat 
în lege, educația fizică și sportul 
sînt activități de interes național, 
factori importanți în procesul de 
educare și creștere armonioasă a 
întregului tineret,' în mărirea capa
cității de muncă, întărirea sănătății 
și mărirea longevității oamenilor.

Ca o consecință a dezvoltării im
petuoase a sportului pentru toți, pre
cum și a dorinței tineretului de a 
se afirma prin rezultate remarcabile, 
un mare avînt a luat și sportul de 
performanță. Jocurile Olimpice au 
constituit competiția supremă care 
a generat și stimulat acest progres, 
în mod deosebit după cel de-al doi
lea război mondial.

Pe bună dreptate se poate afirma

C.E. DE CANOTAJ ACADEMIC DE LA MOSCOVA
(Urmare din pag. 1)

— nu fixează nici un barem pen
tru greutatea, lungimea sau lățimea 
ambarcațiunilor. în această situație 
condițiile egale de concurs nu pot 
practic exista și sînt frecvente ca
zurile cînd unele ambarcațiuni au 
greutăți cu pînă la... 20 kg mai pu
țin decît cele folosite frecvent!

MASIVA ÎNTINERIRE 
A ECHIPAJELOR

Trecînd în revistă componența e- 
chipajelor masculine care au parti
cipat la C.E. de la Moscova, tre
buie să subliniem faptul că din to
talul de 108 aliniate la start numai 
18 si-au păstrat structura față de 
J.O. de la Munchen. Patru echipaje 
au avut schimbări de pînă la 50 la 
sută din componență (8+1 U.R.S.S., 
4+1 România, 2. f.c. Polonia și Un
garia), iar restul de 86 de echipe au 
avut componențe cu totul și cu to
tul noi. Acest lucru ni se pare deo-

CAMPIONATELE 

MONDIALE 
DE LUPTE

GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

xat în „pod“ de unde nu I-a mai 
scăpat pînă ce arbitrul n-a con
semnat tușul. într-o formăm foarte 
bună se prezintă și campionul ță
rii noastre la categoria 62 kg. Ion 
Păun. El a lichidat rapid „conturi
le" cu algerianul Jama Morad, pu- 
nîndu-1 tuș în minutul 3. Un alt 
debutant la competiția supremă, 
Adrian Popa (cat. 74 kg) evoluea
ză și el cu succes. După o dispută 
în care a făcut apel la toate re
sursele sale fizice și tehnice, Popa 
l-a fixat cu umerii pe saltea pe 
italianul Carlo Scharto.

Pentru tînărul Adrian Popa, vic
toria categorică realizată în acest 
meci constituie un stimulent pen
tru partidele următoare în care va 
avea de înfruntat adversari mult 
mai puternici.

O situație favorabilă în aceste 
întreceri o are Ion Păun, care, ca 
și Nicu Gingă, după două tururi 
nu are nici un punct de penaliza
re. La categoria sa. unul dintre 
principalii favoriți, bulgarul Velj- 
nov, a cedat la puncte în fața lui 
Pruzanski (S.U.A.).

La categoria 82 kg Staicu Oltea
na b.p. Keizo Manni (Finlanda).

în ultimele meciuri de marți 
seara, la „90 kg“, un alt sportiv 
bulgar considerat printre cei mai 
valoroși concurenți la această ca
tegorie, Doctorov, a fost învins, în 
mod surprinzător, prin tuș de că
tre japonezul Hoșino, iar Nicolae 
Neguț a cîștigat la puncte în fața 
iugoslavului Darco Nisavici.

La categoria 100 kg s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Kri- 
vodansko (U.R.S.S.) b. tuș Hidoa- 
tov (R.P. Mongolă), Ayub (Iran) 
b. tuș .Kneit (S.U.A.), Barbuzano 
(Spania) b.p. Coprivlenski (Polo
nia), Lozanov (Bulgaria) b. tuș 
Nicolae Martinescu.

La categoria + 100 kg. Aleksan
der Tomov (Bulgaria) b.p. Victor 
Dolipschi, 

că mișcarea olimpică a avut șl are 
un rol important în continua dez
voltare a sportului de performanță, 
lnfluențlnd — în mod direct șl In
direct — pătrunderea sportului în 
rtndurile celor mai Largi pături de 
tineri șl adulți.

Dar nu numai acest aspect inte
resează. Congresul olimpic ar trebui 
să dezbată și să amplifice ideile lui 
Pierre de Coubertin, privind carac
terul profund umanitarist al spor
tului, prin punerea lui în slujba ideii 
de loialitate, de respect reciproc și 
de _ prietenie între oamenii de pre
tutindeni, indiferent de rasă, religie 
sau concepții politice. Mai mult chiar, 
Congresul olimpic, după părerea 
noastră, ar trebui să discute despre 
contribuția sportului, a mișcării olim
pice și a Jocurilor Olimpice la rea
lizarea năzuințelor de pace și secu
ritate ale omenirii, răspunzînd pro
cesului obiectiv-lstorie al afirmării 
nrincipiilor coexistenței pașnice în 
lume.

Considerăm, de asemenea, că la 
Congresul olimpie ar trebui să se 
precizeze relațiile și interdependen
ța dintre sportul pentru toți, sportul 
amator și mișcarea olimpică mon
dială.

Referindu-ne la relațiile dintre 
C.I.O, — C.N.O — F.I.S., apreciem 
că actuala structură ap trebui să se 
perfecționeze în direcția realizării 
unei colaborări mal strînse între a- 
ceste organisme. organizării, unei 
consultări mai largi în toate proble
mele de interes comun, cum ar fi ; 
definitivarea programului oltar’’ 
stabilirea orașelor gazdă ale J. O., 
statutul sportivului amator etc. Păs- 
trîndu-și formula. actuală de organ 
care se perpetuează prin cooptare, 
ceea ce-i asigură o relativă stabili
tate și independență, considerăm că 
C.I.O. ar trebui să-și îmbunătățească 
pe viitor sistemul de primire a 
membrilor, urmărind asigurarea ca
racterului reprezentativ al acestora, 
atît din punct de vedere geografic 
cît și în ceea ce privește necesitatea 
linei mai largi reprezentări a fe
meilor.

Este desigur dificil să pronosticăm 
pe o perioadă mai Îndelungată de 
timp viitorul Jocurilor Olimpice. Dar, 
cert este faptul că sportul mondial 
dobîndește din an în an o dezvoltare 
tot mai largă. Anumite ramuri de 
sporiși probe, care n-au încă o lar
gă răspîndire, vor pătrunde într-un 
număr din ce în ce mai mare de 
țări. _ Pe de altă parte, progresele 
tehnice din industrie vor influența 
dezvoltarea anumitor sporturi si pro
be (piste de tartan, piste artificiale 
de bob, inventar sportiv din mate
riale sintetice etc.). Natura omului 
este de a se întrece pe sine însusi 
șl în competitivitate cu semenii săi, 
în toate domeniile de activitate, in
clusiv pe planul perfecționării po
sibilităților sale fizice. De aceea ne 
exprimăm convingerea că perfecțio
narea și consolidarea Jocurilor Olim
pice sînt întrutotul posibile. în acest 

sebit de interesant și denotă preo
cupările deosebite pe care majorita
tea federațiilor le acordă primenirii 
loturilor lor cu elemente tinere, 
capabile să progreseze cît mal mult 
pînă la J.O. din 1976. Iar rezultatele 
înregistrate la Moscova demonstrează 
că nu în puține cazuri „noul val“ 
s-a dovedit superior generației ante
rioare. De altfel, un singur echipaj 
cîștigător la Munchen a reușit să-si 
mențină poziția (4 f.c. al R. D. Ger
mane), dar și acesta a evoluat în
tr-o componență nouă.

„Europenele" de la Moscova au 
oferit multe schimbări de poziții i 
R. D. Germană a cîștigat în 1972 
probele de 2 f.c., 2+1 ’și 4 f.c. pen
tru ca acum să le cîstige pe cele 
de 2 vîsle, 8+1 și 4 f.c. ; U.R.S.S. a 
cîștigat anul trecut probele de sim
plu și dublu, anul acesta cucerind 
victoria la 2+1 și 4+1 ; în sfîrșit, 
România a reușit să cîștige proba 
de 2 f.c. după ce anul trecut se si
tuase pe locul VI.

NOUTĂȚI TEHNICE 
ȘI DE SELECȚIE

Campionatele europene de Ia Mos
cova ne-au oferit prilejul de a con
stata cîteva inovații deosebit de in
teresante în domeniul canotajului. 
Printre acestea se numără apariția 
ambarcațiunilor din plastic, care cîș- 
tigă — pe bună dreptate— tot mai 
mult teren în fața celor confecțio
nate din material lemnos (cedru, 
mahon, placaj). De asemenea, am ob
servat că instalațiile exterioare și 
interioare ale ambarcațiunilor au a-

Un cuplu bine „sudat"... Sau întâlnire insolită între Rosemary Casals și 
Billie Jean King, în timpul unei partide de dublu la ultimul Forest Hills, 
în care cele două cunoscute jucătoare de tenis și nedespărțite partenere 
s-au trezit la un moment dat pe jos, după ce plonjaseră amindouă după 

o — prea mult dorită — minge

PE ZĂPADĂ ARTIFICIALĂ
In Franța, prima bază alpină de an

trenament pentru schiori, dotată cu ză
padă artificială, a intrat în funcțiune în 
localitatea Floen. La antrenamente par
ticipă componenți ai echipelor reprezen
tative franceze, precum și foarte mulți 
amatori de schi alpin. Pîrtiile se pre
zintă în condiții foarte bune, aderența 
schiurilor nu diferă cu nimic de aceea 
oferită de zăpada naturală. Pentru în
ceput funcționează o pîrtie lungă de 3 
km și largă de 40 m. Costul amenajării 
— se apreciază de către specialiști — 
poate fi amortizat într-un singur sezon 
de exploatare.

Zăpada artificială- este proiectată sub 
formă de spumă cu ajutorul unui „tun“ 
mobil, care împrăștie un strat de apro
ximativ 50 cm grosime. Spuma se soli
difică acoperind versanții cu un produs 

de consistența zăpezii, lunecos și im- 

sens, considerăm necesară existența 
unei preocupări continue din partea 
tuturor factorilor interesați pentru 
perfecționarea programului olimpic, 
și nu în mod întîmplător, ci prin 
studii cu caracter științific. Aceste 
studii ar urma să aibă în vedere 
răspîndirea sporturilor șl a probe
lor pe plan mondial, valoarea lor so
cială, atractlvitatea și perspectiva 
dezvoltării lor, precum și crearea 
unui, oarecare echilibru între ele ; 
păstrarea purității Jocurilor Olimpi
ce, prin eliminarea oricăror tendin
țe de pătrundere a sporturilor profe
sioniste pe arenele olimpice ; milita
rea pentru o organizare corespunză
toare din punct de vedere tehnic și 
al creării condițiilor necesare desfă
șurării Jocurilor Olimpice, dar fără 
cheltuieli inutile și acțiuni de para
dă. De asemenea, considerăm că este 
necesar să se îmbogățească progra
mul olimpic cu diferite acțiuni cul
tural-educative legate direct de sport 
și mișcarea olimpică, unele dintre 
ele organizate chiar în Satul olimpic 
sau la principalele baze sportive. Ne 
referim, în special, la expoziții de 
fotografii și cărți sportive, filatelie 
olimpică, „sportul în literatură", 
gale de filme sportive. întîlniri cu 
vechi campioni sau militanți ai miș
cării olimpice etc.

Acestea sînt cîteva din reflecțiile 
noastre în apropierea deschiderii 
Congresului olimpic, cel mai im
portant eveniment al mișcării spor
tive mondiale din acest an. încă o 
dată ne exprimăm convingerea că 
acest congres va contribui Ia con
solidarea edificiului creat încă acum 
aproape 80 de ani de către renumi
tul pedagog și om de cultură Pierre 
de Coubertig, edificiu care se nu
mește mișcarea olimpică, pusă în 
slujba umanismului și progresului 
omenirii.

Prof. ANGHEL VRABIE 
secretar general al Comitetului

Olimpic Român
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În turneele pentru locurile 7-12 ale C.E. de juniori

HAGA, 12 (Agerpres). — Campio
natele europene de volei rezervate 
echipelor de juniori au continuat în

juns la un grad deosebit de rafina
ment biomecanic, desăvîrșind rapor
tul (topo ergonomie) dintre om și 
barcă. Am sesizat, apoi, dispariția în 
mare măsură a portavocii cîrmaciu- 
lui și înlocuirea ei cu mijloace au- 
dioelectrofonice, precum și montarea 
unor mini-difuzoare pe paloniere, 
pentru conducerea discretă a echi
pajului în cursă. De asemenea, este 
de semnalat folosirea intensă a ce
rșirii bărcilor înainte de curse cu 
paste și lichide noi, care le ușurează 
alunecarea.

în sfîrșit, referindu-ne la tipul 
ideal de canotor, am constat o omo
genizare a concepțiilor privind gaba- 
'ritul și constituția sa. In locul gigan- 
ților și al schifiștilor de înălțime 
medie au fost preferați sportivi de 
tip atletic, cu segmente superioare 
lungi, trunchi înalt și un remarcabil 
diametru bideltoidian. Ei au o înăl
țime care variază între 1,85 și 1,90 m.

CLASAMENTE, TROFEE, . 
IERARHII...

După cum se știe, la fiecare edi
ție a C.E., Federația internațională 
oferă trei trofee care, prin modul în 
care se acordă, creează inegalități în 
clasamente. „Cupa Carlo Montu" a- 
trlbuie 6 puncte pentru proba de 
simplu și 12 p pentru 8+1, în timp 
ce la trofeul ,,Gaston Miilleg" situa
ția este exact invensă ! Pentru „Cu
pa Glandaz" se acordă un punct la 
proba de schif simplu și... două 
puncte la 8+1. în această Situație, 
clasamentele pe medalii și puncte, 
alcătuite după sistemul olimpic ră- 
mîn, totuși, cele mai echitabile.

^3

permeabil. Odată așezată, zăpada artifi
cială durează citeva săptămîni în șir și 
poate fi reparată prin depuneri ulteri
oare.

UN NOU „DIVORȚ" IN BOXUL 
PROFESIONIST

După o perioadă de relativă acalmie, 
noi dificultăți au apărut în raporturile 
dintre cele două principale organisme 
internaționale ale boxului profesionist, 
W.B.A. și W.B.C., organizații care pă
reau să-și fi apropiat oarecum pozițiile 
în urma unui acord semnat, acum cîteva 
luni, la Seattle.

Noul „divorț" a fost anunțat prin scri
soarea pe care Bill Miller, președintele 
Comitetului pentru clasamente al Aso
ciației mondiale (W.B.A.), a adresat-o 
mexicanului Jose Suleiman, secretarul 
Consiliului mondial al boxului profesio-

CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE

COMPORTARE BONA A SPORTIVILOR NOȘTRI 
ÎN PRIMELE MANȘE LA OBSTACOLE

ATENA, 12 (prin telefon). în ca
pitala Greciei a început cea de a 
V-a ediție a Campionatelor balcanice 
de călărie, la startul căreia s-au ali
niat sportivi din Bulgaria, Iugosla
via, Turcia, Grecia și România. în 
prima zi, după ceremonia de deschi
dere a competiției, au avut loc pri
mele manșe ale concursurilor de 
obstacole pentru juniori și seniori. 
In proba nr. 1 de juniori cinci călă
reți au terminat parcursul fără pe
nalizare. O comportare foarte bună 
au avut juniorii noștri Nicolae Gheor- 
ghe și Paul Mazilii, care s-au situat 
pe locurile 1 și respectiv, 3, punîn-

în turneul

TAL Șl SPASSKI
MOSCOVA, 12 (Agerpres). — In 

turneul internațional de șah de la 
Soci, după consumarea a opt run
de, lider al clasamentului se men
ține fostul campion mondial, Mihail 
Tal, cu 6 puncte, urmat de Boris 
Spasski 5*A puncte. în runda a 8-a, 
Spasski l-a învins pe iugoslavul Ru- 
kavina, în timp ce Filip (Cehoslova
cia) a pierdut la Rașkovski (URSS). 
S-au încheiat remiză partidele : 

diferite orașe din Olanda cu meciu
rile pentru turneele finale.

In competiția feminină (turneul 
pentru locurile 7—12), selecționata 
României a întîlnit formația Iugo
slaviei, pe care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (15—13, 15—12, 15—7). 
Alte rezultate : Bulgaria — Belgia 
3—0 ; Italia — R.D. Germană 3—1.

In celelalte turnee s-au înregis
trat următoarele rezultate : feminin 
(locurile 1—6) : Cehoslovacia — Po
lonia 3—0 ; R.F. Germania — Olan
da 3—2 ; U.R.S.S. — Ungaria 3—0 ; 
masculin (locurile 1—6) : Polonia — 
Olanda 3—0 ; Cehoslovacia — Bul
garia 3—0 ; U.R.S.S. — Italia 3—0 ; 
locurile 7—12 : Iugoslavia — Franța 
3—0 ; R.D. Germană — România 
3—1 (15—11, 13—15, 15—11, 15—5) ; 
Grecia — Israel 3—0.

TURNEE DE TENIS
Jucătorul american Tom Leonard 

l-a învins cu 6—3, 6—4 pe suedezul 
Bjorn Borg, iar Haroon. Rahim (Pa
kistan) a cîștigat cu 6—2, 6—3 par
tida susținută cu francezul Patrice 
Dominguez. Alte rezultate : Mc Nair 
(S.U.A.) — Gerken (S.U.A.) 6—3, 7—5; 
Hrebec (Cehoslovacia) •— Kamakana 
(S.U.A.) 7—6, 6—3 ; Van Dillen
(S.U.A.) — N’Godrella (Franța) 7—6, 
6—1.

Un rezultat-surpriză s-a înregis
trat în turul al doilea, cînd ceho
slovacul Jan Kodes a fost eliminat 
de Dick Bohrnsted: 6—4, 6—3.

LOCARNO. — Proba de simplu 
bărbați a fost cîștigată de jucătorul 
englez David Lloyd, învingător cu 
6—1, 6—0 în finala susținută cu a- 
ustralianul Cliff Letcher. In finala 
probei de simplu femei, Jill Cooper 
(Anglia) a dispus cu 6—2, 2—6, 6—4 
de tenismana cehoslovacă Alena 
Palmeova;

nlst (W.B.C.), înștiințîndu-1 pe acesta că 
W.B.A. se socotește dezlegată de orice 
obligație față de acordul de la Seattle, 
în virtutea căruia cele două organisme 
se angajau să claseze pe aceiași boxeri 
pe primele cinci locuri ale ierarhiei in
ternaționale.

După opinia lui Bill Miller, W.B.C. a 
încălcat clauzele acordului, în momen
tul in care l-a obligat pe tailandezul Ve
nice Borkorsor să renunțe la titlul de 
campion mondial la categoria muscă, în 
vreme ce înțelegerea de la Seattle pre
vedea contrariul.

Noile neînțelegeri, ascunzind interese 
și opțiuni diferite, vor crea — apreciază 
specialiștii boxului profesionist — noi 
confuzii în niște ierarhii nici așa prea 
clare...

BORZOV SE... REPROFILEAZĂ
Dublul campion olimpic de la Mtin- 

chen, sprinterul sovietic Valeri Borzov, 
a declarat recent ziariștilor câ pentru 
el actualul sezon este practic încheiat, 
marile sale griji fiind legate de viitoa
rea ediție a campionatelor europene, 
competiție îr- timpul căreia Borzov spe
ră să ajungă în maximum de formă.

Observatorii intimi ai atletismului so
vietic vorbesc, însă, despre intenția — 
încă nemărturisită public — a campio
nului de a alerga în viitorul sezon pe 
distanța de 400 m !

Recent, în cadrul mai multor antre
namente, Borzov a insistat asupra dis
tanței amintite, dar a ținut să atragă 
atenția că alergările sale pe 400 m nu 
sînt decît un mijloc de încălzire...

CU „HONDA" LA VALE...
Patrick Morand, de profesie publicist, 

în vîrstă de 27 de ani, a realizat o per
formanță cu totul originală, reușind să 
coboare pe motocicletă muntele Gouter 
(5304 m) din masivul Mont Blanc. 
Transportat cu un elicopter în vîrful 
muntelui, temerarul motociclist a co- 
borît cu o mașină ,.Honda“ — 125 cmc 
(avînd roți asemănătoare celor de la 
dirt-track), ajungînd în 20 de minute 
la altitudinea de 3800 m.

48 DE ORE ÎN APĂ !
înotătorul de fond Erșin Aydin (Tur

cia) a doborît recordul mondial de du
rată. înotind fără întrerupere, 48 de ore 
și 20 de minute. Vechiul record (48 ore, 
10 minute) aparținuse argentinianului 
Antonio Abertondo. Ersin Aydin a in
trat în apă seara, la ora 19 (ora locală) 
Ia Istanbul șl după ce a înotat 70 mii® 
a ieșit din Marea de Marmara. înotătorul

du-și astfel candidatura la medalii
le balcanice. După cum se știe, pen
tru cîștigarea titlurilor se ' va face 
cumularea locurilor obținute în 
această probă și în proba nr. 2 care 
este programată joi (n.r. — azi). Iată 
cum arată prima parte a clasamen
tului după proba nr. 1 a juniorilor : 
1. NICOLAE GHEORGHE (Româ
nia) cu Aprod ’0 p (77 sec), 2. Silan 
(Turcia) cu Leila 0 p (86,3), 3. PAUL 
MAZILU (România) cu Argint II 
0 p (91,9), 4. Sotirioy (Grecia) cu
Renoza o p (94,7), 5. Liapi (Grecia) 
cu My-Boy (96,8), 6. Lykoyris (Gre
cia) cu Aigle 0,25 p. etc. Ceilalți doi

de la Soci

SINT IN FRUNTE
Timann (Olanda) — Andersson 
(Suedia), Krogius (URSS) — Tal 
(URSS) și Szabo (Ungaria) — Sue- 
tin (URSS).

MONTREALUL VA GĂZDUI VIITOARELE
C. M. DE

MADRID, 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul recentelor campionate mon
diale de ciclism, a fost prezentat 
programul viitoarei ediții care va fi 
organizată în anul 1974 de federa
ția canadiană de ciclism. întrecerile 
de pistă vor avea loc pe velodro
mul din Montreal, unde se vor des-

Handbaliștii reprezentativei 
masculine a Iugoslaviei cu
leg aplauze și victorii in ca
drul turneului pe care-l între
prind actualmente în Japonia. 
Ei au învins naționala japo
neză în meciurile susținute la 
Tokio și Osaka. Iată o fază 
din primul meci, în care-l ve
dem pe Cedomir Bugarski 
mareînd din plonjon în poar
ta gazdelor.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

turc, supravegheat îndeaproape de am
barcațiuni în care se aflau prieteni, a 
consumat în timpul cursei — cu ajutorul 
însoțitorilor — 25 cești de ceai, friptură 
de miel, pește, ciocolată și miere.

O VOCE BINECUNOSCUTĂ
Fosta campioană mondială de patinaj 

artistic Gaby Riiger-Sayfert — care 
a abandonat activitatea competițională — 
a trecut cu succes examenul de admi
tere la Academia de Muzică din Berlin. 
Excelenta patinatoare din R.D. Germană, 
care este și antrenoare, va Urma timp 
de 4 ani cursurile clasei de capto a 
Academiei berlineze. z

CHARLES DANIELS 
NU MAI ESTE

A încetat din viață, în vîrstă de 80 
ani, fostul campion olimpic de natație, 
americanul Charles Daniels. în cursul 
activității sale sportive, Charles Daniels 
a cîștigat — între anii 1904—1912 — 4 
medalii olimpice de aur la Atena și 51 
de titluri de campion al S.U.A.

Acești doi pistolari nu practică ti
rul decît ca relaxare. Sînt „scoția
nul zburător" Jackie Stewart (stin
gă), campion mondial de automobi
lism, alături de Joe Bugner. boxe

rul englez de categorie grea 

juniori români — Sorin Soveja eu 
Călin și Dania Popescu cu Piersic — 
au realizat 4 și respectiv 12 p pena
lizare, primul păstrînd încă șanse 
de a ocupa, după manșa de joi, un 
loc fruntaș. In proba nr. 1 de obsta
cole seniori, învingător a ieșit spor
tivul turc Atabek cu calul Peter Pan 
cu o p penalizare (78 sec), urmat de 
reprezentantul nostru Constantin 
Vlad cu Sondor, tot cu 0 p, însă în 
91 secunde. In continuare, s-au cla
sat Mprabos (Grecia) cu Vamabelle 
0 p (95 sec), Fragkogian (Grecia) cu 
Venemes 0 p (97,5), Kypraios (Gre
cia) cu Uriel 4 p (81,8) și Constantin 
Vlad cu Spirt 4 p (83,1). Iată și punc
tajul realizat de ceilalți călăreți ro
mâni : D. Velea cu Sonor 8 p și cu 
Viteaz 11 p, O. Recer cu Jack 8 p 
și cu Banchet 12 p, Aurelian Stoica 
cu Jul 7 p, iar cu Pick-up a fost 
eliminat. In manșa a doua, concuren- 
ții seniori vor lua startul doar cu 
un singur cal, . la alegere. In func
ție de rezultatele ce se vor înre
gistra și în această manșă, vor fi 
stabiliți campionii balcanici la ju
niori și seniori.

CICLISM
fășura în anul 1976 emopetițiile din 
cadrul olimpiadei. Noul velodrom, 
cu pistă de parchet va fi înconju
rat de tribune avînd o capacitate 
de 7 000 de locuri. Probele de fond 
se vor disputa pe șoselele din îm
prejurimile Montrealului.

GUSTUL AMAR AL
S-a scris abundent în ultima 

vreme despre puținele virtuți și 
multele defecte ale profesionis
mului în sport.

S-a scris uneori cu exactitate 
și alteori după ureche, uneori 
cu asprime și alteori cu ome
nească duioșie despre viciile 
acestui sistem, în incinta căruia 
sportivul se simte nu o dată un 
instrument în slujbă1 firmei care 
plătește.

S-au făcut multe speculații, 
multe conexiuni firești și nu
mai puțină poezie pe marginea 
vasalității pomenite mai sus, re
lație care exclude — oarecum 
statutar — ideea de întrecere, 
de competiție, de sport.

In ciuda repetatelor critici și 
a gravelor dificultăți de specta
col, sportul profesionist a mers 
înainte, legat de interese mate
riale deosebite, transpunînd pe 
parchetul sălilor sau pe pistele 
de concurs puterea economică a 
cutărei sau cutărei firme, con
fruntare în care a ciștigat în
totdeauna gruparea cea mai... 
bogată, capabilă să cheme sub 
stindardul intereselor ei — cel 
mai adesea publicitare — vedete 
de primă mărime.

Citeva evenimente consumate 
recent în lumea sportului au 
atras — din nou — atenția opi
niei publice despre limitele pro 
fesionismului, susținind o fer-

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE]
HANDBALIȘTII DE LA 
DINAMO BUCUREȘTI, 

VICTORIOȘI
Ieri seară a avut loc pe terenul de 

handbal din Parcul sportiv Dinamo în- 
tîlnirea internațională amicală dintre 
formațiile Dinamo București și Dynamo 
Berlin. La capătul unui joc viu disputat, 
victoria a revenit, la limită, sportivilor 
români, cu scorul de 15—14 (9—5), care 
au evoluat mai bine în prima parte a 
meciului.

Principalii realizatori • Licu 5, Moldo
van 4, Niculescu 3. pentru gazde, respec
tiv Brutschin 2, Wurdig 2. Quaas 2 și 
Kratzo 2. Au arbitrat bine V. pelenghian 
și P. Cîrligeanu.

ATLETELE FRANCEZE 
ÎNVINGĂTOARE

Desfășurată în localitatea franceză Le 
Touquet, întîlnirea internațională de atle
tism dintre selecționatele feminine ale

IOTUL HALTEROFILILOR 
SOVIETICI PENTRU HAVANA

în vederea Campionatelor mon
diale de haltere, care vor avea loc 
între 15 și 23 septembrie la Havana, 
Federația unională a alcătuit un 
lot din care fac parte, printre 
alții, V. Alekseev, Șanidze, Kirji- 
nov, • Mihailov, Rîjenkov, Rigert, 
Pervușin. Halterofilii sovietici vor 
evolua la 7 categorii (nu vor par
ticipa la categoriile cocoș și ușoară).

TELEX
Competiția ciclistă internațională „Turul 
Piemontului44 a fost cîștigată în acest 
an de cunoscutul rutier italian Felice 
Gimondi, cronometrat pe distanța de 2.05 
km în 5h 03 — medie orară de 40,594 km. 
Pe locul secund, în același timp cu în
vingătorul, a sosit compatriotul său 
Marcelo Bergamo. Primul clasat dintre 
concurenții străini a fost belgianul pol- 
lentier, care a ocupat locul 9. Gdsta Pet
terson (Suedia) s-a situat pe locul 11.
■
Cursa ciclistă de 3 etape, organizată de 
ziarul polonez „Vecerni Ekspres”, a 
fost cîștigată de rutierul polonez Sta
nislav Szozda, urmat de compatriotul 
său Stepan Klimczak la 2:09. Ultima eta
pă Rembertov — Varșovia (150 km) a 
revenit lui Szozda, cronometrat cu tim
pul de 3h 23:48.
H
La New York, fostul campion mondial 
la categoria ușoară, scoțianul Ken Bu
chanan l-a întîlnit pe portoricanul Ma
lave. Buchanan a obținut victoria prin 
abandon în repriza a 7-a. întîlnirea a 
fost urmărită doar de 2 500 de spectatori.
■
Concursul internațional de maraton des
fășurat la Varșovia a fost cîștigat de 
atletul sovietic V. Merkușin. cronome
trat pe clasica distanță de 42,195 km cu 
timpul de 2h 22:48. Pe locul secund s-a 
clasat polonezul Lengowski — 2h 31 ^€,4.
■
în concursul internațional de motocros 
de la Varșovia, au fost prezenți moto- 
cicliști din mai multe țări europene. La 
clasa 250 cmc, victoria a revenit sporti
vului cehoslovac, Falta, iar la clasa 500 
cmc, pe primul loc s-a situat compatrio
tul său Stodolka. în clasamentul general 
pe echipe, primul loc a fost ocupat de 
Cehoslovacia — 15 p. urmată de URSS 
— 27 p, Polonia — 66 p, Ungaria — 67 
p etc.

■

PROFESIONISMULUI
ventă pledoarie pentru sportul 
amator, pentru bucuria de a 
face mișcare și a doborî recor
duri, de a se înscrie într-un pe
rimetru în care pasiunea și en
tuziasmul au alungat — definitiv 
— complicatele speculații mate
riale.

Un exemplu recent ne este fur
nizat de „convertirea" definitivă 
și — de astă dată — declarată 
la profesionism a multiplului 
campion austriac de schi, Karl 
Schranz, a cărui expurgare de 
la ultima Olimpiadă albă — toc
mai pentru culpa de a fi coche
tat cu interesele unor firme co
merciale — a făcut multă vîlvă 
în cercurile sportive.

Semnînd. un contract cu cu
noscutul trust de țigări „Benson 
and Hedges", Schranz a declarat 
ziariștilor, cu o doză de regret 
nu greu de depistat: „Știu, s-ar 
putea să cîștig mai mulți bani de 
acum înainte, dar semnarea 
contractului de astăzi mi-a lăsat 
un gust amar. Mi-e teamă că 
am început cu afacerile și am 
terminat-o cu sportul."

Aceste triste cuvinte decon- 
sptră ele însele o situație drama
tică pentru fostul campion de 
altădată, doborîtorul de recor
duri. adulatul publicului...

Și Schranz abia a intrat 
în horă, unul dintre cei mulți.

Franței și italiei s-a încheiat cu scorul 
de 160,5—95,5 puncte în favoarea gazde
lor. Cel mai bun rezultat al reuniunii a 
fost obținut de atleta italiană Clara Sl- 
meoni, învingătoare în proba de săritură 
în înălțime cu 1,83 m.

VOLEIBALIȘTII JAPONEZI ÎN 
EUROPA

Selecționata masculină de volei a Ja
poniei, aflată în turneu în Polonia, a 
jucat la Mielec cu formația locală StalJ, 
care activează în prima divizie a cam
pionatului. Voleibaliștii japonezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 (15—4, 
15—4, 15—3).

BALCANIADA DE BASCHET
In prima zi a Balcaniadei de baschet 

seniori, la Istanbul au fost înregistrate 
rezultatele ; Iugoslavia — România 78— 
72 (42—33), Turcia — Grecia 64—60 
(36—24).
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