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Joi dimineața, la ora 9,30 (ora lo
cală), președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au încheiat vizita oficială 
efectuată în Columbia la invitația 
președintelui Misael Pastrana Bor
rero.

După semnarea documentelor ofi
ciale, la Palatul prezidențial „Casa 
Bolivar" -- documente care consfin
țesc rezultatele pozitive și cuprinză
toare ale vizitei — președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de președintele 
Pastrana Borrero și doamna Cristina 
Arango Vega de Pastrana, s-au în-

dreptat spre aeroportul international 
„El Dorado", unde a avut loc cere
monia plecării.

Aeroportul este pavoazat sărbăto
rește cu drapele de stat ale celor 
două țări. Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Columbiei. 
Garda militară prezintă onorurile, 
apoi, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de la personalitățile co
lumbiene prezente pe aeroport.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la președintele Pastrana și

doamna Cristina Arango Vega de 
Pastrana.

La despărțire, președintele Colum
biei își exprimă satisfacția pentru 
rezultatele vizitei întreprinse de 
șeful statului român, apreciind că 
ea va duce la strîngerea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare. 
Președintele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că relațiile 
româno-columbiene vor cunoaște, în 
urma vizitei, o și mai mare dez
voltare.

Pînă. la frontiera cu Ecuadorul, 
aeronava românească este însoțită 
de avioane cu reacție ale forțelor 
armate columbiene.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE

SOSIREA LA QUITO

FAVORIT» AU CIȘTIGAT
CU UȘURINȚA

II GINGA, I. PĂUN Șl A. POPA
PASTREAZA ȘANSE

Președintele Consiliului de Stat 
ab României, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au început, 
joi dimineața, o nouă etapă a călă
toriei pe continentul latino-american 

1— Republica Ecuador.
Invecinîndu-se cu Columbia și 

Peru, scăldat de Oceanul Pacific, 
Ecuadorul își merită numele familiar 
de „țara de la jumătatea pămîntu- 
Iui“, linia ecuatorială trecând la 
numai cîțiva kilometri de Quito, ca
pitală situată la peste 2 800 metri 
înălțime.

Aeroportul „Mariscal Sucre" al 
capitalei ecuadoriene este pavoazat 
cu drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Ecuador. In întîmpinarea . înalților 
oaspeți a venit pe aeroport preșe
dintele Guillermo Rodriguez Lara și 
alte oficialități ecuadoriene.

Sînt prezenți ambasadorul Româ
niei în Ecuador, Dumitru Moianu, 
membrii ambasadei române la Quito.

La coborirea din avion, președin
tele Ecuadorului adresează președin
telui Consiliului de Stat al Româ
niei un călduros salut de bun venit

Stadionul Tractorul din
Brașov va fi și în noul 
an universitar o gazdă 
primitoare pentru stu
denții din localitate. Iată o „zonă“ 
a stadionului pe care în această 
vară au lucrat scrimerii din tabăra 
de copii și juniori a federației...

Foto: Anton ULMAMEI

ASTĂZI LA DINAMO 
DOUĂ INTERESANTE 

JOCURI DE HANDBAL
In această perioadă cîteva din

tre formațiile masculine de hand
bal fruntașe in diferite țări, cu- 
npscute și apreciate ca atare, se 
află în turneu în țara noastră. 
După jocurile susținute de forma
ția campioană a Suediei (SAAB 
Linkoping) este rîndul, în prezent, 
altor redutabile teamuri de â sus
ține meciuri amicale cu echipe 
românești. Vom cita printre a- 
cestea pe Dynamo Berlin, S. C. 
Magdeburg (ambele din R.D.G.), 
precum și pe TV Shur (Elveția) 
una> din protagonistele campiona
tului helvet.

La sfîrșitul acestei săptămîni, a- 
matorii de handbal din Capitală 
vor putea urmări alături de 
jocurile din cadrul „Cupei 
de toamnă" și cîteva con
fruntări internaționale, foarte 
interesante. Astfel, chiar astăzi 
după amiază, se va desfășura pe 
terenul de bitum din parcul spor
tiv Dinamo un atractiv cuplaj, 
care va începe Ia ora 15,45, avînd 
următorul program: Universitatea 
București — S.C. Magdeburg și a- 
poi, în continuare, Dinamo Bucu
rești — TV Shur. 

Albert Covaci se impune cu fiecare concurs ca „omul nr. 2“ al echipei 
noastre de pentatlon modern. Dovadă in acest sens și rezultatul bun 

obținut la călărie pe traseul de la Crystal Palace...

și își exprimă convingerea că vizita 
sa va duce la strîngerea relațiilor 
între cele două țări și popoare. La 
rîndul său, președintele Nicolae 
Ceaușescu transmite un salut căldu
ros din partea Consiliului de Stat 
și a sa personală, din partea cola
boratorilor care îl însoțesc, și a în
tregului popor român.

Se trag 21 de salve de artilerie. 
Reactoarele forțelor militare eeua- 
doriene, care au însoțit aeronava 
prezidențială de la trecerea fron
tierei, zboară la -o mică altitudine 
deasupra aeroportului și înclină 
aripile în semn de salut.

In continuarea ceremoniei sînt in
tonate Imnurile de stat ale României 
și Ecuadorului.

De președintele Nicolae Ceaușescu 
se apropie primarul orașului Quito, 
Sixto Duran Ballen, care îl înmî- 
nează diploma de oaspete de onoare 
al capitalei ecuadoriene, precum și 
cheile orașului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu adre
sează un cuvînt de mulțumire pri
marului, precum și populației orașu

CUM SE PREZINTĂ BAZA MATERIALA 
NECESARĂ PRACTICĂRII SPORTULUI 
ÎN PRAGUL NOULUI AN UNIVERSITAR?
RAID—-ANCHETĂ prin cîteva institute de invățămrnt superior din țară

In preajma deschiderii noului an de învățămint, pregătirile ati fost 
substanțial intensificate în direcția asigurării cadrului necesar bunei des
fășurări a orelor de cursuri, de laborator, de activități sportive.

Pe această temă, am prezentat unele aspecte vizînd centrul universi
tar București. Astăzi ne vom referi la aspecte similare surprinse de redac
torii noștri în cîteva institute de învățămînf superior din țară.

Medicina Cluj: VISURI ÎMPLINITE!
După mulți ani de așteptări, „Me

dicina" Cluj se află astăzi în fața 
realizării. unui vis îndelungat : luarea 
în exploatare a primei baze sportive 
proprii. E vorba de o vastă platformă 
pentru jocuri sportive și tenis de 
cîmp, avînd suprafața de 65 pe 34 
m., platformă aflată — la ora vizi
tei noastre — în fața ultimei 
faze de lucru — „prelata" de bi
tum. Act final pe care constructorul
— I.O.G.C. Cluj — va avea, sperăm, 
grija și înțelegerea necesare sâ-1 în
cheie în proximele zile, așa incit stu
denții medicinist! — care ’ au prestat 
aici peste 7000 ore de muncă patrio
tică — și cadrele de specialitate care 
le-au supravegheat șl sprijinit munca
— să înceapă noul ăn universitar sub 
auspiciile dorite de atîta timp.

Desigur, platforma amintită nu va 
putea acoperi și satisface integral ne
cesitățile de spațiu ale studenților 
celor patru facultăți ale Institutului 
de medicină și farmacie Cluj. Mai 
ales că ea nu va putea fi utilizată 
decît atîta timp cit vremea va fi ge
neroasă. De aceea proiectul de extin
dere pe tărîm sportiv este vast, el 

lui Quito căreia îi urează mari suc
cese în activitatea pentru dezvolta
rea Ecuadorului, sănătate și fericire.

In continuare sînt prezentați pre
ședintelui Ecuadorului persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe șeful sta
tului român.

Ceremonia ia sfirșit prin trecerea 
în revistă de către cei doi președinți 
a gărzii de onoare, alcătuită din că
deți ai Colegiului militar „Eloy Ai- 
faro“ care este aliniată pe aeroport.

Pentru a-i saluta pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu au venit în această zi pe 
aeroport, răspunzînd chemării Con
federației Oamenilor Muncii din. 
Ecuador, centrul sindical cel mai 
important al țării, numeroși locuitori 
ai orașului care poartă pancarte cu 
urări de bun sosit: „Bienvenido pre- 
sidente Ceaușescu", „Amiștad Ecua
dor—Rumania" — sînt cîteva din in
scripțiile ce pot fi citite pe marile 
banderole purtate de aceștia. In 
semn de cinstire deosebită se aud 
cuvintele rostite în românește „Tră
iască Ceaușescu, trăiască România".

cuprinzînd, pe etape, o sală de sport 
și un bazin de înot. „Proiecte care 
nu sînt simple utopii — după cum ne 
asigură șeful disciplinei „Educație fi
zică" din IMF, lector univ. Mircea 
Dumitrescu. Pledează pentru realiza
rea lui atît conjunctura actuală, cînd 
se pune mare accent pe educația 
fizică a tineretului studios, înțe
legerea dovedită de către Minis
terul Educației și învățămîntu- 
lui, cit și sprijinul mai mult decît 
generos acordat disciplinei noastre de 
către Asociația studenților comuniști 
din institut și conducerea superioară

In general sînt de semnalat, după cum se vede, multe aspecte 
pozitive. Buni gospodari am întîlnit aproape peste tot ! Este 
mai bine înțeles rolul și rostul exercițiului fizic în rîndul tine

retului studios din facultăți pentru destindere, pentru menținerea sănătății 
și. firește, pentru performanță. Important este că s-a înțeles spiritul Ho- 
tăririi Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului iar rectoratele, decanatele, cadrele didactice 
de specialitate depun eforturi pentru înfăptuirea prevederilor ei. 
lată premise care ne oferă garanția că în noul an universitar terenurile, 
sălile de sport nu vor cunoaște odihnă, că exercițiul fizic, în multiplele 
sale forme, se va înscrie organic în viața fiecărui student.

MARGINALII LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA LONDRA 

^ntatSsTnoștri Tu posibilități 
SĂ URCE NOI TREPTE IN IERARHIA MONDIALĂ

Desfășurată recent la Londra, cu 
participarea a 18 selecționate de țări, 
dintre care 15 echipe complete, cea 
de-a XlX-a ediție a Campionatelor 
mondiale de pentatlon modern s-a 
încheiat — după cum se știe — cu 
succesul net al echipei sovietice, în
vingătoare în ambele clasamente și 
avînd pe toți cei trei participant! 
pe primele trei locuri ale clasamen
tului la individual. Valoarea ridicată a 
concurenților, forma deosebită a ma
rii majorități a sportivilor au asi
gurat acestei ediții a campionatelor 
mondiale un nivel tehnic ridicat, în
trecerea organizată in complexul 
sportiv de la Crystal Palace cunos- 
eînd un real succes din foarte multe 
puncte de vedere.

în acest context, rezultatul obți
nut de echipa României, aflată la al 
doilea an de seniorat și la primul 
campionat mondial al așilor pentatlo
nului modern, capătă valențe deose
bite evidențiind drumul ascendent pe

Singura surpriză—în proba 
finalele

Cei mai buni schifiști din țară 
așteptau cu oarecare teamă zorii 
zilei de ieri, cind urmau să se des
fășoare finalele campionatului re
publican de canotaj academic re
zervat seniorilor. Primele semne 
ale toamnei — cerul înnorat și 
vîntul rece — îi făcuseră cu o zi 
înainte să tremure serios în bărci; 
dar iată că dimineața a sosit cu 
un soare vesel —• e drept, nu însă 
prea cald — așa că finalele s-au 
putut desfășura în condiții bune.

Această zi, rezervată probelor 
masculine, a început cu o surpriză 
(destul de mare) care a trezit pe 
loc muite speranțe, dar avea șă 
continue și să se încheie cu victo
rii categorice ale favoriților. Așa
dar, la capătul celor 8 curse, de
cisive pentru acordarea titlurilor, 
medaliilor și tricourilor de cam
pioni. s-au consemnat 7 victorii

a acestuia, personal de către tova
rășul rector, prof. univ. doctor do
cent Octavian Fodor".

Institutul politehnic lașii 
ANGAJAMENT FERM

Există 'toate temeiurile să credem 
că studenții Institutului politehnic 
din Iași se vor afla și în noul an 
universitar foarte aproape de activi
tatea sportivă de masă și de perfor
manță. Ne sugerează aceasta preocu
parea lor, încă din vacanța de vară, 
de a amenaja o serie de spații libere 
(din puținele cite mai există) pentru 
exercițiu fizic, pentru disciplinele 
sportive preferate. Avem în vedere 
terenurile de handbal de la com-

(Continuare în pag. a 3-a)

care se află sportivii noștri, po
sibilitățile lor de a obține. în viitoa
rele confruntări, performanțe și mai 
ridicate. Clasindu-se pe locul V, cu 
14 488 p. echipa de pentatlon modern 
a țării noastre realizează un plus de 
aproape 1 000 de puncte față de Jocu
rile Olimpice de la Miinchen, precum 
și un salt de 7 locuri în clasamentul 
final. Este meritul sportivilor înșiși, 
al colectivului de antrenori (Ion 
Bîrloiu, Ștefan Slăvescu, Ștefan 
Tripșa, Tiberiu Munteanu, grupul dc 
antrenori de scrimă), al medicului 
Liviu Cariadi, precum și al antreno
rului coordonator Gheorghe Tomiuc. 
inimos, pasionat și neprecupețind nici 
un efort pentru ca pentatlonul nos
tru să urce noi trepte în ierarhia 
mondială, de a fi alcătuit într-o pe
rioadă scurtă 6 echipă, puternică; ca
pabilă— după cum se vede — .de 
a asalta primele locuri ale clasa
mentelor mondiale.

La înapoierea delegației noțtstre în

dc 4 
fetelor

vislc t €. • Astăzi.

scontate și numai o singură răs
turnare de pronosticuri : la schif 
4 vîsle fără cîrmaci. Autorii victo
riei (și ai surprizei) sînt compo- 
nenții celui de-al doilea echipaj 
al clubului Steaua : Walter Lam- 
bertus, Vasile Grigore, Florian 
Grigore și Dumitru Măcriș. Teo
retic. în momentul. în care se a- 
liniau la startul cursei, alături de 
primul echipaj al clubului Steaua 
și de cel al dinamoviștilor, ei nu 
aveau nici o șansă, dar imediat 
după start și pînă în finalul celor 
2000 de metri, acești patru tineri 
schifiști (antrenor A. Aposteanu) 
au dominat categoric, obținînd o 
victorie frumoasă și pe deplin 
meritată.

Următoarele două finale n-au 
adus nici un dubiu asupra învin
gătorilor. încă de la jumătatea 
curselor, sportivii care aveau să 
îmbrace tricourile de campioni 
s-au impus comod în fața adversa
rilor. Așa au făcut întîi Mihai Nau- 
mencu, Adalbert Agh, Petre Za- 
goni, loan Matei + Gheorghe Ovi- 
diu la 4-bl rame și apoi tinerii

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

PISTARZII IN FAȚA 
TESTULUI PRINCIPAL: 

FINALELE 
CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE
Ca tn fiecare an, activitatea ofi

cială a sportului cu pedale este 
încheiată de finalele campionate
lor naționale de pistă. F.R. Ci
clism a fixat programul de des
fășurare : Joi, 20 septembrie, ora 
16 — viteză; simbătă, 22 septem
brie, ora 16 — 1 000 m cu start de 
pe ioc; luni, 24 septembrie, ur
mărire individuală (4 000 m); 
miercuri, 26 septembrie, urmărire 
pe echipe; joi, 27 septembrie, adi- 
țlune de puncte (semifond).

Campionatul de semifond cu 
antrenament mecanic se dispută 
la 14 octombrie (faza pe Munici
piul București) și la 21 octombrie 
(finala).

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ÎNOT ALE ROMÂNIEI

SLAVIC ÎNVINGE PE FOSTUL 
RECORDMAN EUROPEAN ILICEV ■

Anca Groza, una dintre protagonistele campionatelor internaționale de 
înot ale României

țară, l-am rugat pe locotenent colo
nel IOAN MUREȘANU, membru al 
Comitetului tehnic al U.I.P.M.B., să 
ne relateze amănunte despre între
cerea de la Crystal Palace, despre 
frumoasa comportare a sportivilor 
noștri.

— Așadar, cum apreciați ediția de 
la Londra a campionatelor mondiale, 
la care sportivii noștri au realizat un 
rezultat atit de bun ?

— Fără nici o exagerare, întrece
rea de la Londra o putem situa la 
un nivel foarte ridicat, afirmația 
fiind susținută, în primul rînd, de 
performanțele înalte obținute de 
concUrenți în toate cele cinci probe 
ale competiției. Așa cum se sconta, 
selecționata U.R.S.S., avînd în com
ponența sa pe aceiași sportivi- car»

Constantin MACOVEI 

(Continuare In pag, a 2 a)

PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE .
• La categoriile semigrea și grea nu s*au disputat meciuri joi seara

NICU GINGĂ
TEHERAN, 13 (prin telex, de Ia tri

misul nostru). în fața unui public 
impresionant de numeros (la fie
care reuniune sînt prezenți cite 
8—10.000 de spectatori), care știe 
să-și poarte favorîții spre victorie 
așa cum de puține ori ne-a fost 
dat să vedem, joi după amiază, pe 
stadionul Național „Farah” din lo
calitate au continuat întrecerile 
campionatelor mondiale de lupte 
greco-romane.

Pe măsură ce competiția avan
sează spre fazele ei finale și sita 
deasă a acestui mare concurs tria
ză valorile, partidele ce se dispută 
pe cele patru saltele sînt tot mai 
aprig disputate, lupta pentru locu
rile fruntașe în ierarhia mondială 
devine tot mai pasionantă. în aces
te condiții, nu trebuie să surprin
dă faptul că unii dintre reprezen
tanții noștri, care au debutat pro
mițător în competiția supremă au 
suferit în aceste ultime partide in
succese. Firește, la acest nivel al 
întrecerilor au rămas în concurs 
numai sportivi valoroși, bine pre
gătiți, unii dintre ei cu o îndelun
gată activitate competițională și cu 
un palmares impresionant.

Tînărul nostru reprezentant la 
categoria 48 kg, Constantin Ale
xandru, cel ce l-a înlocuit în for
mație pe dublul campion mondial 
și deținător al medaliei olimpice 
de aur, Gheorghe Berceanu, s-a 
menținut în lupta pentru locurile

MAMAIA, 13 (prin telefon). — 
înotători din trei țări — Cehoslo
vacia, U.R-S.S. și România — sînt 
prezenți la ediția din acest an a 
campionatelor internaționale ale 
României. Participare destul de 
modestă, pe care prezența în lis
tele de concurs a unor nume ca 
Leonid Ilicev — fost recordman 
european — șj Nadejda Matiuhina, 
campioană a Uniunii Sovietice, nu 
o poate salva. Este poate cea mai 
slabă participare din ultimii ani 
Ia această tradițională competiție 
internațională.

în absența unor veritabili per
formeri, care să-i stimuleze, cei 
mai buni sportivi din țară — ne 
referim doar la cei care și-au con
tinuat pregătirile în ultimele sap- 
tămîni și au dorit să se prezinte 
onorabil — nu au strălucit, cîteva

CONCURS DE
A LOTURILOR

Astăzi se va desfășura — pe 
stadionul Republicii — un concurs 
de verificare a atleților din lotu
rile republicane, întrecere organi
zată în vederea apropiatelor con
fruntări internaționale ale -repref 

ION PĂUN
fruntașe ale categoriei pînă în tu
tui patru (deși întîlnise adversari 
redutabili ca bulgarul Anghelov, 
Lhaobi (R.P. Mongolă), cînd l-a 
îritîlnit pe Șereș (Ungaria). Proas
pătul campion mondial de juniori 
și-a apărat cu strășnicie șansele în 
fața unui adversar care l-a pus în 
dificultate și pe Berceanu, dar, în 
final, experiența și-a spus cuvîntul 
și Sereș a obținut victoria la limi
tă (3—1). Găsindu-se la cea de-a 
doua înfrîngere, campionul român 
a fost eliminat

în schimb, la categoria 52 kg, 
un alt tînăr campion mondial de 
juniori, Nicu Gingă, după ce în 
turul trei fusese învins prin tuș de 
sovieticul ' Vitali Kostantinov, în 
meciul următor s-a revanșat, obți- 
nînd o victorie categorică în fața 
polonezului J. Mihalik. în prima 
repriză lupta a fost echilibrată, 
amîndoi concurenții realizînd ac
țiuni frumoase, aplaudate de publi
cul iranian, care a demonstrat o 
apreciabilă competență în materie 
de lupte. La sfîrșitul primelor 3 
minute ale meciului, pe tabelele 
de punctaj era înregistrat rezulta
tul de 5—4 în favoarea sportivului 
român. După un minut de pauză 
reprezentantul nostru a pornit la 
o ofensivă susținută și cu cxceled-

Dan GÂRLEȘTEANU 

'{Continuare in pag. a 4-a)

din rezultatele înregistrate puțind 
primi cu oarecare îngăduință cali- 

- ficativul de satisfăcătoare. Merită 
a fi subliniate victoria iui Slavic 
asupra lui Ilicev la 100 m liber, 
deși acesta din urmă este departe 
de forma care l-a consacrat în 
urmă cu cîțiva ani pe plan conti
nental, ca Și cifrele obținute de 
Mircea Hohoiu (100 m spate), ion 
Miciăuș (100 m delfin) și Anca 
Georgescu (100 m bras), învingă
tori în prima reuniune. în schimb, 
o serie de sportivi fruntași ca D. 
Wetterneck, Lavinia Donia, O. 
Reșler, L. Șoptereanu s-au prezen
tat cu mult sub posibilități.

REZULTATE TEHNICE : 100 m 
delfin (f): 1. M. Vasiliade (Româ
nia) 1:13,5, 2. A. Pupăzan (Româ
nia) 1:14,5, 3. E- Timosenko 
(U.R.S.S.) 1:15,0; 100 m delfin (m):
I. I. Miclăuș (România) 1:00,9, 2.
J, Vokaty (Cehoslovacia) 1:02,2, 3. 
T. Nicolae (România) 1:02,8 ; 100 m 
liber (f): 1. N. Matiuhina (U.R.S.S.) 
1:02,8, 2. E- Timoșenko 1:04,0, 3.
D. Georgescu (România) 1:06,3 ;
100 m liber (m): 1. M. Slavic
(România) 55,3, 2. L. Ilicev 
(U.R.S.S.) 55,4, 3- J. Giirschning
(Cehoslovacia) 56,2 ; 100 m bras (f):
1. A. Georgescu (România) 1:20,8,
2. E. Hlopțeva (U.R.S.S.) 1:21,0, 3.
E. Tujikova 1:22,4; 100 m bras
(m) 1. O. Resler (România) 1:12,6,
2. E. Hempel (România) 1:13,5, 3- 
A. Buglak (U.R.S.S.) 1:14,1 ; 100
m spate (f): I. O. Kniazeva (U.R.S.S.) 
1:13,0, 2. L. Donia (România)
1:15,4 ; 100 m spate (m) : 1. M.
Hohoiu (România) 1:03,0, 2. A. 
Horvat (România) 1:04,2 ; 200 m
mixt (f): N. Matiuhina 2:41,9 ;
200 m mixt (m): D. Wetterneck 
(România) 2:23,6. Astăzi (de la ora 
18) continuă, în piscina de la Ma
maia, întrecerile acestei competiții.

Adrian VASILIU

VERIFICARE
DE ATLETISM
zentativeldr noastre de seniori și 
de tineret.

Ora de începere a concursului: 
16.00. Proba de aruncare a cioca
nului se va desfășura la ora 11. 
la complexul „23 August" (lingă 
turnul de parașutism), ' —



CONCURENȚII TINERI - PLĂCUTĂ REVELAȚIE 
A „NAȚIONALELOR" DE ORIENTARE TURISTICA

Prof. Ladislau Szocs. secretarul general

Desfășurate, Ia Iași, lntr-o formulă 
nouă, campionatele naționale de o- 
rientare turistică au constituit 
acesta, o adevărată trecere 
vistâ a celor mal bune elemente din 
țară începlnd de la categoria copil 
J‘f plriă lâ veterani.

Firește, organizarea unei asemenea

tineri eoncurenți fără a aminti efor
turile depuse de St. Kiss la Voința 

lt, anul Cluj (șl soldate cu un titlu la băieți
In re- șl un lac secund la fete), de ono-

■*'"  rablla prezență pe podium a eleve
lor de la Șe. generală din Ștefăneștl- 
Prâhova (pregătite de I. Teodorescu).

La juniori mici, medaliile au tost

responsabilitate de cluburile șl aso
ciațiile bucureștene (șl chiar din alte 
orașe) i muncă mal stăruitoare cu co
piii $1 tineretul pentru a avea, în 
continuare, elemente de valoare în 
aces't Sport.

Sebastian BONIFACIU

ai campionatelor naționale de orientare turisticăCei mai mici medaliați
1. Voința Cluj, 2. Olimpia Satu Mare, 3. Casa pionierilor Bistrița-Năsăud. 
întreceri de amploare, desfășurată 
de-a lungul unei decade, a ridicat 
multiple probleme dar forurile locale 
au depus mari eforturi pentru a fi 
la înălțime.

Și, totuși, concurenții n-au fost 
pe deplin mulțumiți. Dar nu putem 
să nu le dăm dreptate căci insatis
facția lor a decurs din modul în 
care s-a prezentat unul din cele mai 
Importante elemente ale unui concurs 
de Orientare : harta. Cu toate că 
F.R.T A. a angrenat în realizarea 
hărții de bază a zonei de concurs 
un valoros colectiv de trasatori (prin
tre care Gh. Soos, C. Comșulea, Gh. 
Merle, L. Marenco, N. Szalaj ș.a.), 
e::celenta lor lucrare n-a fost mul
tiplicată în condiții Corespunzătoare 
și, astfel, concurenții s-au aflat, a- 
c-seori, în fața unor rebusuri greu 
de descifrat.

Tn ceea ce 
participanți lor 
campionatelor , ,
ral al federației de speeiallțate, prof. 
M. Mihăilescu, ne-a relatat că a fost 
puternie impresionat de buna pregă
tire a celor mai tineri 
Se vădesc, aici, roadele 
susținute a Consiliului 
Organizației Pionierilor 
mova acest frumos sport 
rindul micilor școlari, : 
formă dar mai ales prin organiza
rea competiției — intrată de acum 
în tradiție — „Roza vînturilor". Un 
admirabil exemplu, în această pri
vință au oferit echipele Casei Pio
nierilor din Bistrița Năsăud (antre
nor : Samson Bindea), frumos echi
pată, foarte disciplinate și care au 
cucerit locul III la categoriile copii 
— băieți șl juniori mici — fete (sub 
titulatura „Cutezătorii" Bistrița Nă
săud). Neașteptat dar cu atît mal re
marcabil, succesul Școlii generale 
tir. 4 din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej la categoria copii — fete. Spe- 
tăm că succesul va sensibiliza foru
rile locale pentru a da un sprijin 
tnai substanțial dezvoltării acestui 
sport implantat aici de Inimoasa in
gineră Gabriela Iosub, o pasionată 
practicantă a orientării turistice. Nu 
putem încheia capitolul celor mai

echipele de la categoria copii :
Foto: Cristian CUBA — Iași

Recent a avut loc la Dublin 
(Irlanda) Congresul Federației in
ternaționale de popice (F.I.Q.), la 
care au participat delegați din 37 de 
federații naționale, precum și mem
brii comisiilor tehnice ale forului 
internațional. Țara noastră a fost 
reprezentată de prof. Ladislau 
SzBcs, secretar general al F.R.P., 
membru al prezidiului Secției asfalt 
a F.I Q.

Congresul a adoptat noua structu
ri organizatorică a federației, a ela
borat noul statut, a stabilit defini
tiv organizarea unor mari compe
tiții mondiale și continentale și a 
ales noua conducere a federației 
internaționale și a organelor sale.

în locul celor patru secții care 
existau pînă acum — asfalt, bow
ling, bohle și s-chere — s-au consti
tuit două asociații : Asociația jocu
lui cu 9 popice — în care intră jo
cul pe piste de asfalt (ce se practică 
mai mult în Europa), bohle și schere 
precum și Asociația jocului cu 10 
popice — bowling — răspîndit, cu 
precădere, în țările Americii, Asiei 
și în vestul și nordul Europei. Re
prezentantul țării noastre, L. Szocs, 
a fost ales președintele comisiei 
tehnice a Asociației jocului cu 9 
popice.

Președinte al F.I.Q a fost ales 
Fauko Ahlstrom (Finlanda), iar ve
chiul președinte, Adolf Oesch (El
veția) a devenit președinte de onoa
re. Conducătorii celor două noi a- 
sociații sînt Kurt Schermesser 
(R.D.G.) la Asociația jocului cu 9 
popice și Moris Glasser (Anglia) la 
Asociația jocului cu 10 popice.

al F.R.P., ales președinta al comisiei
S-au stabilit definitiv data și lo

cul disputării campionatelor mon
diale : popice (asfalt) 
mai 1974, la Eppelheim (R. F. Ger' 
mania), bowling —• 1975, la 
Campionatele continentale 
desfășura în

17—21

Londra, 
se vor 

1974 astfel: cel al

tehnice a Asociației Jocului cu 9 popice
Europei, tn Finlanda, cel al Ameri- 
cii, la Bogota (Columbia) și cel al 
Asiei, la Tokio. Campionatele euro
pene de juniori (asfalt) vor avea 
loc în 1975 la Budapesta. S-a sta
bilit și data viitorului Congres al 
F.I.Q — 1975 la Londra.

DANS ÎN SALA DE... SPORT
A LICEULUI DIN BUȘTENI

BOX. Boxerii de la asociația spor
tivă U.M. Timișoara au întreprins ui» 
turneu în Ungaria, undo au susținu» 
două întîlnlri amicale cu sportivii Cle la 
Dozsa Kaposvar. In prima reuniune, 
care s-a disputat la Kaposvar, puglllștii 
timișoreni au obținut victoria cu 13—10. 
Partida revanșă a avut loc in orașul 
Nagyatar șl a revenit gazdelor cu 10—8. 
Cel mai burii sportivi ai românilor au 
fost Căpr&rescu, Măciucă, Sprinceană și 
LUDU Q CA RĂSPUNS LA VIZITA E« 
FECTUATA IN POLONIA de boxerii do 
la Școala sportiva Brașovla, echipa Mo
tor Lublin a evoluat 1*  Brașov. Au avut 
loc două reuniuni In sala clubului da 
la Uzina de Autocamioane. In ambele 
meciuri victoria * revenit tinerilor spor
tivi brașoveni la scoruri categorice: in 
prima 15—1, iar*  Tri â doua 11—1. De la 
gazde s-au remaraat frații Clmpoeșu, N. 
Roman, N. Marhodln șl Gh. Muraru, tar 
de la oaspeți, I. Wilvzbiky și p. Walror.

privește comportarea 
la acest act final al 
țării, secretarul gene-

i eoncurenți. 
preocupării 

Național al 
de a pro- 
aplicativ în 

sub diferite

împărțite între două echipe din Satu 
Mare : Olimpia (antrenor : A. Barna) 
și Someșul (antrenor : A. Bauman), 
două ale aceleiași asociații din Bra
șov : Rulmentul ('antrenor : O. Lexen), 
Metalul roșu — Cluj și susamintitul 
„Cutezătorii" din Bistrița Năsăud. 
Deci o supremație certă a centrelor 
din Transilvania care se preocupă, 
cu multă seriozitate, de pregătirea 
noilor generații de orientariști. La 
categoria juniori-mari, aria geogra- 
fică din care au provenit fruntașii 
clasamentelor este ceva mal largă. 
In afară de Cluj (unde ființează trei 
secții puternice : Metalul roșu, Clu
jeana și Voința), s-au mai impus la
șul (cu echipa de junioare), Steagul 
roșu, Miercurea Ciuc și Dumbrava 
Sibiu cu echipele de juniori.

Dacă la categoriile superioare de 
vîrstă, am înregistrat inițial, victo
ria sportivilor de la Nieolina Iași în 
proba pe echipe ca pe o surpriză 
înlesnită de „avantajul terenului", am 
constatat, ulterior, că autorii frumoa
sei isprave confirmă buna lor pregă
tire ocupînd primele două locuri, a- 
tît in cursa individuală de tineret 
(l. Apăvâloaiei; 2. Roșu) cît și în 
Cupa României, trofeu 'oferit pentru 
cea mai bună comportare în an
samblu (1. Roșu : 2. Apăvăloaiei). Se
cretarul general al F.R.T.A. ne-a re
levat că aceste rezultate, mai puțin 
așteptate, sînt de fapt încununarea 
strădaniilor depuse, în ultimii ani, 
de antrenorul Nicolinei-Iași (V. Vi- 
drașcu) de a ridica nivelul orienta- 
riștilot de care se ocupă și care au 
fost aduși la forma maximă exact 
în perioada campionatelor. Dar dacă 
este vorbă de un rezultat cu totul 
nescontat, atunci trebuie să amintim 
de titlul cucerit la cat. tineret de 
Elena lancu (Cimentul-Fieni) cu un 
avans concludent asupra valoroaselor 
clujence Eva Szantay și Angela 
Morarii.

In rest, de subliniat victoria Spor
tivilor clujeni la seniori A (D. Cio
banul șl senioare A (Clara Szabo), 
bilanțul titlurilor cucerite, favorabil 
bucureștenilor (5, față de cele 3 ale 
clujenilor, două ale ieșenilor și u*  
nicul al sportivei din Fieni). în sfîr- 
șit, o sarcină de tratat cu mai multă

CRIZA BOXULUI SIBIAN
• S-a pierdut tradiția, ori gustul ? • 7 secții, 7 antrenori se confruntă,

e Nu putem

F'flîATLONIȘTII NOȘTRI

tolera comoditatea $1 indisciplina
Printre cele 7 secții de box, care acti

vează în județul Sibiu, cea mai puterni
că se află la CSM Sibiu, principală uni
tate de performanță Județeană, aprecie
re la care ti dau dreptul condițiile de 
pregătire, resursele materiale suficiente, 
rezervorul titriân de selecție, experiența 
șl cunoștințele Unui antrenor salariat, 
specialist în materie, înțelegerea și spri
jinul conducerii clubului și a organelor 
locale de educație fizică șl sport.

Și totuși, în acest complex de factori 
care âr fi putut favoriza performanța, 
rezultatele sportive ale secției de box 
de la CSM Sibiu, — șl pe ansamblu ale 
întregului box județean — au scăzut in 
mbd îngrijorător, pentru ca în ultimii 
ani să devină necorespunzătoare, situație 
ce a format obiectul unor serioase fră- 
mîntări ale CJEFS, ale Comisiei jude
țene de box și ale tuturor Iubitorilor 
„nobilei arte", interesați să depisteze 
cauzele care au făcut ca acest sport, 
înfloritor altădată, să nu progreseze pe 
măsura strădaniilor, posibilităților și 
tradițiilor județene.

Sibienil nu-i pot uita și se mîndresC 
și în prezent cu Gheorghe Manta, cam
pion național în 1929, cu boxeri valoroși 
ca Dezideriu Schneider, Nieolae staneiu, 
Dumitru Negrea, finaliștl al campionate
lor naționale în 1950, cu Nieolae Bîrsan, 
campion național, Gheorghe Negrea, 
campion național șl ulterior campion 
european și vlcecampion olimpic, Du
mitru Negrea, Aurel Urdea, Iosif Zie
gler și alții, care au activat, s-au afir
mat șl S-au ridicat la Sibiu, fficînd din 
singura secție existentă atunci, una din
tre cele mai puternice din țară între 
anii 1952 și 1957. Sibienil nu uită că tot 
în această secție, mai tîrziu (1959—1963), 
au crescut Alexandru Prohor, constan
tin Niculescu și HOrst Stump, ultimii 
fiind și campioni naționali șl compo- 
nenți ai reprezentativelor naționale în 
repetate rîriduri.

Că se întiniplă îrisă astăzi cti boxul 
sibian 7 Nu mai sîrit condiții 7 Au dis
părut talentele 7 S-a pierdut gustul pu
blicului și al tineretului pentru acest 
sport al bărbăției și curajului 7 Nici 
vorbă de așa ceva.

O investigație responsabilă a Comisiei 
Județene a dus la concluzii de loc

munca de ln- 
secție, cu pri-

AU POSIBILITĂȚI
penalizare cît a avut concurentul 
englez Phelps, pe același cal, Lamb 
Chop. Așadar, un start bun (locul 
3) pentru sportivii noștri. La scrimă, 
echipa română s-a clasat pe locul VI. 
Spîrlea a concurat puțin carii crispat 
(marcat de nereallzarea unui rezul
tat mai bun la călărie), obținînd mai 
puține victorii decît ne așteptam. 
Călina, într-o stare euforică, a forțat 
prea mult. Neașteptat de bine a evo
luat Covaci care, calculat, cu meti
culozitate, cu mijloacele cele mai 
adecvate, a punctat bine, contribuind 
substanțial la clasarea bună a echi
pei. Proba de tir ne-a adus satisfac
ția unui loc V în lume la indivi
dual, prin Spîrlea, care a tras 194 p. 
Campionul nostru stăpînește bine 
proba de pistol și credem că ea nu-i 
va crea nici o dificultate in viitor. 
Covaci și Călina — oarecum incon
stanți, cil cîte două serii de 45 p. In 
general, rezultatele de tir de la mon
diale au fost mal slabe decît cele .de 
la Jocurile Olimpice, faptul explicîn- 
du-se prin exigența sporită a contro
lului antidoping. La natație, salt 
valoric general al tuturor partici- 
panților. 40 de eoncurenți au parcurs 
proba sub 3:59, iar cîștigătorul a 
realizat 3:18,1 I Albert Covaci și-a 
confirmat clasa sa internațională, 
clasîndu-se pe locul V, cu 3:29,6. 
Spîrlea a realizat 3:46,5, dar antre
norii ar trebui să analizeze dacă fo
losirea întoarcerii prin răsturnare 
(el utilizează acum întoarcerea cti 
sprijin simplu) nu i-ar aduce cam
pionului nostru un cîștig de cîteva 
secunde. Călina a înotat la posibili; 
tățile lui maxime, dar 
îmbunătăți performanțele trebuie 
muncească * " *-
bă. Proba 
un teren 
Spîrlea a

(Urmare din pag. V
au evoluat la Miinchen, s-a impus 
de o manieră impresionantă. O re
velație — echipa R. F. Germania, for
mație puternică, de valoare ridicată, 
constantă la toate probele. Echipa 
R. P. Ungare, în căutarea unei noi 
formule (prin retragerea multiplului 
campion Balczo) a avut o comportare 
mai slabă, dar rămîne oricînd un ad
versar redutabil. De remarcat că în 
ultimul an mai multe țări au operat 
schimbări în echipele lor prime, prin- 
tr-o infuzie de tinerețe.

— V-am ruga să ne prezentați, pe 
probe, evoluția celor 3 eoncurenți 
români.

— La călărie, participanții la mon
diale au avut Ia dispoziție 28 de cai, 
dintră care 8 de valoare nesatisfăcă
toare. Proba s-a desfășurat în două 
Serii, iar juriul internațional a fost 
nevoit să modifice cîteva obstacole 
pentru a asigura un echilibru în ce 
privește randamentul cailor. Albert 
Covaci si Constantin Călina au tras 
la Sorți' cai buni, din prima grupă 
valorică, si au știut să-i conducă 
bine. Călina putea chiar cîștiga pro
ba, dar din cauza ritmului preajidi- 
eat impus la Început, a doborît la 
obstacolul 3. Dumitru Spîrlea nu a 
beneficiat de aceeași șansă, el avînd 
de parcurs traseul cu un cal slab. 
Cu toate acestea, el s-a mobilizat 
puternic si a terminat proba cu nu
mai 160 p penalizare față de 256 p

Simbătă și duminică la lași

TURNEU
INTERNAȚIONAL

DE VOLEI
Sfîrșitul acestei săptămîni, va 
loc la iași un interesant tur- 
interhațional de volei femi- 
Turneul este organizat. în co-

La 
avea 
neu 
nih. 
laboriare, de către Consiliul jude
țean al sindicatelor, Consiliul ju
dețean pehtru educație fizică și 
sport și asociația sportivă Penici
lina din localitate.

La această competiție, vor par
ticipa, pe lîngă două echipe ro
mânești — I.E.F.S. București și 
Penicilina Iași —, două valoroase 
formații de peste hotare. Este 
vorba de echipa sovietică Zenit și 
de „sextetul" cehoslovac Sparta.

Primele jocuri se vor disputa 
sîmbătă după amiază. Duminică se 
se Vor întiini, în frumoasa Sală 
a sporturilor din Iași, învingătoa
rele pentru desemnarea cîștigătoa- 
rel competiției, și învinsele meciu
rilor primei zile,

îm-

PUGILISTII
FRUNTAȘI 

VOR PARTICIPA 
LA „ZONE"

pionului nostru un cîștig
pentru a-si

■ ' ' : să
încă mult în această pro- 
de cros s-a desfășurat pe 

accidentat, foarte dificil, 
fost din nou cel mai 

bun din echipă, el situîndu-se în 
plutonul fruntaș al alergătorilor. 
Covaci putea obține un rezultat și 
mai bun, dar timpul scurt pe care 
l-a avut pentru pregătire, examenele 
si accidentul i-au influențat randa
mentul. Călina a evoluat mulțumitor.

— Rezultatul bun de la Londra are 
o influență directă asupra viitoare
lor obligații ale pentatloniștilor noș
tri. Ce credeți că nr trebui făcut 
pentru confirmarea și îmbunătățirea 
locului deținut acum în ierarhia 
mondială ?

— Cred că este absolut necesar câ 
echipei noastre de pentatlon modern, 
care și-a eîștigat în prezent un nu
me pe plan mondial, să i se Creeze 
condiții optime de pregătire, îndeo
sebi la scrimă, călărie și tir. Apre
ciez că pînă la Jocurile Olimpice de 
la Montreal formația noastră va. în
registra un plus de valoare și eâ 
acolo va putea candida la locurile 
fruntașe ale clasamentului. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît peste trei 
ani sportivii noștri vor avea o medie 
de vîrstă de 25 de ani, vîrsta de 
început a maturizării sportive, pe 
plan tehnic, tactic, psihic și biologic. 
De asemenea, cred că esie necesar 
să ne ocupăm de creșterea unei noi 
generații de sportivi, pe care s-o 
pregătim de pe acum spre ă o latlâa 
în competițiile Internaționale,

După cum am mai anunțat, campio
natele naționale de box ale seniorilor 
din acest an se vor disputa după o for
mulă deosebită față de cea din ultimii 
ani, în care la faza finală vor fi pre- 
zenți, la Cluj, numai cîte patru concu- 
rențl, cel ce și-au eîștigat acest drept 
cu ocazia zonelor. Zilele trecute, la se
diul federației de specialitate au avut 
loc tragerile la sorți pentru boxerii de 
categoria I, maeștri al sportului și maeș
tri emeriți, participănți la faza de zonă. 
Această etapă a campionatelor se va 
disputa în orașele Arad, Drobeta-Tr. 
Severin, Iași șl Constanța, în perioada 
25 — 30 septembrie.

iată ce au decis „sorții" pentru pugl
llștil noștri fruntași: ARAD: Șt. Băiatu, 
St. Boboc, C. Stanescu (semimuscă); I. 
Șulă, V. Drăgan (muscă); M. Tone, D. 
Gorea, O. Anderco (cocoș); Gh. Cio
chină, M. Dumitrașcu, c. Agrigoroale, 
P. Nedelcea (pană); P. Anton, I. Vladi
mir, Gh. Pușcaș. N. Ducă (semiușoară); 
C. Cuțov, N. Paraschlv (ușoară); Al. 
Popa, I. Borchescu, D. Filip, I. Vlad, 
L. Oancea (semimljlocie); șt. Florea, R. 
Lazes, N. Moț, t. Moldoveanu (mijlocie 
mică); Al. Năstac, G. Deheleanu (mijlo
cie) ; C. Cojocaru, I. Siliște, M. Florea 
(semigrea); I. Dascălu, I. sâriătescu 
(grea). La această zonă vor participa și 
campionii județelor Timiș, Arad, Hune
doara. Cluj, Satu Mare. Maramureș, Bi
hor, Alba, Sălaj, Harghita Și Mrireș.

DROBETA TR. SEVERIN : P. Ganea, 
T. Boșcu (semimuscă); C. Gruieseu, A. 
CoJan. C. Pop (muscă); V. IVări, I. Lttn- 
gu, M. Iuseim (cocoș); O. Amăzăroaie,
C. Crișan, P. Manole (pană); C. Stanef, 
L. Ghețe, A. Iacob, C. Dia (semiușoară); 
A. Guțu, C. Lică (ușoară); I. Hodoșan, 
V. Tîrb, V. Prodan, I. Vornieescu (semi- 
mijlocie); T. Nieolae. N. Nieolae, P. Tă- 
nase, I. Mocanu (mijlocie mica); Gh. 
Chivăr. Fr. Șaigo (mijlocie); M. Con- 
stantinescu, V. Vastag, Gh. Bunea (semi
grea); A. lancu. G. Schubert (grea) și 
campionii județelor Dolj, Mehedinți, Ar
geș. Olt*  Vilcea, Teleorman. Sibiu, GorJ. 
Caraa-Severin si municipiul București.

IAȘI : Al. Turei, A. Mihai (Seihi- 
inuscă), I. Fa-ediri, I. Mustafa (muscă);
D. Condurat. Fr Molnar. A. Dobăeș. N. 
Maneft (cocoș): G. Pometcu, C Jifcovicl, 
I. Adam (pană); S. Cuțov, I. Mageri, 
V. Neaga, I. Asapi (Semiușoară); M. 
Teofii, C. Hoduț (ușoară); A. Vasile.,G. 
Agapsa, M. Lupu, C. Stan (semimijlo- 
cle); 'v. Filip, M. Imre. Al. Tirbol (mij
locie mieă); V. Tecuceanu, FI. Bobi 
(mijlocie); V. Croitoru, Al. Coroianu 
(semigrea), I. Alexe (grea) Șl campionii 
Județelor Bacău, Neamț, Iași, Botoșani, 
Suceava, Galați, Vaslui, Bistrița Năsăud, 
Covâsria, Vrânceâ.

CONSTANȚA : R Cosma, A. Szigeti. 
A. Ui-SuleScu (semimuscă); Tr. Cerchia. 
T Dinu (muscă); M. Lazăr. D Doro
banții. M. Gheorghe. R. Ivanciu (cocos); 
C Ștefanovici. M. Peia, I. Mareș (pană): 
A. Simlon, Gh. llie. A. Iliescu, Gh. Vlad 
(semlusoară); p. Dobrescu. I, Avram. 
L. Mathe (ușoară); S. Mihatcea. î. Tirîlă 
V. Zilbermaii, C. Gutui (semimijlocic) ; 
S. Tîrilă. C. Nieolae D. Mihalcea (mij
locie mică); I. Peter, W. Brilekyeși (mij
locie); I. Gyotffi, P. Pîrvu (semigrea), 
V. Lehăduș C Văran (grea) șl campio
nii județelor ilfov. Constanța, Prahova, 
Dîmbovița, Brașov, ȚțțlCga, Ialomița, 
Bîăilă, Buzău,

bucurătoare cu privire la 
strtiire și antrenament în , , 
vlre la simțul pedagogic și tactul antre
norului Nieolae Negrea. Frecvența la 
antrenamente este scăzută, punctualita
tea sportivilor și antrenorului lasă de 
dorit, munca de depistare a elementelor 
tinere este sporadică și fără rezultate; 
se lucrează numai cu cîțiva sportivi 
plafonați, fără perspective, metodologia 
lasă de dorit, galele amicale locale sau 
în deplasare sînt la un nivel tehnic 
nesatisfăcător, ca și rezultatele de altfel. 
Nici conducerea C.S.M. Sibiu nu asigură 
o activitate de coordonare și control. Cu 
ani în urmă, același antrenor, Nieolae 
Negrea, justifica rezultatele aflte în de
clin, prin insuficiența timpului de pre
gătire, datorită angajării sale numai cu 
o jumătate de normă. De peste doi ani 
această situație a fost corectată și totuși 
indisciplina persistă, tonul zeflemitor, 
arogant continuă, iar rezultatele au ră
mas aceleași, adică slabe. Chiar în acest 
an, la competiția pe categorii, au parti
cipat cite 5—6 sportivi, toți fiind scoși 
încă din prima întîlnire eliminatorie. De 
cele mai multe ori, cum plastic se ex
prima prof. Viorel Hărțău, secretar al 
CJEFS, activiștii și spectatorii au plecat 
de la galele sibiene cu un gust amar, 
văzînd cît de ușor erau înfrînți boxerii 
Sibieni, cît de slab erau pregătiți.

Negrea nu este un tehnician lipsit de 
calități profesionale, inexperimentat, ca
re să nu știe ce, cum și cît trebuie să 
ceară sportivilor la antrenament. Dar 
stilul său de muncă, comportamentul, 
limbajul, metodologia, trebuie reconsi
derate pentru a pune un acord între 
cunoștințele sale și pedagogie, pentru 
stabilirea unui climat de încredere reci
procă șl de stimulare a performanțelor. 
Farticipanții la consfătuirea-analiză 
pe această temă nu s-au sfiit să arate 
deschis, prietenește, slăbiciunile antreno
rului : „Negrea reprezintă un nume în 
boxul românesc — spunea președintele 
Comisiei județene, Aurel Urdea — care 
trebuie cinstit și nu este admisibil ca 
la adăpostul numelui său să înflorească 
comoditatea, îngîmfarea. aroganța și să 
se îndepărteze și puținii practicanți ră- 
mași“.

în adevăr, problema boxului sibian 
este mult mai complexă decît pare la 
prima vedere. Involuția nu poate fi ex
plicată printr-un singur factor, prin ca
rențele metodologice și de comporta
ment ale antrenorului. Credem că se 
simte nevoia unei activități organizato
rice mai susținute pentru recrutarea și 
selecționarea bazei umane de care are 
nevoie boxul sibian. Nu este de respins 
ideea concentrării forțelor, astăzi disper
sate în 7 secții, dintre care unele fără 
condiții acceptabile, prin îndrumarea 
concepției antrenorilor spre o respon
sabilitate județeană, situată deasupra in
tereselor de secție, asociație, sau indivi
duale. Pot fi și trebuie găsite soluții de 
sprijin pentru ca prezența sportivilor la 
antrenamente să fie certă, într-un spirit 
de ordine și disciplină. Se. simte nevoia 
unei mârici de îndrumare și control mai 
susținute, sistematice, din partea condu
cerii clubului, a metodiștilor CJEFS, a 
Comisiei județene. Munca de pregătire 
trebuie radical îmbunătățită pentru ca 
prin rezultate să se refacă gustul publi
cului pentru box, pentru a se atrage un 
cerc cît mai larg de practicanți.

Boxul sibian trece printr-un moment 
de criză, pe cate sîntem siguri că-1 va 
depăși. Dovadă sînt chiar frămîntările 
actuale. Rândurile de față n-au pretenția 
să dea soluții, nici de a fi epuizat toate 
cauzele și condițiile. Ele militează pen
tru limpezirea unor idei, oferind o temă 
de meditație tuturor celor ce simt ceva 
pentru boxul sibian. Ei trebuie să acțio
neze.

„Sala de sport a Lieeuluî din 
Bușteni a fost transformată în 
salon de dans..." (dintr-o sesizare 
sosită Ia redacție).

Iată-ne la Bușteni pentru elu
cidarea acestui caz care contra
vine flagrant Legii sportului.

Liceul din cunoscuta stațiune 
de pe Valea Prahovei, situat în- 
tr-o clădire relativ nouă, dar ne- 
avînd o sală specială pentru 
sport, a transformat o Încăpere 
de clasă din vechiul sediu al 
școlii (aflat la vreo 200 m de 
liceu) pentru efectuarea orelor de 
educație fizică. Sala, de proporții 
modeste și cu instalații sumare 
(spaliere și cîteva bănci de gim
nastică), găzduiește orele de edu
cație fizică ale elevilor, atunci 
cind nu se poate lucra afară, pe 
micul teren de sport acoperit cu 
zgură din 
vedem ce 
tă sală.

In vara 
teni a găzduit o tabără studen
țească de vacanță. In programul 

, pe lîngă alte 
recreativ-educative, erau 

._______ _ 1 ' 1 1 pe
săptămînă și seri dansante. Pri
mele reuniuni de acest gen au 
fost găzduite de sala de specta
cole a Casei de cultură. Dar exis- 
tînd obiecții din partea celor 
veniți la odihnă șl care doreau să 
urmărească, aici, emisiuni T.V., 
sau alte programe, conducerea ca
sei de cultură â renunțat să mai 
cedeze sala sa reuniunilor cu 
muzică. ,șț daps. Atunci comanda
mentul taberei s-a adresat Consi
liului ’ popular, sollcltlnd 8 altă 
Încăpere.

„In Bușteni neavînd altă sală

curtea liceului. Dar să 
s-a întîmplat cu aceas-

aceasta, stațiunea Buș-

activității taberei, 
acțiuni i 
prevăzute, de două-trei ori

— după cum ne spunea primarul 
orașului, Marin Militaru — și de 
comun acord cu conducerea Liceu
lui, ne-am oprit asupra sălii de Iu 
vechea școală, care acum în timpul 
vaeanței, stătea nefolosită".

Așa s-a făcut că studenții a- 
flați în tabără au început să-și 
petreacă serile de dans în mica 
sală de educație fizică a liceului. 
Acum, cu cîteva zile înainte de 
începerea noului an de învățămînt, 
mica sală de educație fizică des
pre care e vorba, care firește, va 
fi mult solicitată chiar la început 
de toamnă, datorită climei umede 
și reci a orașului, are o înfățișare 
ce nu corespunde deloc cu desti
nația pentru care a fost amena
jată. Pe grilajul de fier care în
conjoară soba de teracotă stau 
atîrnate rupturi din ghirlande, de 
hîrtie creponată, parchetul este 
murdar din cale afară șl brăzdat 
cu sute de linii negre lăsate de 
tălpile de cauciuc ale dansatori
lor, prin colțuri zac mucuri de 
țigară, pereții sînt scorojiți, mur
dari etc.

Chiar cind ne aflam în clădirea 
Consiliului popular, tovarășul pri
mar a dat dispoziție ca să nu se 
mai permită organizarea ultimelor 
seri dansante în sala de gimnas
tică, și să se ' 
rigoare...

Greșeala — 
altă destinație 
școlare sportive, chiar și pentru o 
anumită perioadă — se va repara 
deci. Să*  sperăm eă în - viitor ea 
nu se va mal repeta, nici chiar în 
perioada vacanței.

RUGBY Asțăzi după amiază (la ora 
16.15), pe stadionul Giulești din Capitală 
are loc un meci intesnațioiial de rugby 
organizat în cadrul manifestărilor spor
tive dedicate amvefsâHi semicentenaru
lui clubului Rapid București. Diviziona
ra B. Rapid va întîlni formația S. C. 
Leipzig (R.D. Germană). '

facă curățenia de

aceea de a da o 
unei amenajări

T. RĂBȘAN

TR. SlRBU Șl N. TĂNASESCU ÎNVINGĂTORI IN ULTIMA
PROBĂ A CAMPIONATULUI

Miercuri după amiază, pe velodromul 
Dinamo din Capitală, s-a desfășurat ul
tima probă (semifond) din cadrul cam
pionatului național al juniorilor miei șt 
mari. La juniori mici (40 ture, cu sprint 
la 3 ture), lupta pentru victorie s-a dat 
între cicliștii Școlii sportive nr. 3 șl 
Școlii sportive 2, Tr. Sîrbu și respectiv 
M. Valentin, care în finalul probei «u 
cucerit același număr de puncte (31)

NAȚIONAL DE VELOKOM 
dar TR. SIRBU cîștigînd 5 sprinturi, 
față de două ale lui M. Valentin, a ob
ținut astfel titlul național. Pe locul 3 
s-a clasat L. Negreanu (Șe. sp. 2). La 
Juniori mari (60 ture, cu sprint la 3 
ture), pe primul loc 
NĂSESCU (Dinamo), 
fan (Dinamo) și A. 
Cluj).

s-a clasat N. TA- 
urmat de C. Ște- 

Telegdi (Voința

Mihai BÎRA
ări

SCRIMA. Devenită tradițională, în
tâlnirea internațională de scrimă dintre 
cluburile I.E.F.S. București și PIAST 
Gliwice (Polonia) a fost găzduită zilele 
acestea de sala Floreasca II din Capi
tală. Deși oaspeții au aliniat formații 
puternice, ei n-au reușit să-și adjudece 
în final decît trei probe din totalul 
celor opt. Astfel, la floretă masculin 
individual, cel mai bun dintre polonezi 
s-a dovedit a fi Kruczek care a fost 
stopat de Alexiu (I.E.F.S.) în suita sa 
de victorii din finală așa îneît a susți
nut un baraj pentru primul loc cu 
Tudor Petruș. Acuzînd o indispoziție 
studentul bucureștean a cedat oaspetelui 
la limită : 4—5. în finala fețelor, situația 
s-a prezentat și mai echilibrată. Român
cele s-au injpqș,, ci£/4<.iNitca| E. Stalcu și 
C. Budur. Acestea, âcumulind cîte trei 
victorii, tot tdupă baraj,
primele trșl lopuț-L , î.n ordmea de mal 
sus. La spadă s-a înregistrat o surpriză: 
absența din plutonul fruntaș a lui Liviu 
Angelescu, care a fost eliminat în semi
finală (ia coeficient de 0,01) în favoarea 
lui Weglinski (Gliwice). Puțin scontat, 
dar meritat finala a revenit lui Nieolae 
Istrate, urmat de „olimpicul**  Matwejew 
(Gliwice). Proba individuală de sabie a 
fost cîștigată de foarte tânărul Henryk 
May (Gliwice) care l-a depășit în meci 
direct pe L. Mihăileanu (I.E.F.S.). La 
întâlnirea pe echipe oaspeții și-au adju
decat victoria numai la sabie : 9—7 cu 
I.E.F.S. I și 9—6 cu I.E.F.S. TI. In rest, 
victoriile au revenit trăgătorilor bucu- 
reșteni, astfel : floretă masculin 10—5, 
floretă fete 10—6, spadă 14—11 (echipe 
de 5). Deci, scor general pe probe : 5—3 
în favoarea scrimerilor de la I.E.F.S.

HANDBAL țnnîunicipiul Gh.*'»
Gheorghiu-Dej a avut loc partida inter
națională masculină de handbal dintre 
echipa locală Carom și formația S. r'. 
Magdeburg (R.D. Germană). Meciul, 
foarte disputat și spectaculos, s-a înche
iat cu victoria handballștilor români la 
scorul de 16—13 (10—8). Au marcat Blaj 
(4), Badea (4), Moise (3), Ghioc (3), 
Paraschlv șl Cucu pentru Carom, Kru
ger (3), Pffeifer (2), Zahns și Roscher 
pentru oaspeți.

POLO în bazinul „Clujana" au con
tinuat finalele campionatelor naționale 
de polo ale juniorilor. în etapa a Ill-a 
au fost consemnate următoarele rezul
tate : Crisul Oradea — C.S.M. Cluj 8—3 
(1-1, ----- ~ - 
rești 
0—1,
Arad
București — Dinamo București 5—2 
(3—1, 0—0, 1—0, 1—1). în clasament con
duc neînvinse formațiile Crlșul Oradea 
șl C.S.Ș. București cu cîte 6 puncte. 
Competiția continuă.

2—2. 3—0, 2—0), Progresul Bucu- 
— Politehnica Cluj 4—2 (2—1, 0—0, 
2—0), Rapid București — Vagonul
4-3 (1-1, 1-0, 0-1, 2-1), C.S.Ș. 

Dinamo București

UN SPORT

CARACTERELOR
afirmă maestrul

general maior

Pavel PEANA

AL

sportului
Grigore Baștan

Cam-

emerit al

„PARAȘUTISMUL?

Prezent la recenta ediție a 
pionatului național de parașutism, 
unde a executat saltul inaugural și 
apoi, alături de sportivii fruntași, a 
participat la demonstrația de închi
dere, maestrul emerit al sportului, 
general maior Grigore Baștan, a 
avut amabilitatea să ne răspundă 
la cîteva întrebări :

— Sînteți în țara noastră parașu- 
tistul cu cea mai îndelungată acti
vitate, peste trei decenii, și din cîte 
cunoaștem puțini sînt cei din alte 
țări care vă pot concura. Există 
credința că acest sport cere calități 
neobișnuite celor care-1 practică și 
credem că o definiție din partea 
dumneavoastră ar fi cît se poate de 
bine venită...

— Intr-adevăr, este foarte răspîn- 
dită această idee. Definiții s-au mai 
dat și se vor mai da. Personal, Ie 
socotesc copilărești pe cele de felul, 
o „școală a curajului", „sport al 
temerarilor". Practica, experiența 
vieții, mi-a dovedit că Ia toți oa
menii curajul există în mai mică

FAV0RIȚ11 AU CIȘT1GAT
(Urmare din pag. 1)

că 
de

de

campioni europeni Uie Oanță și 
Dumitru Grumezescu, la 2 f.c. A- 
ceștia din urmă, în special, au cîș- 
tigat finala într-o manieră impre
sionantă. cu adevărat de mari 
campioni, lăsîndu-ne impresia 
efectuează un adevărat „tur 
onoare".

Proba de schif simplu, lipsită
prezența favoritului nr. 1, a fost 
mai echilibrată, lupta pentru titlu 
dîndu-se între Toma Constantin 
(Steaua) și N. Oprișan (CNU). A- 
vînrt uri finiș mai puternic, repre
zentantul clubului militar a obți
nut Victoria și titlul de campion

După acest „episod" mai echili
brat au urmat alte trei curse în 
care favoriții a» dominat copios 
Este vorba de probele de schif 
2 + 1, 4 f.c. și 2 Vîsle. în care 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura + 
Gheorghe Gheorghiu, Nieolae Popa 
— George Mereuță și, apoi, echi
pajul format din Emerich Tușa. 
Ernest Gali, Aurel Mitarcă și Fran- 
clSc Papp au realizat victorii nete, 
avînd la sesire un avantaj de circa 
100 de metri față de ocupanții 
locurilor secunde I'

In sfîișit, iată-ne în fața ultimei 
finale a zilei — aceea de schif 
8 + 1. Cursă ca de obicei splendidă, 
desfășurată într-un tempo rapid, 
îrîrlat uneori însă de viatul late-

ral. Tricourile de campioni au fost 
cucerite de sportivii dinamoviști 
(antrenor Dumitru Popa), care au 
format un adevărat echipaj de 
clasă, imbatabil prin valoarea com- 
ponenților săi : 
Petre 
mitru 
Ernest 
Papp.
obținut, astfel, cea de a doua me
dalie de campion in această zi.

Iată acum primii trei clasați în 
aceste finale î 4 vîsle f.c.: 1. Steaua 
II 6:55,5; 2. Dinamo 6:56,5; 3. Steaua 
I 7:08,5; 4 + 1 rame: 1. Steaua 
7:19,0; 2. Dinamo I 7:36,2; 3. Di
namo II 7:40,7; 2 f. c.: Dinamo 
(Oanță — Grumuzescu) 7:57,5; 2. 
CNU (Radulescu — Nica) 8:10,7; 3. 
Steaua (Lambertus — Preda) 8:30,2; 
schif simplu: 1. Toma Constantin 
(Steaua) 8:43,5; 2. N. Oprișan (CNU) 
8:47,5; 3. Gh. Foca (Steaua) 8:58,5; 
schif 2+1: 1. Dinamo 8:13,4; 2.
Steaua I 8:36,0; 3. Steaua II 9:23,2; 
4 f. c.: 1. Dinamo 7:10,0; 2. Steaua 
7:18,5; 3. CNU 7:43,0; schif 2 vîsle: 
1. Steaua (Nieolae Popa — Geor
ge Mereuță) 7:45,2;
Roman — M. Timurlea)

Politehnica Timișoara (I.
A. Petcu) 8:26,7; Schif 

Dinamo 5:36,3: 2. Steaua 
CNU 5:56,2,

Astăzi, începlnd de la ora 9,30, 
se desfășoară finalele feminine.

Emerich Tușa, 
Ceapura, Ștefan Tudor, Du- 
Grumezescu, Aurel Mitarcă, 
Gali, Uie Oanță și Francisc 

De notat că absolut toți au

3.

1.
3.

2. CNU (M. 
8:09,7; 
Ecsedi

8 + 1:
5:56,0:

TARI"

Maestrul emerit
Sportului, general ma
ior Grigore Baștan, îna
intea saltului inaugural 
al recentei ediții a 
campionatului național 

de parașutism
Foto : Ștefan CIOTLOȘ
sau mai mare măsură.
acestui sport îi ajută doar să și-l 
pună în evidență. Importantă însă 
este selecția care se face. Parașu
tismul alege caracterele. Așadar, eu 
aș defini parașutismul ca un sport 
al tăriei de caracter, al oamenilor 
dintr-o bucată, cum se mai spune, 
și tot atît de important, un sport 
al celor ce pun mult suflet în ceea 
ce fac, al pasionaților. Aici, mai 
mult ca oriunde, dăruirea este o 
condiție de prim rang. Exemple în 
această privință sînt nenumărate. 
N-aș vrea să citez nume, numărul 
lor fiind mare, pentru a nu nedrep
tăți pe cei eventual omiși.

— Pornind de la această defini
ție, ajungem foarte ușor la rolul ce 
poate reveni parașutismului în do
meniul educației tineretului...

— După cum am mai spus, cu
rajul există la toți oamenii, și fi
resc, tineretul îl posedă în cea mai 
mare măsură. Canalizarea energiilor 
și elanului generos al celei mai 
frumoase vîrste. spre parașutism, 
este după părerea mea de două ori 
folositoare. In primul rîntl, formea
ză oameni ce nu se sperie de greu
tăți. Așa cum îi cunosc pe parașu- 
tiști, după o viață petrecută printre 
ei, ei sînt din categoria celor ce nu 
folosesc expresia „nu se poate". în 
al doilea rînd, ca sport aplicativ,

Practicarea pregătește în mod eficient apărători 
de nădejde ai patriei și aceasta este 
deosebit de important. Sintetizind. 
atît societatea cit și tînărul ce intră 
în viață nu au decît de eîștigat...

— La noi parașutismul are o în
delungată tradiție și numărul celor 
care l-au îndrăgit este mare. Totuși, 
se poate face mai mult. Ce credeți 
că ar trebui întreprins pentru a-1 
situa între sporturile de masă, fără 
a neglija în același timp 
manța ?

— De la început trebuie 
marc că roItiT'" principal 
popularizării». Carte, .^jlm,, 
ziar, toate aceste ,mijlpa.țțe

perfor

să re- 
revine 

revistă. 
....  de in

formare pot și trebuie șa dezvăluia 
frumusețea acestui sport. Sînt con
vins eă un număr mare de tineri, 
ce la ora actuală nu au decît vagi 
cunoștințe despre parașutism și-ar 
da cu entuziasm adeziunea, în mo
mentul în care informarea lor ar îi 
mai bogată. Un aport însemnat pot 
aduce organizațiile de tineret și de. 
masă și nu mă îndoiesc că spri
jiniți de U.T.C., vom reuși să dăm 
o amploare și mai mare acestui 
sport. Primii care vom face totul 
pentru aceasta sîntem noi, parașu- 
tiștii și cu riscul de a mă repeta, 
noi nu folosim expjesiș, „nu se 
poate".

Dinu COSTESCU

ȘI TRATAMENT PE LITORAL
Pentru luna septembrie a.c. oficiile județene de turism pun la dis

poziția publicului locuri pentru odihnă și tratament în toate stațiunile 
de pe litoral, cu tarife reduse.

““ Pentru o persoană prețul la cazare si masă este intre 40—50 lei 
pe zi.

— Copiii pînă la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare in ca
zul in care nu solicită pat separat și 50% reducere din costul mesei.

— în timpul sejurului se organizează excursii pe litoralul bulgar 
la Varna, in Delta Dunării, la Histria și turul litoralului românesc.

— O bază de agrement bine dotată stă la dispâțifia turiștilor.
Bilețele se găsesc de vînzare la sediile tuturor oficiilor județene de 

turism și la filialele lor din țară. (6999)



„AUTOBUZUL" ȘI BAZA

In vizită la reprezentantele noastre In cupele europene

CUM A AJUNS CHIMIA RM. VlLCEA SĂ PĂȘEASCĂ 
PE SCENA FOTBALULUI EUROPEAN

M-am uitat lung șl îndelung ia U.T.A., simbătă, am 
văzut ce l-eu făcut timpotlell Iul Cezarec, rrti-a plăcut 
Petrolul șl fiii »-a strîns Irrlnio pentru Domlde, Bro- 
șovschl, Kuri, Popovici, Pojoril și toți Cei caro odată, 
pe vremurile celor 7 vaci grase, eliminau Feyenoordvl. 
Am cîrriat pentru U.TA. Am ieșit în arenă pentru ea, 
am sârit fa luptă pentru ea, cîrtd bucureșteni prea 
sadea S-eu uitat chiori? la succesele ei îhcîntătoare. 
O Iubesc. Nu te poți despărți cu dispreț și Indifirență 
de echipele Iubite, chiar cînd le veil slăbiciunea, pră
pădul cu care timpul trece peste ele. Băieții acela 
minunați de la Arad trec prin dnll celor 7 vaci slabe. 
Chestia cu tmbâtrfnirea nu • o glumă, 
dar mal presus de vîrstâ e destinul 
— greu de ocolit : după ani buni, 
vin ani grei și după ani grei vine Iar 
vreme bună. Așa e viața, așa e și în 
fotbal. Probabil că gură blestemată a 
brăileănului din București, care scoa
te atîția porumbei și ațîtea curcubee 
și atîtea panglici, l-a ajuns din urmă 
cu blestemele ei — Și la problemele 
de destin s-au adăugat și urările de 
bine rostite prea aprig. E trist — dar 
se întîmplâ, ar fi și mai trist ca ară
denii mei să trăiască zilele doctorului 
Staicovici, despre care nu vreau să 
vorbesc căci niciodată nu om ajuns
pe ultimul loc în seria B, fără nici o victorie, și cu 
un 0—5 de la Autobuzul I Dar, ia drept vorbind, și 
Autobuzul e o echipă, deci un destin, deci are drept 
la fericire...

...Dar parcă Muhammed Aii mai e Cassius Clay ? 
Nu mar e. Meciul cu Norton era, în <*•  mai bun caz, 
meci nuî — Cldy nu mai are multe de spus și de 
dat în box. Acesta e adevărul. L-am iubit și pe Clay, 
vremea vine și peste el... Peste cine nu vine ? Magni
ficul efeporal Smith o încasează acasă, de la Kodes — 
dupâ ce conduce în ultimul set cu 5—4 și 40—15. 
Am fost dintre cei care l-au omagiat întotdeauna pe 
Smith. E vremea să spunem câ Jan Kodes e nu mai 
puțin magnific. Jucător fantastic de turneu, chiar dacă 
nu are geniul tui Stan și llie. Sigur câ va veni și 
vremea cînd îl va elimina și pe el un Rîșnițâ, din 
primul tur, ta Ohio.

tidei cu Grecia), iar Bălăci, Hurloi 
șl Vrînceanu, toți trei divizionari A, 
n-au făcut deplasarea. Aceștia ar li 
conferit, desigur, personalitate și 
maturitate echipei.

Foarte adevărat, așa s-au prezentat 
lucrurile. A mai existat, insă, o cau
ză care, sub nici un motiv, nu tre
buie trecută cu vederea : LIPSț DE 
AMBIȚIE ȘI DĂRUIRE a unor ju
cători care au făcut deplasarea ia 
Plovdiv. Așa ceva este inadmisibil. 
Acești fotbaliști foarte tineri, de 
17—18 ani, ar trebui să-și dea rapid 
seama că echipa reprezentativă de 
juniori nu are nevoie de serviciile 
unor... plictisiți, chiar dacă talentul 
lor a fost probat de citeva ori. Ac
centuăm asupra acestui adevăr, eu 
atît mai mult, cu cît, peste numai 
două zile, Iotul de juniori va porni 
din nou Ia drum. Luni, 17 septem
brie, va pleca în U.R.S.S., la Do
nețk, pentru a participa la ediția din 
acest an a tradiționalului Turneu 
Prietenia (20—29 septembrie). La star
tul acestei întreceri se vor alinia 
echipe deosebit de puternice (l'.R.S.S. 
Ungaria, Bulgaria, R.D. Germană, Po
lonia, Cehoslovacia) în fața cărora 
selecționata noastră trebuie să-și a- 
pere prestigiul și trofeul cîștigat anul 
trecut, la Timișoara. „Abia după 
jocurile de la Donețk — sublinia an
trenorul Constantin Ardeleanu — 
vom cîntări bine comportarea fiecă
rui jucător, vom trage linie și vom 
hotărî cine rămîne în actualul lot".

Pînă atunci, însă, pînă la ora pri
mului bilanț, urmează turneul de la 
Donețk. Un examen dificil pentru 
noua echipă de juniori, căreia îi do
rim să-1 promoveze cu un calificativ 
bun.

Laurențiu DUMITRESCU

Și acum cîteva date mai interesante, 
după părerea noastră, din campionat :

® După patru etape doar cinci echi
pe se pot niîndri că au totalizat maxi
mum de puncte, cîte 8 : Unirea lași, 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej, Portul Con
stanța. Unirea Dej și Chimica Tîrnăveni.

• Dintre toate cele 192 de divizionar^ 
numai două n-au primit nici un gol — 
Minerul Baia Sprie (golaveraje 5—0, lo
cul I cu 6 p în seria a X-a) și Hidroener- 
gia Rm. Vîl ea (2—0).

C în seria a V-a, cea bucureșteană, 
o revelație o constituie echipa Voința, 
aflată tot timpul printre codașe în cam
pionatul trecut, care acum, de două 
etape, se află pe primul loc. în schimb, 
codașa din ediția trecută, Sportul Cio- 
rogirla. nu poate părăsi nici acum ulti
mul loc în clasament.

• Și în această ediție una dintre for
mațiile buzoiene (Carpați) continuă să 
joace meciurile de acasă la... Berea. în 
deplasare.

• Cele mai eficace înaintări sau, 
poate, cele mai slabe apărări, sînt pînă 
acum în seria a Xl-a unde s-au înscris 
109 goluri. La polul opus, seria a XlI-a 
cu numai 62 de goluri.

• I.C.I.M. Brașov, una dintre forma
țiile fruntașe ale seriei a XII-a în cam
pionatul trecut, se află acum într-o si
tuație precară : locul XVI cu 2 puncte.

6 în încheiere, o felicitare din partea 
conducerii echipei Textila Cisnădie adre
sată arbitrului I. Filip (Abrud) pentru 
felul cum a condus partida Vitrometan 
Mediaș — Textila Cisnădie, scor 3—2 
pentru medieșeni.

sr L R- j

Dar dacă nu mă înșel, Clay are tot atîția ani cit 
d-na Court. îi spunem U.T.A.-ei de ani de zile „bă- 
trîna doamnă" — priviți-o însă pe Margaret Court, 
fațâ-ri fațâ cu Goolagong, și veți vedea unde e mi
nunea. Bâtrîna doamnă Court joacă încă la 31 de

ÎN PRAGUL NOULUI AN 
UNIVERSITAR

(Urmare din pag 1)

plâxul „Tudor Vladimirescu", de fot
bal redus și baschet de lingă can
tină etc.

în principal, viitorii ingineri care 
se instruiesc în orașul de pe Bahlui 
var avea la dispoziție o sală, cea de 
la „Filimon Sîrbu", pentru jocuri 
sportive, alta, la, „30 Decembrie", 
exclusiv pentru fete, pentru ama
toarele de gimnastică, precum și un 
mic complex — tot la „Filimon Sîr
bu", rezervat amatorilor de jocuri 
sportive (prevăzut cu instalație pen
tru nocturnă) și cite un teren de 
baschet și fotbal redus, la căminul 
„1 Mai".

Prezentate enumerativ, aceste ba
ze sportive par să satisfacă nevoile 
de exercițiu fizic a celor peste 6 000 
de studenți șl studente care fac 
parte din efectivul Institutului poli
tehnic ieșean. Va fi necesară, însă, 
o planificare extrem de riguroasă din 
partea colectivului catedrei de spe
cialitate, o drămuire atentă a fiecă
rui minut.

Aceasta cu atît mai mult cu cit 
un alt teren, pentru baschet în prin
cipal, aflat în ineinta complexului 
„Codrescu" nu va putea fi utilizat de 
la începutul noului an de învățămînț. 
Pe spațiul său a fost fixat un rezer
vor pentru apă, absolut necesar 
grupului social al institutului. Ches
tiune obiectivă, firește. Dar, din pă
cate, constructorii nu s-au îngrijit —■ 
așa cum au promis — de a aduce 
unele retușuri terenului cu pricina, 
astfel ca el să poată fi (totuși) folo
sit de studenți pe porțiunea rămasă 
liberă. Promisiunile datează din pri
mul semestru al anului și acum ne 
aflăm la mijlocul lunii septembrie. 
Rămîne ca această doleanță a spor
tivilor de la „Poli" să fie împlinită. 
Poăte chiar în cursul ultimului tri
mestru al anului...

C.U. Brașov: CQHOIÎItLE - PE 
MĂSURA PASIUNII STUDENȚILOR

în centrul universitar Brașov se 
vor instrui în viitorul an de învăță- 
mîfit peste 4 000 de studenți șl stu
dente. Pentru ei s-au creat condiții 
bune de practicare a exfercițiilor fizice 
si a disciplinelor sportive. Conferen
țiarul univ. C. Diaconescu, șeful cate
drei de specialitate a Universității 
din Brașov, se declară mulțumit de 
perspectivele care se întrezăresc. Și 
aceasta, înainte de toate, deoarece o 
bază materială complexă va deservi 
marea masă a studenților din locali- 
tât6.

In primul rînd, amatorii de sport 
vor avea Ia dispoziție două săli spa
țioase. excelent dotate — una a Uni
versității, ceaiălată a Casei Armatei. 
Două săli în care studenții Vor avea 
acces zilnic, cel puțin cîte 6 ore, du
pă o planificare pe care catedra ae 
specialitate ă întocmit-o încă de pe 
acum. Evident, prioritățile se îndreap
tă către studenții din anii I și II, 
dar este de subliniat că și colegii 
lor din ceilalți ăni vor găsi înțele
gerea necesară pentru a beneficia de 
aceste sâli»Pâralel vor fi utilizate stadioanele 
Tractorul ți Municipal. Primul pen
tru amatorii de fotbal și In general 
de jocuri sportive, al doilea pentru 
atleți. Colectivul catedrei intențio
nează să dea un puternic imbold dez
voltării atletismului, pe măsura im

LOTO - PRONOSPORT
• Se atribuie ciști- 
guri fixe de 100.000 lei, 
25.000 lei, 5.000 lei.
• Se extrag 52 numere

• Se ciștigă cu 3 nume

re din 20 și din 24 

extrase.

Procurați va din vreme 

fetei

ani, după atîtea turnee, triumfuri, căderi șl eșecuri la 
puștoaica ca mis» Evert — ca un bărbat Pactul ei 
Cu timpul • respectat de ambele părți. Caz fericit, 
cînd timpul • clement șl nu-r fură d-nel Court pute
rea, inspirația, tenacitatea cu care să întoarcă un 
ghem de la 0—40, să Cîșfige la tie-break cu Evănne 
șl să mal la un Forest Hills.

...Mă veți întreba ce vreau să dovedesc cu acest 
apel la relativism 1 Ei bine, vreau să vă trimit să ve
deți uri fllmuleț adorabil care rulează drept comple

tare la „Albă ca zăpada și cel 
7 pitici*,.,  li zice „în fiecare luni șl 
joi*  șl e făcut, la studioul Sahia, de 
Doru Segal, un tip cu care am fost 
coleg de bancă la „Matei Basarab" și 
care — într-o clasă în care-l aveam 
și pe Titi Dumitrescu boxerul și pe 
Miti Cirstev baschetbalistul — habar 
n-dvea ce-i aceea sport și deci fotbal.

Omul o devenit unul dintre cei din
ții operatori ai României și a făcut 
acum un film pe care dacă nu-l ve
deți n-ați înțeles nimic din viață.

EI a descoperit la Timișoara 24 de 
bărbați serioși — doctori, ingineri, 
mari agronomi, oameni cu neveste și

familii — care în fiecare luni și joi se adună, de 
peste un deceniu, pe orice vreme să bată o miuță 1 
Vîrsta minimă pentru a face parte din acest c'.ub : 
35 de ani. li puteți vedea. Sînt mai fantastici ca bă- 
trînele doamne din Arad, Cincinatti și Sydney. îi pu
teți vedea, îi puteți auzi, se joacă precum copiii joia 
și lunea cu mingea și cînd mingea le cade în Bega, 
peste gard, se omoară s-o scoată din apă. Nevestele 
croșetează pe tușă. E puțin incredibil — dar asta e 
soluția. Sau o soluție. Sau baza. Alergați — alerga
rea e foarte necesară, iar finlandezii merg pînă acolo 
că susțin urcareo a 5 etaje zilnic, ceea ce eu fac cu 
ajutorul I.C.R.A.L.-ului din Vitan de 8 ani, fără a fi 
finlandez I — alergați la acest filmuleț făcut pentru 
noi, oameni serioși care plîngem pentru soarta U.T.A.- 
ei și a Progresului, iar după aceea priviți la „Albă 
ca zăpada"... și veți vedea că pînă și chestia cu 
„Autobuzul" vi se va părea o joacă de copil care nu 
poate să ne doboare sau să ne întunece plăcerea de 
a trăi pînă la o sută de ani, cu oricîte reumatisme 
si scoruri grele ne îticarcă vremea.

BELPHEGOR

portanței ce se acordă acestei disci
pline, consemnată de altfel și in ulti
mele documente de partid.

Studenții brașoveni vor avea la 
dispoziție și alte amenajări sportive 
— terenurile de handbal din corpul 
L al Universității, cel de baschet de 
la Complexul „Memorandum". Apoi, 
un poligon de tir, bine dotat, precum 
și o bază de agrement la Dirsie, 
pentru jocuri sportive și natație. în 
plus, pentru ca toți studenții să fie 
angrenați, într-un fel, în practicarea 
exercițiului fizic (ne referim la tine
rii cu anumite deficiențe fizice), Uni
versitatea dispune și de o sală specia
lă de cultură fizică medicală, situa
tă lingă căminul „Bălcescu".

In final, o doleanță — aceea ca 
Asociația studenților comuniști din 
Centrul universitar Brașov (președin
te, lector univ. Moise Cocan) să-și 
onoreze promisiunea, de a sprijini 
acțiunea de finisare a bazei de agre
ment de la Dîrste. Catedra de spe
cialitate se angajează să asigure — 
prin muncă patriotică — echipe de 
lucru, conducerea rectoratului, în 
persoana prof. dr. ing. Radu Bogdan 
și prof. dr. ing. Victor Stînescu (care 
este și președintele clubului sportiv 
universitar) se află și ea aproape de 
nevoile activității sportive de masă și 
de performanță. Există, așadar, con
diții ca demarajul sportiv ai studenți
lor din acest centru universitar să 
fie pe măsura pasiunii și interesului 
ce îl acordă nu numai învățăturii ci 
și întăririi sănătății lor.

Institutul pedagogic Constanța: 
INITIATIVE VALOROASE

Pentru o grupă de 15 studenți ai 
Institutului pedagogic din Constanța 
anul universitar a Început cu... 17 zile 
mai devreme. în chiar prima zi de 
toamnă, viitorii profesori, împreună 
cu cadrele didactice, s-au lansat în 
operațiunea numită a „Celor 8 tere
nuri". Detalii ne-a oferit conferenția
rul universitar Victor Albu, șeful 
catedrei de educație fizică a Institu
tului pedagogic constănțean : „în ziua 
cînd va suna clopoțelul, mareînd de
butul unui an nou de studii univer
sitare, vrem să punem la dispoziția 
studenților noștri, pe lingă terenurile 
existente, încă 8 Suprafețe de joc. în 
acest scop am mobilizat o grupă de 
tineri cu care lucrăm la ultimele re
tușuri. Astfel, vom avea încă 5 tere
nuri cu zgură, pe care se va putea 
juca tenis și volei, și alte 3 terenuri 
eu ciment pentru baschet și handbal".

în legătură cu baza materială ne
cesară desfășurării activității sporti
ve de masă șl de performanță, mai 
este de notat faptul că în cele două 
săli de sport ale căminului studen
țesc a fost terminată instalația de 
apă caldă și au fost montate încă 5 
dușuri la două vestiare.

Sînt încheiate pregătirile pentru 
începerea tradiționalei competiții 
„Cupa anilor I". Odată cu deschi
derea anului sportiv universitar este 
prevăzută și începerea unei întreceri 
între anii de studii șl facultăți, lă 
handbal ți volei pentru fete, și Ia 
handbal, volei și fotbal, pentru băieți, 
cu etape săptămînale de desfășurare.

Raid anchetă realizat de Nușa 
DEMIAN, Tiberiu STAMA și Ion GA- 
VRILESCU.
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AUTOBUZUL-
F.C. ARGEȘ 11 (0-1)

Ieri după-amiază, în fața unui public 
destul de numeros, divizionara B Auto
buzul și F. C. Argeș au susținut un 
meci amical, încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (0—1). Au marcat, în 
ordine : Jercan (F. C. Argeș) și Chimichi 
(Autobuzul). Nu au participat Ia joc 
Barbu (tnai de multă vreme indisponi
bil), Troi și Nedelcu (accidentați 
miercuri. în partida cu Progresul Bucu
rești). Au reintrat, jucînd cite o repriză, 
Marian Popescu și Pigulea.

„CUPA ZIARELOR'
Zilele trecute pe stadioanele Giu- 

lești și Progresul, s-au disputat jocurile 
etapei a Vil-a a „Cupei ziarelor44. iată 
rezultatele înregistrate : Scînteia — Elbre 
5—1 (2—0) ; Combinata Satul socialist- 
Informația Bucurcștiului — Munca 3—1 
(i—1); Agerpres — Scinteia tineretului 
3—1 (2—0). La meciul dintre Sportul șl 
Neuer Weg (din care s-a jucat numai o 
repriză), prima echipă a depus o con
testație, deoarece adversara sa a fo
losit mai mulți jucători (legitimați la 
asociații participante în campionatele 
municipale), care nu se încadrau în pre
vederile regulamentului competiției.

în clasament conduce SPORTUL cu 11 
puncte, urmată de Agerpres io p, Com
binata Flacăra, România liberă 9 p, 
Neuer Weg 6 p (golaveraj 15—10), Scin
teia 6 p (golaveraj 13—11), Combinata 
Satul socialist, Informația Buc. 6 p (go
laveraj 10—18), Scinteia tineretului 4 p, 
Eiore 2 p, Munca 0 p.

Următoarea etapă, a 8-a, programează 
luni 17 sept, jocurile : Scinteia — Munca, 
Agerpres — Combinata Satul socialist, 
Informația Buc., Eliire — Combinata Fla
căra, România liberă și Scinteia tinere
tului — Neuer Weg.

DUPÂ ȘASE ETAPE
IN DIVIZIA A

• îri cele nouă partide ale eta
pei a VI-a s-au marcat 36 de goluri, 
media lor — 4,00 — fiind cea mai 
mare de la începutul campionatu
lui. După disputarea a șase etape 
s-au înscris 155 de goluri : 111 gaz
dele și 44 oaspeții.

• Universitatea Craiova, F.C. Ar
geș, Steaua, A.S.A. și C.S.M. Reșița 
au marcat cel puțin un gol în fie
care din cele 6 etape, în schimb, 
studenții clujeni n-au mai reușit să 
înscrie de 3 etape.

• Țarălungă este autorul golului 
cu hi?. 150. Celelalte goluri cu nu
mere „de jalon” au fost marcate, în 
ordine, de Oblemenco (nr. 1), I. 
Constantin (nr. 50) șj Oprea (nr. 
106).

• La Cluj, în meciul C.F.R. — 
Rapid s-a înregistrat un caz foarte 
rar în campionatul Diviziei A : un 
portar — Răducanu — a înscris un 
gol, transformînd o lovitură de la 
11 m.

• Rezultatul disputei „gazde-oas- 
peți“ se menține în continuare net 
favorabil primelor : 89—19. Din cele 
54 de partide. 41 au revenit gazde
lor, 7 s-au încheiat la egalitate, iar 
în 6 victoria a fost de partea oas
peților.

• în această etapă s-au acordat 
5 lovituri de la 11 m, toate tran
sformate. Pînă în prezent, s-au dic
tat 12 penalty-uri (9 în favoarea 
gazdelor, iar de 3 au beneficiat oas
peții) procentul de reușită rămînînd 
în continuare de 100%.

• Cei nouă arbitri, care au con
dus partidele etapei a VI-a, au pri
mit, din partea cronicarilor ziaru
lui nostru, 36 de stele, cel mai mic 
număr de la începutul campiona
tului. în șase etape, cei 28 de ca
valeri ai fluierului au acumulat 
229 de stele : de 22 de ori cite cinci, 
de 25 de ori cîte patru, de 5 ori 
cîte trei șl de 2 ori cîte două.
• în etapa a VI-a și-au făcut 

apariția în actualul campionat încă 
11 jucători : Mureșan și Angeleseu 
(Petrolul), Szekeli șj Koller (A.S.A.), 
Jivan și Rîmneamțu (Politehnica 
Timișoara), Coca („U“ Cluj), Nego- 
escu (F.C. Constanța), Haidu 
(Steaua), Cavai (Dinamo) și Pană 
(S.C. Bacău). Cele 18 divizionare A 
au folo_sit pînă în prezent 307 ju
cători, "cei mai mulți — 21 — a 
rulat Politehnica Timișoara, iar cei 
mai puțini — 14 — a utilizat U.T.A.
• La cele nouă partide ale eta

pei au asistat aproximativ 132 000 
de spectatori. Cei mai mulți, — 
40 000 — au fost prezenți în tri
bunele stadionului Central din Cra
iova la meciul Universitatea — 
Sportul studențesc, iar cei mai pu
țini — 5 000 — au urmărit parti
da Jiul — F.C. Argeș.

• Clasamentul orașelor, pe baril 
mediei de spectatori (cifră aproxi-

• Iunie 1972 — momentul marii schimbări de mentali
tate • Momente de neuitat o viață întreagă!
• Altă vară, altă întinerire masivă... • Eforturi 
remarcabile și... foarte rapide pentru asigurarea 
unor condiții superioare de organizare a meciului

cu Glentoran
Pentru mica șl destul de modesta 

asociație sportivă Chimia din Rm. 
Vîlcea, istoria a început să se preci
pite, încopind cam din luna iunie a 
anului 1972. Atunci, menținîndu-se pe 
linia promovării în fruntea echipei 
de fotbal a unor elemente locale, 
oameni cu mare greutate în proble 
mele orașului au hotărît să pună în 
postul de secretar al asociației pe 
Dumitru Dragomir, fost fotbalist la 
Chimia și In echipa de tirieret- 
rezerve a Universității Craiova. Foar
te tînărul conducător Dumitru Dra
gomir (are, astăzi, abia 28 de ani) a 
izbutit să ohțină acordarea dezlegării 
pentru nu mai puțin de 6 jucători de 
bază, majoritatea titulari în echipă. 
Oamenii din Vîlcea s-au speriat, așa 
ceva nu se mai întîmplase niciodată, 
dar pînă la urmă toată lumea l-a as
cultat și a așteptat cu sufletul la 
gură rezultatul renunțării la jucători 
cohsatrați ca Țurcan, Dumbravă, Gh. 
Gheorghe, Decu, Sîrbu, Alecu, urma
tă de promovarea unor necunoscuțî 
ca Gojgaru, Șutru, Iordache, Petrică, 
Orovitz, Ustabacieff, Ghițulescu, pe 
care noul antrenor Dumitru Anescu 
i-a introdus cu curaj în teren. Su
porterii au fluierat, ca mai întot
deauna la astfel de decizii de curaj, 
dar mai apoi au trecut la aplauze și 
scandări în cor. „Lovitura" reușise. 
Ea a fost urmată de remarcabila per
formanță a cuceririi Cupei Români
ei, reușită care proiecta deodată a- 
nonimui club (între timp Chimia a 
devenit club, iar secretarul ei vice
președinte salariat, adică omul care 
se ocupă în exclusivitate de echipa 
de fotbal) pe traiectoria foarte difi
cilă pe care zboară numai „marile" 
fotbalului european.

„La Vîlcea, în zilele următoare 
ciștigării Cupei, au fost momente de 
neuitat o viață întreagă", avea să ne 
spună acum Cîteva zile D. Dragomir. 
„Cred că tot orașul era pe străzi 
pentru ca să aplaude, să arunce flori, 
să scandeze, unul după altul, numele 
învingătorilor. Au fost chiar și care 
alegorice, dacă vreți să știți...".

Ce a urmat după aceste zile fier
binți ale lunii iulie 1973 este poate 
la fel de surprinzător. Mai tntîi, tre
buie să amintim că între timp se mai 
renunțase la un alt cunoscut fotba
list, portarul Andrei, care, conside- 
rîndu-se sigur titular pe postul său, 
a apreciat că viața pe care o ducea 
era prea... sportivă pentru valoarea 
sa recunoscută ! Transferul șl urarea 
de drum bun n-au întîrziat. Dar, să 
ne întoarcem la zilele care au urmat 
după o performanță care ar fi con
vins probabil pe foarte mulți să În
cerce moliciunea laurilor de învingă
tori. Iată însă că de la Rm. Vîlcea 
au plecat, din nou spre surprinderea 
generală, Burlacu, Petrică (căpitanul 
de pe „23 August", cel care avusese

CIFRELE VORBESC...
mativă) după șase etape Se prezin
tă astfel : 1. CRAIOVA 30 000, 2. 
Timisoara — 18 500, 3. București
16 700, 4. Reșița 16 000, 5. Con
stanța 15 500, 6. Arad 11 300, 7. 
Cluj 11 000, 8. Brașov 10 600, 9. 
Ploiești 10 300, 10. Iași 10 000, 11. 
Tg. Mureș 9 600, 12—13. Pitești și 
Bacău 8 000, 14. Petroșani 6 000.

NESTOROVICI (C.S.M. Reșița) — stingă, actualul golgeter, și princi
palul său urmăritor, ADAM (C.F.R. Cluj)

• Meci întrerupt la Vatra Dornei • Alte numeroase 
acte de nesportivitate • Cea mai eficace înaintare — 
seriaaXI-a • Două echipe-din 192-n-au primit incă gol

SPORTIVITATEA TREBUIE PASTRATA CU TOATA FERMITATEA!

Campionatul'Diviziei C, ai'lat abia la 
început de drum (duminică s-a disputat 
abia etapa a IV-a)? înregistrează o serie 
de abateri de la disciplina sportivă, u- 
nele jocuri se desfășoară într-o tensiune 
nervoasă exagerată căci spiritele se în- 
fierbîntă. chiar de pe acum, la puțin 
timp după start. Și în această etapă s-au 
înregistrat cîteva cazuri de abateri de 
la disciplină, de la atmosfera sportiva 
care ar trebui să caracterizeze și parti
dele din această a treia categorie a 
campionatului republican. Chiai* * și In 
unele dintre echipele nou promovate, 
care, vorba aceea, se află lă ,.abc“-ul 
fotbalului, se găsesc jucători, care își 
permit să insulte pe arbitri, să-și lo
vească partenerii de întrecere, nemai- 
vorbind de cazuri de fals în acte oficiale, 
așa cum s-a petrecut recent la echipa 
Avîntul Mâneci, fapt pe care l-am re
latat. Subliniem din nou că echipele 
care nu se ocupă cu toată seriozitatea 
de latura educativă a muncii de instruire 
riscă să fie sancționate sever, deoarece 
F.R.F. este ferm hotărîtă să întroneze 
spiritul de sportivitate în competiție.

în fruntea celor certați cu elementarul 
bun simț al sportivității se află. în etapa 
a IV-a. Iordan de la Minerul Gura Hu
morului (seria I) ; abaterile lui au pro

onoarea de a fi purtat pe brațe de 
coechipieri cu Cupa deasupra capu
lui !), Păciulete, Tifirel, H. Popescu 
(cu toții mulți ani titulari in echipa 
Chimiei), Bumbescu și Sima, în vre
me ce antrenor principal a fost nu
mit Gh. Nuțescu... Pe stadionul vîl- 
cean își_ făceau apariția alți tineri, 
ca : Lepădatu, Crăciuncscu, Darie, 
Borzt.

Chimia Km. Vîlcea. chiar dacă se 
gîndește foarte mult la promovare, 
se află în momentul acesta mai a- 
proape de un alt moment major, a- 
cela al reprezentării cît mai onora
bile a fotbalului românesc și a nu
melui orașului într-o competiție eu
ropeană, am numit „Cupa cupelor". Dumitru GRAUR

L’p moment din seara finalei «Cupei României*,  cea care a deschis fotbaliștilor din Rîmnicu Vîlcea drumul 
spre marea competiție europeană „Cupa Cupelor'

MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL 

ETAPEI DE SÎMBÂTĂ
In programul etapei de simbătă al 

Diviziei A au Intervenit modificări. Me
ciul POLITEHNICA IAȘI — DINAMO 
BUCUREȘTI, va începe la ora 15 j SPOR
TUL STUDENȚESC — JIUL, la ora 15.30. 
iar derbyul etapei. RAPID — UNIVER
SITATEA CRAIOVA, la ora 17.30 (fiind 
televizată numai repriza a doua).

• Situația în „Trofeul Petschovs- 
chi“, după șase etape, este urmă
toarea : 1. CONSTANȚA 10, 2. Ti
mișoara 9.75, 3—6. Craiova, Pitești, 
Iași și Ploiești 9,66, 7. București 
9,58, 8—9. Reșița și Arad 9,33, 10. 
Cluj 8,83, 11. Brașov 8,66, 12—13. 
Petroșani și Bacău 8,33, 14. Tg. 
Mureș 7,33.

dus întreruperea meciului de la Vatra 
Dornei. Ce a făcut acest jucător, care, 
firește, va primi o sancțiune usturătoare? 
In min. 72 al partidei ÎVIinobradul Vatra 
Dornei — Minerul Gura Humorului (în
trerupt la scorul de 2—1), Iordan l-a 
lovit intenționat pe unul dîutrc adver

ÎN OBIECTIV - DIVIZIA C

sarii săi, fapt pentru care, pe bună drep
tate, arbitrul C. Dimitrievici (Bacău) l-a 
eliminat de pe teren. Cel scos din joc 
a refuzat însă să părăsească terenul și> 
după trei minute de așteptare, conducă
torul partidei a fluierat sfirșitul meciu
lui. Este foarte grav și faptul că antre
norul, ca și delegatul formației din Gura 
Humorului, s-au solidarizat cu acest ju
cător nedisciplinat, neintervenind pentru 
scoaterea lui din teren.

Un alt fapt nesportiv, pentru care 
este de vină și arbitrul de centru care 
a tolerat duritățile, s-a întimplat Ia Bol
dești, în meciul dintre Petrolistul și Chi
mia Brazi. Acest joc, semnalează inHuși 

La un moment dat, pe la sfirșitul lu
nii iulie, cineva a lansat zvonul că 
meciurile cu Glentoran Belfast nu 
vor putea avea loc la Rm. Vîlcea, 
deoarece stadionul din localitate nu 
este pregătit pentru a găzdui un a- 
semenea eveniment european... Oa
menii s-au făcut foc. Dar, spre cinstea 
lor, nu s-au mulțumit numai cu atît. 
La stadion au început — cu sprijinul 
neprecupețit al organelor locale de par
tid și de stat — într-un ritm nemaiîn
tâlnit, construcțiile pentru mărirea ca
pacității tribunelor — ele vor crește 
de la cele maximum 4 000 de locuri 
cîte sînt în prezent, la peste 6 000, 
dar pe viitor se preconizează (con
strucțiile ar urma să înceapă în pri
măvară) ridicarea unei alte tribune 
(da 8 000 de locuri !) — și a grupului 
soeial, care cuprinde vestiare moder
ne, saună, bazine cu apă caldă, 26 de 
camere cu cîte două paturi pentru 
găzduirea sportivilor, Instalații sani
tare etc. Ajutorul a venit direct de 
ia C.N.E.F.S., dar forțele locale au 
avut de asemenea un rol foarte im
portant. In citeva zile clădirea va fi 
gata, urmînd numai să fie mobilată. 
La 19 septembrie, deci la mai puțin 
de o lună și jumătate de la startul 
construcției, totul va fi gata !.

DUPĂ PRIMUL TEST
AL NOII ECHIPE DE JUNIORI

• La Plovdiv, comportare parțial satisfăcătoare 
doar în primele meciuri ® Luni, lotul juniorilor

români pleacă spre Donețk
Prima... ifeșlre în lume a noii noas

tre echipe naționale de juniori — 
participarea la turneul internațional 
de la Plovdiv — nu s-a soldat, din 
păcate, cu o comportare cit de cît 
mulțumitoare. De trei ori a părăsit 
terenul învinsă (0—1 cu Grecia, 1—4 
cu selecționata orașului Plovdiv, 0—3 
cu Iugoslavia) și doar o singură dată 
a reușit să cîștige (5—0 cu Turcia, 
golurile fiind marcate de Grosu — 2, 
Roșu, Augustin și Popa). Dar, consi
derăm, ar fi o mare greșeală să... 
tăiem, acum, în carne vie, 'să facem 
afirmații care, peste numai două săp- 
tămîni, să fie contrazise. Echipa este 
complet NOUA, cu 80 la sută din ju
cători debutanți într-un turneu inter
național (Elisei, Popa, Boldici, Șer- 
bănică. Roșu, Asaftei, Grosu, Augus
tin, Pițurcă, Solomon, Corneliu) ; o 
echipă aflată la ÎNCEPUTUL EXIS
TENȚEI SALE, fără nici Un fel de 
experiență internațională, care tra
versează o perioadă de CĂUTĂRI 
inerente.

Repetăm, rezultatele de la Plovdiv 
sînt nemulțumitoare. Ele s-au datorat 
însă — după cum am fost informați 
de antrenorul Constantin Ardeleana 
— ți Unor cauze obiective. Turneul a 
fost extrem de dur, jucîr.du-se patru 
meciuri în cinci zile, dintre care 
două împotriva unor veritabile echi
pe de tineret: selecționata Plovdivu- 
lui și formația Greciei. După meciu
rile cu Grecia și Turcia, în care echi
pa noastră a jucat destul de bine, 
evidențiindu-se Agiu, Corneliu, Elisei, 
Augustin — un mijlocaș cu foarte 
bună orientare în teren — Grosu și 
Roșu, a urmat, cum afirma antreno
rul Ardeleanu... „o scădere vizibilă a 
potențialului fizic la aproape toți ju
cătorii". In al doilea rînd, nu au pu
tut fi utilizați Soloman (bolnav) șl 
Dragu (accidentat în min. 30 al par

arbitrul I. Rusen (Fetești) s-a desfășurat 
într-o tensiune nervoasă (..echipele fiind 
vechi rivale44 — scrie I. R. în foaia de 
arbitraj) și șase jucători au fost averti
zați pentru nesportivitate, iar unul din- 
trei ei, ivana, de îa Chimia Brazi de 
două ori, ultima oară pentru că nu s-a 
oprit din acțiune, înscriind un gol după 
ce. arbitrul fluierase un fault. Jucătorul 
Ivana, care este un recidivist in materie 
(in decurs de un an, august 19T2 — au
gust 1973 a fost suspendat de două ori» 
pe timp de 5 etape), trecind pe lingă 
arbitru, l-a iovit cu bocancul. în loc 
Să-I elimine pe loc, arbitrul a fluierat 
sfirșitul jocului (era min. 93 intrucit jo
cul se prelungise) în schimb, l-a che

mat în cabină pe Ivana să-i ceară ex
plicații. Firește, Ivana a spus că totul 
a fost involuntar și naivul „cavaler al 
fluierului* 4 din Fetești l-a crezut...

Nu putem încheia acest capitol deloc 
onorabil al etapei de duminică fără să 
amintim pe cîțiva dintre jucătorii elimi
nați din joc pentru grave infracțiuni : 
Vlad (Foresta Gugești), Stoica (Metalul 
Rădăuți) ambele formații nou promovate 
în divizie, Cimpoian (Unirea Alba lulia), 
Dumitru (Petrolul Berea). Kădulescu (U- 
nlrea Focșani) și Mihali (Șoimii TAROM 
București). _

In „Cupa T. M. B." cu handicap

STEAUA -
T. M. BUCUREȘTI 

2-3 (2-3)
„Cupa T.M.B." cu handicap, afla-- 

tă la cea de-a treia ediție și la 
care participă, pe lîngă divizionara
C. T.M.B. (care pleacă din start cu 
■un avantaj de două goluri), și cele 
patru formații divizionare A bucu- 
reștene — Dinamo, Steaua, Rapid și 
Sportul studențesc, a programat 
miercuri întîlnirea dintre T.M.B. și 
Steaua.

La capătul unei partide plăcute, 
de un bun nivel tehnic șl spectacu
lar, victoria a revenit formației 
T.M.B. cu scorul de 3—2. Golurile 
au fost înscrise de Năstase (min. 
18), Dumitru (min. 23), pentru 
Steaua, respectiv, Sanda (min. 45 
— din 11 m). A condus foarte bine
D. Isăcescu. (Aurel PĂPĂDIE).

MECIURI AMICALE
INDUSTRIA SlRMEI C. TURZII— 
A.S.A. Tg. MUREȘ 3-0 (0-0)
Joc frumos, în care, surprinzător,' 

gazdele au dominat mai mult și au 
învins pe merit, chiar Ia această 
diferență de scor. Au marcat : Mun- 
teanu (min. 67), Mircea (min. 77) 
și Kiss (min. 87 — autogol). (Gh. 
TONEA — corespondent)

GLORIA BISTRIȚA — 
C.S.M. SUCEAVA 2-1 (1-1)

Au marcat : Kerekeș (min. 5),' 
Benczik (min. 45) pentru gazde, 
Gherine (min. 15) pentru oaspeți. 
(Ion TOMA — coresnondent).



IN MECIUL INAUGURAL AL BALCANIADEI DE BASCHET MASCULINACHIOÂ Of LUCRU ÎNCĂRCATĂ

TENISMENII DIN ECUADOR
CONTINUA O FRUMOASA TRADIȚIE

Df IA VARNA
PARIS, 13 (Agerpres). — Preșe

dintele Comitetului internațional 
olimpic, lordul Killanin, și cei trei 
vicepreședinți: Jean de Beaumont, 
Van Kamebeek și Willi Daume au 
participat, în capitala Franței, la 
o reuniune pregătitoare în vede
rea Congresului olimpic, care își 
va desfășura lucrările, între 30 sep
tembrie și 4 octombrie, la Varna. 
După cum s-a mai anunțat, agenda 
de lucru a Congresului olimpic va 
cuprinde trei teme principale: 
mișcarea olimpică modernă și spor
tul în slujba unei lumi a păcii; re
lațiile dintre C.I.O., federațiile 
sportive internaționale și comite
tele olimpice naționale; aspecte 
ale viitoarelor Jocuri Olimpice. 
Vor fi examinate, dc asemenea, di- 
deritele propuneri formulate de 
Comisii CIO în legătură cu redu
cerea programului olimpic la unele 
discipline sportive.

k

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 78-72
ISTANBUL, 13 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Ca de fiecare dată eînd coincide 

cu anul disputării campionatului 
european, ediția actuală (a XV-a) 
a Balcaniadei de baschet seniori 
prezintă un interes deosebit, de
oarece aflate cu numai două săp- 
tămîni înaintea europenelor. între
cerile de aici reprezintă ultimul 
test. Deci, un examen pretențios și 
elocvent, în afara importanței pro- 
priu-zise a campionatului balca
nic care se bucură de un real pres
tigiu pe plan internațional.

Drept urmare, toate cele cinci se
lecționate care-și dispută titlul bal
canic, în Palatul sporturilor (6 000 
locuri) din localitate, au venit eu 
cele mai valoroase loturi aflate 
la capătul unei pregătiri pe cit 
de îndelungate, pe atît de intense. 
Nu lipsesc nici /'
pildă • prezența antrenorilor Alek
sandr Knjazev 
Mourouzis la conducerea tehnică

noutățile, ca de

și Constantines

FIȘIER

RYSZARD SZURKOWSKI
Cariera ciclistului polonez Ryszard 

Szurkowski (27 ani), dublu campion 
mondial pe 1973, marele laureat al 
campionatelor lumii consumate recent 
Ia Barcelona, a început cu șapte ani 
în urmă, în echipa „Dolmel“, a în
treprinderii industriale cu același 
nume, din Wroclaw, sub culorile că
reia — remarcabil exemplu de fide
litate — aleargă șl astăzi, ascultînd 
în 1973. de pe culmile gloriei, sfatu
rile aceluiași antrenor (Zelasnowski) 
ca și în 1967, cînd era un debutant...

Voința de fier și ambiția l-au re
comandat repede pe Szurkowskl se
lecționerilor echipei naționale, dar 
debutul lui în incinta marilor curse 
internaționale, a fost palid. In 1969. 
la C.M. de la Brno, s-a clasat in 
partea a doua a ierarhiei, neconfir- 
rnînd titlul de campion al Poloniei 

. . cucerit pe șosea cu o lună mal de
vreme, singurul titlu de campion 
național (!) cu care szurkowskl se 
poate lăuda ptnă astăzi...

Din 1969, însă, în ciuda ghinionului 
care-I urmărește, în cursele Interne, 
cînd se clasează mereu al doilea, sau 
cînd „sparge" în clipe decisive, Szur- 
kowski începe marea sa ascensiune 
internațională, cucerind izbîndă după 
izbtndă șl fiind socotit la această 
oră ciclistul amator nr. 1 al lumii, 
așa cum l-a denumit, recent, ziarul 
spaniol „Catalan del Deportivo" in 
rubrica sa dedicată Mondialelor.

Iată, pe scurt, impresionantul pal
mares al ciclistului din Wroclaw : al 
4-lea in cursa individuală la C.M. de 
la Mendrislo (1971), medalie de ar
gint în cursa pe echipe la J.O. de 
la Mtlnchen. dublu ciștigător al Cir
cuitului Sarthe (1969—1970), ctștlgător 
al Turului Algeriei șl Turului Bul
gariei. ambele In 1971, triplu laureat 
al „Cursei Păcii'*,  competiție la care 
a participat de cinci ori, izbutind trei

1973) și deținindVictorii (1970, 1971 și , „ 
un record unic, superior celuia al 
celebrului său predecesor Gustav 
Schur: a deținut tricoul galben timp 
de 42 de etape !

Dublu campion mondial la Barce
lona, excelentul sportiv care este 
Szurkowski — scriind excelent, ne 
gîndim și la calitățile lui morale, 
rutierul polonez fiind laureat al Pre
miului fair-play decernat de 
U.N.E.S.C.O. în 1971 (a cedat bicicleta 
de rezervă unul adversar, care a ciș- 
tigat cursa cu 4 secunde înaintea 
Iul... Szurkowskl !) — anunță încă
ani rodnici de carieră, succese pe 
măsura ambiției ți talentului său.

a echipelor Iugoslaviei și Greciei, 
în locul lui Ranko Zeravița și res
pectiv Giorgio Mathecu.

Cit privește reprezentativa Ro
mâniei, aceasta a sosit la Istan
bul luni la ora prînzului, fiind 
găzduită (ca și celelalte delegații) 
la elegantul hotel Biiyiik Tarabiya, 
situat chiar pe pitorescul mal euro
pean al Bosforului, la 18 km de 
Palatul sporturilor. A doua zi, bas- 
chetbaliștii noștri au luat un prim 
contact cu' sala unde se dispută 
întrecerile Balcaniadei. Cu acest 
prilej antrenorii Alexandru Popes
cu și Elemer Sarossy au condus 
antrenamentul de acomodare cu 
panourile și parchetul. Miercuri di- 

un nou antre- 
în fâța unul 

baschet, a

mineața, a urmat 
nament. iar seara, 
public pasionat după 
susținut partida inaugurală a Bal
caniadei, în compania redutabilei 
echipe a Iugoslaviei, din care nu 
a lipsit nici una din celebritățile 
ei.

Intîlnirea a început într-o notă 
de sensibil echilibru valoric mar
cat, de altfel, și de tabela de scor: 
5—5 (min. 4), 8—5 pentru Româ
nia, 13—8 pentru Iugoslavia, 
14—13 pentru România. 19—18 pen
tru Iugoslavia, care de aici se dis
tanțează pînă la 9 puncte (30—21 
în min. 14). A urmat o puternică 
revenire a formației țării noastre, 
care a Și preluat conducerea 
(31—30 min. 17), dar în finalul re
prizei, reprezentativa Iugoslaviei 
s-a impus datorită în special pre
ciziei în... aruncările . de la . semidis- 
tanță și reluărilor sub panou. Pri
mele minute ale reprizei secunde 
sînt
Iugoslaviei. Din mm. 30, inițiativa 
revine baschetbaliștilor români, 
d'in ce în ce mai agresivi în apă
rare. sporindu-și în același timp 
și randamentul intercepțiilor și con
traatacurilor. Pe rînd, Cimpeanu, 
Chivulescu, Novac și Pîrșu reduc 
din handicap, iar Cernat realizea
ză o serie de cinci coșuri dm a- 
runcări de la distanță. în final, 
pe tabela de marcaj baschetbaliș- 
tii. iugoslavi mai păstrează un a- 
vans de numai 4 puncte (74—70 
min. 39), suficient însă pentru ju
cători de valoarea Iui Ciosici, 
Tvrdici, Plecas, Sclman și Kapicici 
(formație cu care a încheiat Iugo
slavia acest meci). Scor final: 
78—72.

Se poate spune că echipa româ
nă a avut o comportare bună în 
această confruntare cu deținătoarea 
titlului mondial, evidențiindu-se 
prin claritatea acțiunilor ofensive 
și prin combativitate. Dar prea 
desele ratări de la semidistanță.

chiar din poziții foarte 
au constituit un mare 
pe care baschetbaliștii 
căutat să-l recupereze 
joc mai activ sub panou. Aici s-au 
lovit însă de plusul de talie al ad
versarilor, dintre care Ciosici a 
făcut o adevărată demonstrație do 
apărător modern, pentru care „ca
pacele" și intercepțiile sînt ele
mente perfect cunoscute. Au mar
cat : Cimpeanu 13, Cernat 13, Ta- 
rău 11, Demian 4, Chivulescu 6, 
Pîrșu 3, Mănăilă 2, Ruhring 2, 
Georgescu 4, Diaconescu 6, Novac 
4, Popa 4, pentru România, respec
tiv Ciosici 13, Tvrdici 8. Kitano- 
vici 4, Jelovac 6, Knezevici 10, 
Jerkov 2, Kapicici 4, Slavnici 1, 
Solman 8, Plecas 3, Dalipagici 8. 
Marovici 11. Au arbitrat bine M. 
Martolini (Italia) și H. Tuncay 
(Turcia). Procentajele selecționatei 
României : 55,50 la sută la arun
cări libere și 45 la sută la arun
cări din acțiune.

favorabile, 
handicap, 

noștri au 
printr-un

INFRINGERE ȘI IN ZIUA 
A DOUA

Miercuri: Turcia — Grecia 64— 
60 (36—24) ; joi : Bulgaria — Gre
cia 73—69 (34—31) și Turcia — 
România 59—55 (40—28).

Programul de vineri: România 
— Grecia, Bulgaria — Iugoslavia.

D. STĂNCULESCU ■

Sînt cîțiva ani de atunci. Mai 
exâct, in primăvara lui 1967. Lu
mea sportivă afla eu surprindere 
c veste primită din Guayaquil, al 
doilea oraș al Ecuadorului. Anume, 
telegramele de presă anunțau că 
acolo. în finala zonei celor două 
Americi, din cadrul „Cupei Davis", 
echipa S.U.A. era înfrîntă de re
prezentativa eouadoriană. la sco
rul de 3—2. Recordmenii victorii- 

■ lor în competiția supremă a teni
sului fuseseră eliminați de i 
mație considerată printre 
deri!

Să readucem în memoria 
rilor noștri acest eveniment, 
devărat remarcabil. Echipa 
americană sosise în Ecuador 
o victorie confortabilă, de 
scontată. în fața Mexicului, 
pe teren propriu, neuitatul Rafael 
Osuna și coechipierii săi nu putu
seră marca decît un punct de o- 
noare • (1—4), în fața foștilor de
ținători ai „Salatierei", porniți s-o 
recucerească după trei ani de do
minare australiană. Cercurile spe
cialiștilor considerau meciul de la 
Guayaquil o simplă formalitate 
pentru reprezentanții S.U.A. Pe 
teren lucrurile au decurs însă alt
fel...

în primul meci de simplu, totul 
rămăsese încă în litera pronosticu
rilor. Cliff Richey își trecea la 
activ o victorie în patru seturi in 
fața primei rachete ecuadoriene, 
Pancho Guzman. A urmat însă un 
semnal de alarmă. Arthur Ashe, 
marele Ashe, pierde în fața modes
tului Miguel Olvera, aflat în zi 
excepțională! Cele două echipe e- 
rau la egalitate după prima zi, 
ceea ce era deja un rezultat sur
prinzător. A urmat dublul. Din 
nou semne de exclamare în știrile 
agențiilor de presă: Guzman și 
Olvera înving în cinci seturi cu
plul de vedete Graebner — Riessen! 
Ecuadorienii mai aveau un sin-

o for- 
out-si-

citito- 
cu a- 
nord- 
după 
altfel 
Chiar

gur punct pînă la victorie. L-au 
realizat în partida imediat urmă
toare, cînd Guzman învinge pe 
Ashe ia mare luptă... Scorul acestei 
partide, prin întoarcerile sale ne
așteptate, merită transcris în în
tregime: 0—6, 6—4. 7—5, 0—6,
6—3 pentru Pancho Guzman. E- 
chipa Ecuadorului era calificată 
pentru faza inter-zone, iar ultimul 
meci 
ceda 
mai 
tică.

De 
quii, 
tul lipsită ,de antecedente. Din a- 
cela.și oraș, așezat la țărmul Paci
ficului, se ridicase cu mai 
două decenii înainte, unul 
mai mari jucători de tenis 
i-a dat America Lati
nă. Numele lui este și 
astăzi, cunoscut pretu
tindeni în lumea spor
tului alb: Francisco 
„Pancho" Segura. Fina
list în probele de du
blu ale edițiilor ime
diat post-belice de la 
Forest Hills, excelentul 
tenisman ecuadcrian a 
făcut epocă. Poate că 
doar trecerea să pre
matură la profesionism 
— în 1947 — l-a privat 
de un palmares și mai 
strălucit. Pe atunci, sis
temul „open" nu se 
inventase încă și Se
gura n-a mai putut fi 
admirat decît în spec
tacolele de demonstrații 
de redusă audiență. Dar 
în Ecuador, personali
tatea Iui Pancho Segura 
a lăsat o influență con
siderabilă. El rămîne un 
model de urmat pentru 
orice tînăr care îmbră
țișează activitatea în 
tenis, iar sportul alb

d'e simplu (în care Olvera 
de justețe lui Richey) n-a 

avut decît importanță statis-

fapt, surpriza de la Guaya- 
oricît de mare, nu era cu to-

bine de 
din cei

se numără printre cele mai iubite 
discipline sportive în țara brăz
dată de lanțurile munților Auzi.

Performerii finalei zonale, de 
care amintim aci, mai sînt și azi 
în activitate. Olvera și- Guzman fi
gurează în clasamentul primilor 10, 
comunicat la sfîrșitul anului tre
cut de federația de specialitate din 
Ecuador. Pe lingă ei, găsim numele 
altor tenismeni talentați, 
Eduardo Zuleta, Enrique 
frații Nunez.

Pe Zuleta 
cp trei ani în 
de Ia Mamaia, 
ne-a declarat că 
vină oricînd în 
tru întreceri cu 
Pe care-i consideră printre cei ma1 
buni prieteni

cum sînt 
Andrade,

oaspete,l-am avut
urmă, în turneul 
cînd ecuad'orianul 
este dispus să re- 
țara noastră, pen- 
tenismenii români

Cei doi Segura, tată și fiu, apar și azi în tur
neele de dublu. Pancho are, 52 de ani. iar 
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favorabile, tot selecționatei

START IN CUPA U.E.F.A.

• Dinamo va fi primită la Belfast, ca o mare
campioană • Glentoran și Fenerbahce in formă

slabă... • Rădice vine la București

CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE

NICOLAE GHEORGHE (România) ÎNVINGĂTOR
IN PROBA DE OBSTACOLE JUNIORI

r ATENA, 13 (prin telefon). — în 
capitala Greciei au continuat în
trecerile din cadrul ediției a V-a 
a Campionatelor balcanice de că
lărie. O comportare excelentă au 
avut tinerii reprezentanți ai țării 
noastre în proba de obstacole ju
niori. In manșa a doua a probei,

juniorul 
cîștigase 
făcut din nou un parcurs excelent, 
terminînd cu 0 puncte penalizare, 
ca și alți doi concurenți : Dania 
Popescu (România) cu calul Piersic 
și Aliev 
cești trei

Nicolae Gheorghe, care 
miercuri prima manșă, a

Proaspătul campion balcanic, reprezentau- 
tul nostru Nicolae Gheorghe cu Aprod.

(Bulgaria) cu Zefir. A- 
sportivi au susținut un 
baraj (după proba pro- 
priu-zisă, la care au 
luat parte 22 de con
curenți) pentru stabi
lirea ierarhiei în man
șă. Barajul a dat câș
tig de cauză Daniei Po
pescu, care a . terminat 
iarăși parcursul 
greșeală în 37,1 
urmată de 
Gheorghe cu 
0 p (38,0), Aliev 
Zefir 0 p (45,0) și So
rin Soveja cu 
1/4 p penalizare (de ■ 
pășire de timp).
urma cumulării rezul
tatelor din cele două 
manșe, pe locul tatii 
s-a clasat valorosul nos 
tru reprezentant NI
COLAE GHEORGHE 
cu Aprod (cu 3 p), care 
devine astfel campion 
balcanic dc juniori. Lo
cul al doilea în clasa
mentul final a fost o- 
cupat de un alt repre
zentant al tării noastre, 
PAUL ------------
Argint
sase 
manșa 
cui 7 
doua).
a revenit sportivei Si.lan 
(Turcia) cu Leyla (ii 
p), iar pe locul 4 s-asi

fără 
sec, 

Nicolae 
Aprod 

cu

Călin

In

MAZILU,
II (care 
pe locul 
întîia și 
în cea 
Locul al treilea

>, cu 
se cla-
3 în 
pe lo

de a

ECHIPELE UNIUNII SOVIETICE CONDUC
ÎN C. E. DE VOLEI (juniori)

• La feminin: România —Belgia 3—0

HAGA, 13 (Agerpres). — în O- 
landa au continuat întrecerile Cam
pionatelor europene de volei pen
tru juniori. In turneul final fe
minin. echipa Cehoslovaciei a în
vins cu 3—0 formația Ungariei, 
iar selecționata URSS a dispus cu 
.3—0 de echipa RF. Germania. Pe 
primul loc al clasamentului se 
află echipp URSS, cu 6 puncte,

urmată de Cehoslovacia, cu același 
număr de puncte. La masculin 
conduc aceleași formații cu cite 
6 puncte. Rezultate teh
nice: Cehoslovacia — Polonia 3—1; 
URSS — Bulgaria 3—0; Italia — 
Olanda 3—0.

în turneul feminin pentru locu
rile 7—12, echipa României a dis
pus cu 3—0 de formația Belgiei.

tuat Sorin Soveja (România) cu 
Călin 12 p.

Dacă juniorii au realizat fru
moase succese, în schimb seniorii 
de Ia obstacole nu au reușit — nici 
unul — să urce pe podiumul Bal
caniadei. Doar C. Vlad cu Sondor 
a avut o evoluție mai bună, ocu- 
pînd în final locul 4 cu 10 p. Ti
tlul de campion balcanic a revenit 
călărețului grec Bravos cu calul 
Va Mabelle cu 5 p, urmat ; de Ata- 
bek (Turcia) cu Peter Pan 5 p și 
Pavlov (Bulgaria) cu 
Ceilalți reprezentanți 
Recer, D. Velea și A. 
reușit nici în manșa 
ocupe un loc fruntaș 
ei nu au putut pătrunde între pri
mii șase, în clasamentul general.

Vineri dimineață este programa
tă proba de dresaj, la care iau star
tul și sportivii români Iosif Mol
nar, Nicolae Mihalcea și Eugen 
Cotan.

Eleonora 8 p. 
ai noștri O. 
Stoica nu au 
a doua să 

și, ca urmare,

Miercuri 19 septembrie, după 
cum se știe, se dă startul în noua 
ediție a cupelor europene iriter- 
cluburi. Pentru astăzi neam pro
pus să „aruncăm o privire în 
curtea vecinului", mai exact să ve
dem ce mai fac adversarele echi
pelor care ne vor reprezenta în 
cele trei cupe continentale.
• Crusaders Belfast, adversara 

lui Dinamo în C.C.E., așteaptă cu 
mare nerăbdare meciul de miercuri. 
Autoritățile locale, împreună cu 
federația Și suporterii luj Crusa
ders s-au angajat ca zilele pe care 
fotbaliștii români și conducătorii 
lor le vor petrece în Ulster, In- 
cepînd, cu momentul aterizării la 
aeroportul Aldergrove, să fie de 
neuitat. Meciul, așa cum s-a mai 
anunțat, se desfășoară pe „Windsor 
Parck", proprietatea clubului Lin
field", împrumutat lui Crusaders 
pentru această partidă (capacitate: 
60 000 de spectatori), începînd de la 
ora 17,15 — ora locală. Echipa 
nord-irlandeză va alinia doi noi 
jucători, transferați în acest sezon: 
extrema stingă Albert Macklin și 
înaintașul central Gary Prenter, 
transferat de la Linfield. Ultimele 
rezultate obținute de Crusaders 
sînt destul de contradictorii: 1—2 
cu Glentoran, 3—1 cu Cliftonvilie,
1— 1 cu Larne, 0—2 cu Linfield și
2— 1 cu Bangor.
• Glentoran Belfast nu este prea 

în ceea ce privește me-
cu Chimia. Managerul 
Eastham repetă mereu că 
nimic despre deținătoarea

liniștită 
ciurile
George 
nu Știe
Cupei României, pe care o va în- 
tilni miercuri la Rm. Vîlcea. For
ma echipei, apreciază ziariștii nord- 
irlandezi, este foarte inconstantă. 
Internaționalul irlandez Billy Mc 
Keag, fundaș de margine, nu a fost 
încă convins să semneze din nou 
contractul cu Glentoran, iar fun
dașul central B:Uy McCulbugh,

LUPTĂTORII ROMÂNI
PĂSTREAZĂ ȘANSE
(Urmare din pag. 1) mai buni luptători din lu-

numit de suporteri și „tancul", su
feră de pe urma unei accidentări 
la genunchi, fiind deci improba
bil ca el să facă deplasarea. în 
meciurile de pînă acum. Glento
ran a obținut următoarele rezulta
te, desigur foarte slabe pentru 
faima echipei, una dintre cele mai 
cunoscute în Irlanda de Nord: 2-1 
cu Crusaders, 0—1 cu Lame, 0—6 
cu Linfield (!), 3—1 cu Bangor, 
5—2 cu Glenavon și 1—2 cu Bal
lymena United...

0 Florentina, echipa italiană din 
Florența care va întîlni pe Uni
versitatea Craiova, participă în a- 
ceste zile — campionatul nu va 
începe în Calcic decît la 23 sep
tembrie — la meciurile, pe grupe,

ale Cupei Italiei. La partida pe 
care Fiorentina a disputat-o dumi
nică, contra formației Bari, d'in 
divizia secundă, a asistat și an
trenorul Constantin Cernăianu 
Meciul s-a terminat nedecis: 2—21 
Antrenorul echipei florentine, Ră
dice, a promis, ca răspuns, să 
vină sîmbătă la București, pentru 
a-i vedea la lucru pe elevii lui 
Cernăianu în meciul cu Rapid. 
De remarcat noua pereche a îna- 
intașilor centrali ai Florentinei, 
Saltutti — Desolati, doi jucători 
pătrunzători, bine clădiți, agresivi, 
dar și excelenți tehnicieni...

• Nici la Istanbul nu e mai 
multă liniște! în prima etapă a 
campionatului, Fenerbahce a jucat 
în deplasare contra luj Samsun, și 
a pierdut cu 1—0. Miine. echipa lui 
Didi joacă cu Adanaspor, și se 
pare că exigentul antrenor brazi
lian va aduce masive modificări 
în formația de bază și în special 
în linia de atac.

S-au disputat primele meciuri din ca
drul noii ediții a „Cupei UEFA“. La Bel
fast. echipa ARDS a învins cu 3—2 (2—2) 
pe Standard Liege. Gazdele au înscris 
două puncte din penalty. Intr-un alt Joc, 
echipa portugheză Vitoria Setubal a în
vins cu 2—0 (2—0) pe Beerschot (Bel
gia). Ambele goluri au fost marcate de 
Torres.

în preliminariile C.M,

NORVEGIA-OLANDA 1-2
Pe stadionul „Ullevaal" din Oslo, e- 

chipa Olandei a învins cu scorul de 
2—1 (1—0) selecționata Norvegiei. Au 
marcat Cruyff și Hulshoff, respectiv He- 
stad. La meci au asistat 20 000 
tatorl. In clasamentul 
ropene :

1. Olanda
2. Belgia
3. Norvegia
4. Islanda

grupei a
de spee-
Hl-a eu-

5
4
5
6

4
3
2
0

1
1 
o 
0

0 
o
3
6

în această grupă nu mai sînt de dis
putat decît două meciuri : Belgia — Nor
vegia (31 octombrie) și Olanda •— Belgia 
(18 noiembrie).

poziție, dar portarul norvegian va respinge
In imagine, Cruvff șutează dintr-o 

Telefoto: A.P.-AGERPRES
Fază din meciul disputat la Oslo, între selecționatele Olandei și Norvegiei, 
excelentă

LOTUL

te tururi de cap, executate în 
mare viteză, și-a mărit avantajul 
la nouă puncte. Nemulțumit cu 
victoria la puncte, tînărul sportiv 
român a urmărit cu insistență tu
șul, pe care l-a obținut cu cîteva 
secunde înainte de sfîrșitul repri
zei, atunci cînd adversarul era 
evident obosit.

La aceeași categorie. Aii Abadi 
(Iran) b. tuș Tabur (Turcia), iar 
Kostantinov (U.R.S.S.) b.p. Dori- 
cecz (Ungaria).

Un alt luptător român care S-a 
calificat în turul patru este Ion 
Păun (categoria 62 kg). Reprezen
tantul nostru venea după 
victorii consecutive prin tuș, 
îl recomandau ca un partener 
cil pentru renumitul sportiv 
ghiar L. Reczi. De altfel, așa
și petrecut lucrurile o mare parte 
din timpul luptei. A fost de ajuns 
însă un singur moment de nea
tenție a tânărului sportiv ; român și 
Reczi, cu un tur de braț, l-a adus 
în situație periculoasă pe I. Păun, 
care n-a mai putut evita tușul,- To- • 
tuși, ca și Gingă, care are tot nu
mai 4 puncte penalizare, Păun păs
trează încă șanse la o medalie. 
Meciurile de miine (n.r. azi) ur
mează să definitiveze clasamentul

trei 
care 
difi- 
ma- 
s-ait

celor
me. La categoria 62 kg s-au mai 
înregistrat următoarele rezultate: 
Kavkaev (U.R.S.S.) b. tuș Kolevici 
(Iugoslavia) ,Hjelt. (Finlanda) b. tuș 
Marcov (Bulgaria). ’Vadollah (Iran) 
b. tuș Hirai (Japonia).

Un alt concurent român 
rămas în lupta pentru 
fruntașe, deși a pierdut 
susținută în turul patru, este Adri
an Popa (categoria 74 kg). Tînărul 
debutant la o competiție de acest 
nivel a fost învins prin tuș de că
tre K. Gopfert (R.D.G.), dar com
portarea sa excelentă din primele 
două zile îl menține în concurs, 
alături de cei mai valoroși spor
tivi ai categoriei. Celelalte rezulta
te la 74 kg: Kolev (Bulgaria) b. 
dese. Mata (Cehoslovacia), Karlsson 
(Suedia) b.p. Tanniehilt (S.U.A.).

Reprezentantul nostru la catego
ria 90 kg, Nicolae Neguț, a fost 
învins prin , tuș de polonezul Wir- 
cinski și, acumultnd mai i 
șase puncte de penalizare 
eliminat.

La categoriile semigrea 
unde concurează Nicolae 
nescu și Victor Dolipschi, 
eliminați în primele zile 
sportivi, azi (n.r. ieri) nu s-au dis
putat meciuri, urmînd ca semifi
nalele și finalele să aibă loc vineri.

R.D. GERMANE 
SE ANTRENEAZĂ

CAMPIONATE... CAMPIONATE

care a 
locurile 
partida

mult de 
a fost

și grea,
Marti- 

fiind 
mulți

reprezen- 
Bulgariei, 

miercuri 
mai des-

Meciul amical dintre 
tativele R.D. Germane și 
care urma să aibă loc 
seara la Rostock, nu s-a 
fășurat la cererea federației de spe
cialitate din Bulgaria. în schimb, 
lotul R.D. Germane — din care nu 
lipsesc Croy, Bransch, Sammer, 
Pommerenke, P. Ducke, Streich, 
Lowe — a susținut lingă Rostock 
un joc-școală cu echipa de tine
ret a R.D. Germane.

U.R.S.S. (etapa a 23-a) : ȚSKA Mos
cova — Dnepr Dnepropetrovsk 0—0 (du
pă 11 m : 3—5); Zaria Voroșilovgrad — 
Ararat Erevan 0—1 ; Dinamo Kiev — Di
namo Tbilisi 0—1 : Spartak Moscova — 
Torpedo Moscova 1—1 (după 11 m : 5—1): 
Zenit Leningrad — Karpati Lvov 3—0; 
Dinamo Minsk — Dinamo Moscova 1—2; 
Șahtior Donețk — Pahtakor Tașkent 1—0; 
SKA Rostov pe Don — Kairat Alma Ata 
1—2. Clasament : 1. ~
28 p; 2. Dinamo Kiev 
Donețk — 25 p.

ANGLIA (etapa a 
Sheffield United 1—0 
tenham Hotspur 2—2: 
Chester City 2—1 ; Birmingham — Chel-

Ararat Erevan —
— 27 p; 3. șahtior

6-a) : Arsenal — 
Burnley — Tot- 

Coventry — Man-

sea 2—4; Everton — Stoke City 1—1 ; 
Wolverhampton — Leeds United 0—2 ; 
Derby — Liverpool 3—1 ; Manchester 
United — Leicester 1—2 : Newcastle — 
Ipswich 3—1 ; Norwich — Southampton 
2—0. In clasament conduce Leeds, cu 12 
p, urmată de Burnley — 10 p.

UNGARIA (etapa a 4-a) : Ujpesti Doz- 
sa — Vasas 2—4; Salgotarjan — Haladas
1— 0; Pecs — MTK 3—1; Zalaegerszeg — 
Szeged 2—1 : Raba Eto — Dorog 2—1 : 
Tatabanya — Videoton 2—2 ; Egytertes 
— Csepel 2—4: Ferencvaros — Honved
2— 1. Clasament : 1. Honvăd — 6 p; 
Ferencvaros — 6 p; 3. Salgotarjan 
6 p.

2.

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX
In turneul de tenis de la Aptos (Cali
fornia), Erik van Dillen l-a învins cu
6— 2. 7—6 pe Ray Moore. Austin l-a eli
minat cu 6—3. 6—7. 6—0 pe cehoslovacul 
Hrebec, iar Edlefsen l-a învins cu 4—6,
7— 6, 6—4 pe Proisy (meciul fusese în
trerupt la 1—1 din cauza întunericului). 
Edlefsen l-a întrecut apoi cu 6—0, 4—6,
6—2 pe Olmedo. Alte rezultate : Rahim 
— Johansson 6—3, 4—6, 6—3 : Lloyd — 
Leonard 0—6. 6—1. 6—1 : Parun — Crealy 
6—S, 6—4. Tînărul jucător american 
Bohmstad. care l-a eliminat pe Jan 
Kodes. La întrecut cu 6^—1, 6—3 pe Mac- 
manus.

„Criteriul așilor", desfășurat la Larciâno. 
a fost cîștigat de ciclistul italian Franco 
Bitossi. cronometrat pe distanța de 86,400

km în îh 55:32. în același timp, au fost 
înregistrați în ordine Eddy Merckx, 
Felice Gimondi, G. Polidori și E. Fabbri.

Cu prilejul campionatelor Cehoslovaciei 
care au avut loc la Banska Bistrica cu
noscuta atletă Helena Fibingerova a sta
bilit un nou și valoros 
la aruncarea greutății :
N
Concursul internațional 
desfășurat la Varșovia- - 
la masculin de echipa Poloniei 
urmată de R.F. Germania — 3 480 p. La 
feminin, pe primul loc s-a clasat, de a~ 
semenea, formația Poloniei — 3 468 p. 
Cel mai bun rezultat individual l-a ob
ținut polonezul Vladimir Szimanczik — 
1 232 p.

record național
20,80 m.

<le tir eu arcul, 
a fost cîștigat 
' ' 3 602 p.

La Portoroz (Iugoslavia) se desfășoară 
turneul de baraj dintre marii maeștri 
Lajos Portisch, Efim Gheller și Lev 
Polugaevski. pentru desemnarea a doi 
jucători calificați în turneul eandidați- 
lor la titlul mondial de șah După 5 
runde, pe primul loc se află portisch 
(Ungaria) cu 2*,ț  (1) p. urmat de Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) — 2 (1) p, Gheller
(U.R.S.S.) >/i p.
K
Turneul internațional de șah de la Soci, 
a continuat cu disputarea partidelor în
trerupte : Holmov — Filip 1—0 : Krogius 
— Heninngs 1—o : Balasov — Andersson 
și Spiridonov — Suetin remize, tn cla
sament : Tal 6 p. Spasski 5’ , p. Tlmann, 
Krogius și Suetin — 5 p. Smejkal, An
dersson — 4*7 2 p.
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