
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

• întrevederea cu președintele Republicii Ecuador • Vizite ale tovarășei Elena 
Ceaușescu • Depunere de coroane la Monumentul eroilor independenței • La 

Universitatea centrală din Quito

Joi după-amiază, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită protocolară, la Palatul 
Național, președintelui Republicii 
Ecuador, general Guillermo Rodri- 
guez Lara.

La întrevederea care a avut loc cu 
acest prilej au asistat miniștrii de 
externe ai celor două țări, George 
Macovescu și Antonio Jose Lucio Pa
redes.

Intr-o atmosferă cordială, priete
nească, au fost abordate probleme 
privind relațiile de colaborare dintre 
cele două țări și, îndeosebi, au fost 
analizate căile lor de dezvoltare în 
interesul celor două țări și popoare, 
al cauzei păcii și colaborării interna
ționale. Totodată, au fost discutate 
probleme de interes reciproc ale si
tuației internaționale actuale.

La sosire și la plecarea de la Pa
latul Național, garda prezidențială a 
prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale celor două țări.

Atit pe traseul străbătut pînă la 
Palatul Național, cît și în fața reșe
dinței prezidențiale, un mare număr 
de locuitori ai capitalei ecuadoriene 
au făcut 
Ceaușescu 
prietenie.

în continuare, în onoarea tovară
șei Elena Ceaușescu a fost oferit un 
ceai, în saloanele Palatului preziden
țial. Au luat parte soțiile membrilor 
guvernului.

La întoarcerea spre reședință, au 
fost vizitate cîteva pitorești cartiere 
ale capitalei ecuadoriene.

ir
în semn de omagiu adus luptei 

pentru libertate și independență a 
poporului ecuadorian, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus vineri dimineața 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor independenței.

La ceremonie au participat persoa
nele oficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului nostru in vizita în țările 
Americii Latine.

O gardă militară a prezentat ono
rul, întreaga ceremonie 
du-se în 
solemn.

acordurile

*
dimineața,

președintelui Nicolae 
o caldă manifestare de

★
în cursul după-amiezii de joi, tova

rășa Elena Ceaușescu a făcut, la Spi
talul central al asigurărilor sociale, 
din Quito, o vizită doamnei Aida 
Leon de Rodriguez Lara, soția preșe
dintelui Ecuadorului, care este 
rindă.

Doamna Rodriguez Lara a 
bun venit în Ecuador tovarășei 
Ceaușescu și și-a exprimat regretul 
că starea sănătății nu i-a permis să 
fie prezentă Ia aeroport, pentru a ln- 
tîmpina pe oaspeții români.

Tovarășa Elena Ceaușescu a urat 
grabnică însănătoșire doamnei Rodri
guez Lara, exprimîndu-și speranța că 
o va putea saluta, In scurtă vreme, 
în România.

sufe-

urat 
Elena

desfășurîn- 
unui marș

președinteleVineri
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită la Uni
versitatea Centrală din Quito, una 
dintre cele mai vechi instituții de 
învățămînt superior din America 
Latină.

Studenții universității, în număr 
impresionant, au făcut oaspeților 
români o entuziastă primire.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
tîmpinați
Edmundo Rivadeneira, de secretarul 
general
Adriano Rosales, de membri ai con
siliului, profesori și reprezentanți ai 
studențimii.

Adresîndu-se solilor poporului ro
mân, rectorul prof. dr. Edmundo 
Rivadeneira, le-a adresat un căldu
ros cuvînt de salut.

Intr-un cadru solemn șefului sta
tului român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i s-a decernat titlul de

în
de rectorul universității,

al consiliului profesoral,

doctor honoris causa al Universității 
centrale din Ecuador, înalt titlu 
științific conferit la solicitarea con
ducerii Facultății de științe econo
mice din cadrul universității.

Totodată, subliniind importanța 
activității pe tărîm științific a tova
rășei Elena Ceaușescu, activitate 
consacrată cercetării în domeniul 
chimiei, rectorul universității i-a 
conferit titlurile de membru de 
onoare ale Consiliului universitar și 
Consiliului de conducere.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit o alocuțiune.

In ropote de aplauze, asistența fe
licită călduros pe conducătorul sta
tului român, . președintele Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Se produce apoi un eveniment 
emoționant. La propunerea prof. dr. 
ing. Wenceslav Vazconez, decanul 
Facultății de inginerie, se păstrează 

' un moment de reculegere pentru vic
timele loviturii de stat militare din 
Chile.

în aclamațiile mulțimii, de pe te
rasa universității a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plecarea de Ia universitate consti
tuie din nou un prilej pentru o ma
nifestație vibrantă, emoționantă, de 
solidaritate a tineretului din Ecua
dor cu tineretul român în lupta co
mună pentru marile idealuri care 
animă astăzi tineretul întregii lumi, 
idealuri de pace, progres și dreptate 
socială. Răsună ovații pentru 
ședințele Nicolae Ceaușescu și 
rășa Elena Ceaușescu.

★
După solemnitatea depunerii 

coroane de flori la Monumentul
lor independenței, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat templul-muzeu 
„Compania de Jesus“.

Oaspeții români primesc ample ex
plicații despre acest monument de 
mare valoare artistică.

NICU GINGA CAMPION MONDIAL
LA LUPTE GRECO-ROMANE

Ion Păun și Nicolae Neguț - locul 4, iar Victor Dolipschi

pre- 
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eroi-
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De curînd, în organizarea 
C.J.E.F.S., a Comitetului județean 
U.T.C. și a Consiliului județean al 
sindicatelor Ialomița s-a desfășurat 
cea de a IV-a ediție a circuitului 
ciclist al județului Ialomița. Cei 65 
de participanți au parcurs, pe șosele 
de asfalt sau pe drumuri de piatră, 
un traseu de 250 km. Pe primele 
trei locuri, la individual, s-au cla
sat, in ordine, Cristea Măciucă, 
Aurel Cristea (ambii Uleiul Slobo
zia) și Gheorghe Rodina (Azotul 
Slobozia), iar la echipe, Azotul Slo
bozia, Rulmentul Birlad și Voința 
Brăila.

Municipiul Călărași a găzduit, la 
rîndul său, „Cupa Ialomiței" la 
oină — competiție interjudețeană 
deschisă jucătorilor de diferite
vîrste. Trofeul pus în joc a fost 
cîștigat de Celuloza Călărași. Au 
urmat, în ordine, A.S.A. Constanta. 
Gloria București. Dinamo București 
și Drum nou Radu Negru.

prof. Ianuarie JINGA — prim- 
vicepreședinte C.J.E.F.S. Ialomița
DUMINICA SPORTIVA LA 

BIRLAD

Stadionul Tineretului, Sala muni
cipală a sporturilor, arenele de po
pice Confecția și Constructorul și 
terenurile Voința au găzduit cu cît- 
va timp în urmă numeroase între-

O imagine de care ne vom aminti totdeauna cu plăcere : unul din marile 
crosuri ale acestei veri care au impulsionat ^tivitatea sportivă de masă 
din Capitală. Aleargă tineri din sectorul * Foto: N. DRAGOȘ
ceri sportive care au fost urmărite 
de mii de localnici. Bogata dumi
nică sportivă a cuprins întreceri de 
box (Metalul Birlad 
șani 14—8), de 
pat formațiile 
Spartac, C.F.R.
P.T.T.R.), volei, 
locuri sportivii 
fotbal juniori (Rulmentul Birlad — 
Liceul de fotbal Bacău 1—0).

Eliade SOLOMON, coresp.

Unirea Foc- 
popice (au partici- 
Confecția, Voința, 

Metalul, Rulmentul, 
(au ocupat primele 

de la Voința Huși),

DE PREGĂTIRE POLISPORTIVĂ
A COPIILOR

O interesantă experiență a doi profesori

așteaptă verdictul confruntării cu practica
Deschiderea noului an de învă

țămînt, eveniment așteptat cu inte
res și emoție de către zeci 
de elevi și deopotrivă de 
profesori a fost întîmpinat 
pregătiri asidue, pe toate 
rile. După cum v-ați putut informa 
și din coloanele ziarului nostru, 
pretutindeni în țară, bazele și in
ventarul sportiv, aparținînd școlilor 
generale, liceelor au fost revizuite, 
„pieptănate" și astăzi strălucesc 
îmbietor în așteptarea tinerilor ală
turi de care vor cocheta iarăși preț 
de trei trimestre.

Pentru noul an de învățămînt, 
profesorii, printre care, bineînțeles, 
și cel de sport, au chibzuit ce și 
cum să facă pentru ca orele lor 
să fie cît mai atractive. Copiii tre
buie atrași, firește, spre științele 
exacte, literatură, studiul limbilor 
străine, dar, pentru relaxarea și 
sănătatea lor, este necesar să fie 
învățați să iubească mișcarea, spor
tul. în această privință, am reți
nut o propunere făcută Se doi 
profesori de educație fizică, cu pri
lejul unei vizite la o tabără de 
vacanță, pe litoral, 
„2 Mai". Dar, să vă 
bine faptele.

Am fost oaspeți ai 
de vacanță mai puțin 
tabără cu profil... grăniceresc. U- 
nicat pe țară. Cine a avut ideea 
înființării ei a fost inspirat. Printre 
altele, această tabără ne-a plăcut

de mii 
către 
prin 

planu-

de 
în stațiunea 
relatăm mai

unei tabere 
obișnuite. O

cuși pentru activitatea sportivă, 
totul inedită care forma obiectul 
preocupărilor zilnice a celor peste 
300 de pionieri, „prietenii grănice
rilor" (denumirea oficială a tabe
rei). Și aici, ca și în alte tabere 
se practica fotbalul, voleiul și erau 
organizate diverse jocuri de plajă. 
Pentru toate am văzut din partea 
copiilor mult interes, tradus prin- 
tr-o consistentă afluență de ama
tori la alcătuirea echipelor, la 
organizarea jocurilor. Cînd venea 
însă ora antrenamentului 
ștafeta aplicativă (în fapt 
plex de exerciții specific 
rești), se uita și de volei, 
și de fotbal, de tot, și întreg efecti
vul taberei, împărțit pe detașa
mente, începea lucrul, cu o se
riozitate și o dăruire cuceritoare.

Am urmărit cu mult interes a- 
ceastă activitate puțin obișnuită și 
am fost impresionați, în primul 
rînd, de frumusețea reală a „jocu
lui", iar în al doilea rînd de modul 
cum a reușit acesta să-i mobilizeze 
pe copiii, pe instructorii și pe pro
fesorii (indiferent de specialitate) 
prezenți în tabără.

Iată, în cîteva cuvinte, sistemul 
de desfășurare a acestei intere
sante ștafete aplicative. Cursa în
cepea printr-o alergare de aproxi-

Gheorghe ȘTEFANESCU

pentru 
un com- 
grănice- 
ba chiar

(Continuare în pag, a 3-a)

TEHERAN, 14 (prin telex, de la 
misul nostru). în cursul zilei 
azi (n.r. ieri), într-o atmosferă 
impresionantă, creată de publicul 
iranian — asistă cîte 1000 de spec
tatori la o reuniune — pe stadionul 
„Farah" s-au consumat ultimele 
secvențe ale campionatelor mondi
ale de lupte greco-romane. A fost 
o zi de aprige întreceri, la sfîrșitul 
căreia întreaga delegație română, 
prezentă aici în capitala Iranului, 
a trăit momente de mare entuzi
asm.

Unul dintre cei mai tineri re
prezentanți ai României la com
petiția supremă, NICU GINGA, a 
încheiat într-un mod strălucit par
ticiparea sa la cea mai importan
tă întrecere a luptătorilor din în
treaga lume, obținînd medalia de 
aur. Victoria juniorului crescut 
sub tribuna „Giuleștiului", de an
trenorul Marin Belușica, vine să 
confirme potențialul de care dis
pune acest sport în țara noastră.

Iată cum, în absența lui Gheor- 
ghe Berceanu — apreciat unanim 
ca un sportiv de excepție — lotul 
care ne-a reprezentat la aceste 
campionate mondiale a reușit să 
confirme valoarea incontestabilă a 
luptelor clasice de pe meleagurile 
românești aducîndu-ne satisfacția 
de a vedea din nou fluturînd pe 
cel mai înalt catarg, drapelul Ro
mâniei Socialiste.

Marele învingător care ne-a fă
cut să ne simțim atît de mîndri

tri- 
de

este un tînăr 
vîrsta de 20 
decurs de numai cîteva luni a re
alizat performanțe ce nu pot fi 
egalate de mulți sportivi din lu
me. Nicu Gingă a încheiat victo
rios în acest an întrecerile cam
pionatelor naționale de tineret, -de 
seniori, campionatele mondiale de 
juniori și competiția supremă a 
celor mai valoroși luptători seniori.

După ce își asigurase medalia de 
aur — la categoria 52 kg — prin 
victoria la tuș în fața dublului 
campion european, J. Michalik (Po
lonia), reprezentantul nostru mai 
avea de susținut un singur meci, cu 
iranianul 
a deveni 
suficientă 
te. Dar, 
victoria sa finală nu este un sim
plu joc al „sorților", campionul

ce abia a împlinit 
de ani, dar care în

Aliabadi, în care pentru 
campion mondial îi era 
și o înfrîngere la punc- 
pentru a demonstra că

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

iNCEPiND DE MllNE, lN CAPITALĂ:

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN
Mîine, în Capitală, se dă startul 

în campionatul național de pen
tatlon modern, care urmează să de
semneze campionii 
curs. Organizată la 
ce echipa noastră 
avut o frumoasă 
campionatele mondiale de la Lon
dra, cea mai importantă competiție 
internă stîrnește un justificat inte
res și este așteptată cu nerăbdare 
de iubitorii sportului. Și-au anun
țat prezența în concurs sportivi de 
la Olimpia București, Universitatea 
Timișoara, Școala sportivă nr. 1 
București, Institutul Pedagogic din 
Tg. Mureș și Fulgerul Sibiu.

Proba de călărie, cu care se inau
gurează întrecerea, este programată 
în două zile : duminică, de la ora 
9,30, și luni, de la ora 16, la baza 

hipică din Calea Plevnei.

țării pe anul în 
scurt timp după 
reprezentativă a 
comportare 1M

a

locul 5

DUMITRIU II
Desene de Al. CLENClU

După victoria repurtată 
nu de mult, in S.U.A., 
în cadrul campionatului 
mondial de juniori, 
NICU GINGA a devenit 
ieri, la Teheran, cam
pion al lumii și în în

trecerea seniorilor.
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ASTĂZI, ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

0 ETAPĂ CU MULTE PARTIDE
Importantă etapă astăzi, în Di

vizia A ! Etapa dinaintea cupelor 
europene, această a VII-a rundă a

CONCURS DE VERIFICARE AL LOTURILOR DE ATLETISM

PE PRIMUL PLAN AL PERFORMANTELOR
S-AU PLASAT ARUNCĂTOARELE DE DISC

Ieri după amiază s-a desfășurat, 
pe stadionul Republicii, un con
curs de verificare a atleților din 
loturile de atletism, care vcr avea 
de susținut importante întîlniri in
ternaționale.

Pe primul plan al rezultatelor 
s-au plasat aruncătoarele de disc. 
Argentina Menis, deși acuza anu
mite erori tehnice, a reușit totuși 
un valoros 64,50 m, în timp ce 
recordmana junioarelor Florența Io- 
nescu s-a apropiat la 8 cm de re
cord, realizînd 50,74 m. Un neaș
teptat record personal a obținut 
— tot la disc — unul din veteranii 
lotului reprezentativ, Vasile Sălă- 
gean, care a înregistrat 
Tot ca surprize, pot fi 
și victoriile realizate de junioara 
de categoria a Il-a, Lia 
la 400 m, cu 56,7 secunde, record 
personal și respectiv, de Marcel 
Petra la aruncarea suliței, cu 
73,40 m, printre învinșii săi nu- 
mărîndu-se C. Grigoraș și Gh. Me- 
gelea. O comportare frumoasă au 
avut tinerii aruncători de ciocan, 
membri ai lotului de juniori, M. 
Zamfirescu și P. Lengyel care au 
obținut 60,24 m și respectiv, 
58,68 m.

Alte rezultate : MASCULIN — 
100 m : T. Petrescu 10,4 Gh. Zam
firescu 10,5 ; 200 m : Gh. Dulgheru 
21,3; 400 m : Gh. Tănăsescu 49,4

800 m ; D. Stan 1:54,4; 5000 m : 
FI. Șandi-u 14:31,8 ; 110 mg : N. 
Petcu .14,7 ; 400 mg : Gh. Eugen 
54,6; lungime: M. Zaharia 7,50 m; 
triplusalt : V. Dumitrescu 15,80 m; 
prăjină : N. Ligor 4,80 m, greu
tate : P. Neagu 16,10 m; disc I. 
Nagy 57,92 m ; ciocan : Fr. Schnei
der 65,08 m. FEMININ : 100 m : 
El. Monoranu 12,4; 200 m : Doina

Bădescu 25,0 ; 800 m : Rafira Fița
Maricica Puică 

Alina Popescu-
2:08,5 ; 1500 m:
4:27,2 . lungime :
Gheorghiu 6,22 m ; înălțime : Ro
xana Vulescu și Erica Teodorescu 
1,70 m 
stantin 
Stancu

; greutate 
14,08 m ; 
46,20 m.

Mariana Con- 
suliță : Ioana

57,52 m. 
apreciate

Băjenaru

MUREȘANU

Argentina Menis din nou cu un rezultat de valoare:

ÎN FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE CANOTAJ

Desfășurate ieri dimineață la Sna- 
gov, pe o vreme frumoasă, finalele 
campionatelor republicane de cano
taj academic rezervate senioarelor 
au furnizat curse destul de echili
brate, dar fără discuție mai puțin 
spectaculoase decît cele oferite — 
cu o zi înainte — de băieți. Prima 
finală a aliniat la start echipajele 
din proba de 4+1 rame, în care 
schifistele de la Metalul București 
porneau favorite. Ele aveau să do
mine, de altfel, întrecerea de la un 
capăt la altul, trecînd linia de sosi-

1

J

noului campionat are cîteva me
ciuri de real interes și nu numai 
pentru destinele clasamentului. Si
gur, în primul rînd, partidele de 
astăzi ne vor interesa prin prisma 
rezultatelor „trio"-ului (Dinamo, U- 
niversitatea Craiova și F. C. Ar
geș), angajat miercuri în cupele 
continentului. Cele trei reprezen
tante ale fotbalului românesc vor 
avea astăzi verificări foarte tari, 
toate trei în deplasare, la Iași, la 
București (cu Rapid) și la Bacău. 
Dinamo și Universitatea Craiova 
știu că ultimele lor jocuri la Iași 
și la București, cu Rapid, s-au sol
dat cu victorii.

Jocuri de real echilibru Ia Bra
șov (Steagul roșu — Steaua) și Arad 
(U.T.A. — C.S.M. Reșița). în turul 
campionatului trecut, bucureștenii 
au cîștigat clar (2—0) la Brașov, iar 
reșițenii, pe atunci fără experiența 
de astăzi, au pierdut în ultimul mi
nut. Și tot atunci U.T.A. era o e- 
chipă cu forță de joc. Astăzi, însă, 
se pare că raporturile s-au schim
bat...

Interesante apar în această etapă 
de azi și „uvertura" cuplajului 
bucureștean (Sportul studențesc — 
Jiul), ca și
PLOIEȘTI 
ARAD 
CONSTANTA 
BRASOV 
BACĂU 
CLUJ 
IAȘI
BUCUREȘTI

partidele Petrolul
PETROLUL 
U. T. A.
F. C. CONSTANȚA -
STEAGUL ROȘU -
SPORT CLUB BACĂU -
„U" CLUJ -
POLITEHNICA IAȘI 
SPORTUL STUDENȚESC - 
RAPID

1 București se vor disputa în

— Politehnica Timișoara, F. C. Con
stanța — C.F.R. Cluj, „U“ Cluj — 
A.S.A. Tg. Mureș. Dar, cite lucruri 
interesante nu ne pot oferi cele 
nouă meciuri ale zilei despre care 
aveți amănunte în plus în pagina 
a IlI-a 
complet

Meciurile din
„23 August".

Celelalte partide ale etapei încep la ora 16.

a ziarului. Iată programul 
al etapei :
„POLI" TIMISOARA
C.S.M. REȘIȚA
C.F.R. CLUJ
STEAUA
F. C. ARGEȘ
A.S.A. TG. MUREȘ
DINAMO (ora 15)
JIUL (ora 15,45)
UNIV. CRAIOVA (ora 17,30) 

program cuplat pe stadionul

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE
DE FOTBAL PENTRU JOCURILE

CU SELECȚIONATELE UD. GERMANE
în ședința de aseară a Biroului 

F.R.F. au fost alcătuite loturile re
prezentative A, de tineret pînă Ia 
23 de ani și de tineret pînă la 
21 ani care urmează să susțină la 
26 septembrie (echipa A) și 25 sep
tembrie (echipele de tineret) meciu
rile cu reprezentativele R.D. Germa
ne. Vă reamintim că 
formații va avea loc 
al echipelor pînă la 
iar cel al echipelor 
ani la București. Iată componența 
celor trei loturi :

jocul primelor 
la Leipzig, cel 
23 ani la Halle 
pînă la 21 de

LOTUL A (antrenori : Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc) : Răduca- 
nu, lordache, Haidu (portari) ; Săt- 
măreanu, Niculescy, Antonescu, Dinu, 
Sameș, Velea, Deleanu, N. lonescu 
(fundași) ; Dumitru, Nunweiller, Bel-

ÎNTRECERI ATRACTIVE LA FETE

deanu. Anca (mijlocași) ; Troi, Dem- 
brovschi, Dobrin, Dumiîrache, lordâ- 
nescu, Țarălungâ. Marcu (atacanți).

AceSta este lotul de 22 de jucă
tori comunicat la F.I.F.A.. Pentru 
reunirea de duminică 16 septem
brie , lotul va fi redus la 17 ju
cători, Haidu, Niculescu, N. lones
cu, Anca și Marcu, urmînd să fi- 
solicitați numai în caz de nevoie.

LOTUL 23 DE ANI (antrenor : Cor
nel Drăgușin) : Cavai, Rămureanu
(portari) ; Anghelini, 
FI. Marin, • Hajnal, 
brâu (fundași) ; 
Cringașu, Ghergheli, 
coși) ; Anghel. Dudu 
Răducanu, Năstase, 
cu (atacanți).

LOTUL 21 DE ANI (antrenori : Icn 
Voica și Paul Popescu) : Lczăreanu, 
Costaș (portari) ; Ponaschi, Moisescu, 
Grigoraș, Matei, G. Sandu, Lucuță 
(fundași); Ciocîrlan, Rădulescu, Rîșniță 
(mijlocași) ; Crișan, M. Sandu, Dăni- 
lă, Batacliu, Caniaro. Dobre (atacanți). ,

Smarandache, 
Tănăsescu, Do- 

Marin Stelian, 
Ion Ion (mijlo- 
Georgescu, M. 

Atodiresei, Mar-

• Metalul și
de o barcă. Este dere cu un avans 

notat buna evoluție și locul 4 ocu
pat de reprezentantele Ceahlăului 
Piatra Neamț. Iată și ordinea pri
melor trei clasate : 1 Metalul (Va
leria Avram, Cornelia Ncacșu, Iu 
liana Balaban, Aurelia Marinescu + 
Maria Șoneriu) — 3:34,7 ; 2. Olim
pia — 3:42,8 ; 3. Politehnica Timi
șoara — 3:43,0.

Finala probei de schif simplu a 
produs o luptă interesantă între 
două cunoscute vîslașe — Elisabeta 
Lazăr (U.T.A.) și Ioana Tudoran

Voința București au cucerit cite două titluri
(Dinamo București). Mai 
și parcă mai proaspătă, 
s-a instalat la conducere 
mii 500 de metri, mărindu-și acest 
avantaj pînă la linia de sosire. Or
dinea : 1. Elisabeta Lazăr (U.T.A.) 
— 3:55,0 ; 2. Ioana Tudoran (Dina
mo) — 4:01,0 ; 3. Corina Damian
(Politehnica Timișoara) — 4:21,0.

La 2 f.c. lupta a fost mai echi
librată, în special pe ultima parte 
a cursei. Victoria a revenit repre
zentantelor clubului Metalul Bucu
rești care au avut resurse fizice mal

MllNE, /M BUCUREȘTI
viguroasă 
arădeanca 
după pri-

mari și un finiș mai bun. Primele' 
clasate : 1. Metalul (Mariana Cornu 
— Marinela Ghiță) — 3:54,5 ; 2. Ra
pid (Lucreția Ștefan—Mihaela Co- 
marchin) — 4:04,2 ; 3. U.T.A. (Ma
ria Kabath—Rodica Herbei) — 
4:13,0.

Așteptată cu deosebit interes, fi
nala probei de 4+1 vîsle a dat 
cîștig de cauză echipajului C.F.R.

Horia ALEXANDRESCU
Constantin HAREA, coresp.

(Continuare in pag. a 2-a)

CONCURS
DE

INTERNAȚIONAL
DIRT-TRACK

stadionul Metalul dinMîine, pe
Capitală (cartierul Pantelimon), în- 
cepînd de la ora 11, se va organiza 
un interesant concurs internațional 
de dirt-track, la care vor participa, 
în afara alergătorilor români, spor
tivi din Ungaria, Austria și Elveția,
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însemnări pe marginea cursului pentru
antrenorii de scrimă

La Brașov, sub egida federației 
de resort, a fost organizat, după 
mulți ani, un curs de calificare 
pentru antrenorii de scrimă. Aproa
pe 20 de scrimeri activi sau foști 
scrimeri au ținut să răspundă la a- 
ceastă utilă inițiativă, destinată să 
sporească simțitor numărul tehni
cienilor noștri, într-o disciplină 
sportivă olimpică în care România 
se află temeinic angajată.

Faptul că predarea, seminarizarea 
și lucrările practice au fost con
duse de un colectiv de elită al scri
mei românești (director coordona
tor, antrenorul emerit Vasile Che- 
laru, prof. Ruxandra Ionescu, pre
ședintele Colegiului de antrenori, 
Tănase Mureșanu, maestru emerit 
al sportului, asistent la catedra de 
specialitate a I.E.F.S., prof. Cornel 
Pelmuș, maestru al sportului, șeful 
catedrei de scrimă a Școlii sportive 
de elevi nr. 1), atestă spiritul de 
seriozitate și de exigență care a 
existat la Brașov. La reușita cursu
lui, o contribuție esențială au a- 
dus-o C.J.E.F.S. Brașov și clubul 
sportiv Tractorul Brașov (vicepre
ședinte, Ernest Prohan) precum șt 
Administrația bazelor sportive mu
nicipale (director, Alexandru Taus), 
care s-au îngrijit să asigure cursan- 
ților condiții optime de lucru — 
săli și spații pentru activitatea 
practică etc.

O primă constatare pe care ținem 
să o subliniem este aceea că selec
ția a fost realizată după criterii 
foarte judicioase. Alături de scri
meri cu un' recunoscut aport în 
sfera performanței (Mihai Țiu, 
Gheorghe Culcea, Alexandru Nilcă, 
Alexandru Istrate ș.a.) la curs au 
luat parte trăgători care au acti
vat ani îndelungați în scrima româ
nească (Constantin Nicolae, Nicolae 
Istrate, Gheorghe Kristof) sau alții, 
cu incontestabile calități în munca 
de instruire — pînă acum obșteas
că — a tinerei generații (Rudolf 
Klug, Georghe Horia, Gheorghe 
Burlea).

In atari 
instruire a 
re rodnică
teoretice, dar mai 
activității metodice și practice. Fap
tul că toți cursanții au obținut me
dii de promovare — ordinea primi
lor clasați: Gheorghe Horia —Con-

Mezinul taberei de la Brașov, Gabriel Costea (Tractorul) este inițiat în 
experimentatul trăgător Constantin 
(Steaua)

tainele paradelor și ripostelor de
Nicolae

Foto : Anton ULMAMEI

CAMPIONATUL DIVIZIONAR CE TENIS

Brașov, I.
Gheorghe
Gheorghe

condiții și procesul de 
putut avea o desfășura- 

și pe planul lecțiilor 
ales pe cel al

Miine, la Brașov

CEA DE A TREIA ETAPĂ

stanța, Rudolf Klug — 
Vigula — Satu Mare, 
Burlea — București, 
Kristof — Ploiești — trebuie pus 
exclusiv pe seama unei atente și 
multilaterale pregătiri a tuturor ce
lor ce vor să se consacre profesiu
nii de antrenor de scrimă. Este de 
salutat, în această ordine de idei, 
și efortul cursanților, de a acoperi 
cerințele unui curs de numai trei 
săptămîni, care în realitate ar fi 
trebuit planificat pe parcursul a cel 
puțin trei luni...

Așadar, o muncă susținută, izvo- 
rîtă din dorința de a face să creas
că eșalonul tehnicienilor noștri, ca
pitol la care ne aflăm destul de 
descoperiți. Este suficient să re
marcăm în această privință că cei 
18 noi antrenori școlarizați la Bra
șov sporesc cu mai bine de 30 la 
sută efectivul general al tehnicieni
lor noștri. Acest salt numeric sub
stanțial va contribui, neîndoielnic, 
la îmbunătățirea radicală a muncii 
în secții. Legat de acest aspect, ne 
manifestăm convingerea că actuala 
promoție de antrenori 
care va primi categoria a IV-a de 
clasificare, va întreprinde în conti
nuare eforturi pentru perfecționare, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor. 
Este o obligație elementară, știut 
fiind că trecerea la o categorie su
perioară de clasificare nu se va 
face decît prin examene individua
le susținute în cadrul
de Educație Fizică și Sport, la un 
nivel și mai ridicat
Aceasta vrea să însemne nu numai 
cunoștințe din domeniul strict al 
specializării, ci și altele de cultură 
generală, de anatomie și fiziologie

ca și de pregătire politică. Toate a- 
cestea sînt absolut necesare, deoa
rece nu mai poate fi conceput un 
antrenor ca un simplu tehnician, cu 
o viziune limitată, ci ca un educa
tor cu un orizont cultural și poli
tic dezvoltat, oameni pentru care a 
fi permanent în pas cu noul trebuie 
să constituie o preocupare priori
tară.

într-o bună măsură, la succesul 
cursului de antrenori de la Brașov 
și-a adus contribuția și tabăra pen
tru copii și juniori organizată apro
ximativ în aceeași perioadă (20 au
gust—10 septembrie). Aceasta a în
semnat 
a altor 
Bartoș, 
ju, Gh.
Iuliu Falb, Ștefan Toth). Tabără de 
odihnă, de refacere a forțelor, dar 
și „atelier" pentru antrenorii- 
cursanți în munca lor practică și 
metodică. Este îmbucurător faptul 
că la tabără au fost aduse elemente 
de certă perspectivă — Buricea, 
Marcela Moldovan, Mancaș, Rota
ru, Soare, precum și „mezinul", 
Gabriel Costea (11 ani) — în măsu
ră să intre — o parte — în discu
ție pentru viitorul lot al speranțe
lor, care se pregătește pentru Cam
pionatele mondiale din 1974 de la 
Istanbul.

POLITEHNICA CLUJ — 
GREȘUL BUCUREȘTI : 12—5. 
fruntarea s-a terminat cu un 
net favorabil echipei clujene, 
va rezultate : Boldor — Ovici 
6—8, 4—6 ; Komoroczi — A. Viziru 
2—6, 6—2, 1—6 ; Vera Pura — Eca
terina Roșianu 3—6, 7—5, 6—3 ; Lu
cia Suciu — Aneta Verone 6—2, 
6—1 ; Giurgiu — Vîrgolici 10—8, 
6—0 ; Negru — Nemeth 4—6, 2—6 ; 
Boldor, Komoroczi — Ovici, Virgo- 
lici 6—1, 6—1 ; Boldor, Vera Pura
— Ovici, Ecaterina Roșianu 6—2, 
6—1. (P. Radvani, coresp.).

C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI — STEAUA : 3—14. Pe tere
nurile Școlii sportive 
Construcții a fost net 
Steaua. Rezultatele 
Rusu — Hărădău 1—6, 
cu — Sotiriu 0—6,
— Nemeș 2—6, 1—6 ; Mraz — Pa- 
povici 3—6, 1—6 ; Elena Cotuna — 
Adriana Karaiosifoglu 3—6, 1—6 ; 
Florica Butoi — Valeria Balaj <5—7. 
2—6 ; Mitrache — Popovici 2—6, 
4—6 ; Mraz — Nemeș 6—8, 0—6 ; 
Rusu — Sotiriu 2—6, 6—4, 7—5 ; 
Popescu — Hărădău 4—6. 1—6 . 
Florica Butoi — Adriana Karaiosi
foglu 6—0, 6—4 ; Elena Cotuna — 
Valeria Balaj 1—6, 3—6 ; Rusu, Po 
pescu — Hărădău, Sotiriu 8—10, 
2—6 ; Florica Butoi, Anca Floreștea- 
nu — Elena Trifu, Adriana Karaio
sifoglu 3—6, 4—6 ; Rusu, Florica

— Hărădău, Valeria Balaj 
3—6 ; Mitrache, Anca Floreș- 
— Nemeș, Adriana Karaiosi-

PRO-
Con- 
scor 

Cîte- 
6—4,

nr. 3, C.S.U. 
învinsă de 
meciurilor :

2—6 ; Popeș
ti—6 ; Mitrache

Butoi
3—6, 
teanu 
foglu 6—4, 3—6, 6—3 ; Mraz, Mitra
che — Popovici, Nemeș 2—6, 2—6.

de scrimă,

Institutului

de exigență.

LA AUTOMOBILISM
Mîine dimineață, începînd de la 

ora 9, pe cunoscutul traseu Brașov 
— Poiana Brașov (km 0—12) are loc 
cea de a treia etapă a campiona
tului național de viteză în coastă 
pentru automobile. Acum, înaintea 
ultimelor două etape ale campiona
tului (cea de a patra și totodată 
ultima are loc în zilele de 6 și 7 
octombrie la Cluj pe Dealul Felea- 
cului) pe primele 6 locuri ale cla
samentului se află : Laurențiu Bor- 
bely (Cluj), Marin Dumitrescu 
(București), — ambii la egalitate de 
puncte (7) ; Constantin Pescaru 
(Brașov) — 10 p ; Dorn Stanciu 
(București) — 13 p ; Costin Finichi 
(Brașov) — 17 p ; Mircea Ruseseu 
(București) — 34 p.

Antrenamentul oficial are loc azi 
între orele 15,30 și 19. în timpul 
cursei de duminică cît și a antre
namentului de azi, accesul turiștilor 
po porțiunea de drum amintită va 
fi permis numai în anumite pe
rioade de timp, de cîte 15 minute.

Echipa U.T.A. a promovat 
ria I a campionatului pe echipe, iar 
formațiile Petrolistul Cimpina și 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii vor 
juca în meciuri de baraj.

prezenta în plină activitate 
antrenori valoroși (Tiberiu 
Mihai Ticușan, Paul Ghin- 
Gyulafalvi, Ștefan Haukler,

Tiberiu STAMA

TURNEULECHIPA FEMININA PARTICIPA LA
INTERNATIONAL DE LA ZAPOROJE (U.R.S.S.)

Selecționata feminină de handbal 
a țării noastre, al cărei principal 
obiectiv competițional din acest se
zon se află foarte aproape (este vor
ba despre campionatul mondial, pro
gramat în luna decembrie în Iugo
slavia) își începe peste cîteva zile... 
„lunga toamnă fierbinte", adică o 
suită de turnee și .jocuri de verifi
care, unele cu un grad de dificultate 
apreciabil, toate însă menite să ajute 
ia verificarea și rodarea lotului aflat 
în pregătire.

Prima confruntare va avea loc la 
Zaporoje, unde în ziua de 18 septem
brie se vor disputa primele partide 
din cadrul turneului internațional or
ganizat de federația de specialitate 
din Uniunea Sovietică. La această

întrece formațiilecompetiție se vor
României, R. D. Germane, R.F. Ger
mania, Danemarcei, Uniunii Sovietico, 
precum și echipa de tineret a țării 
gazdă. Recent organizatorii au comu
nicat și programul jocurilor. Astfel, 
handbalistele noastre vor întîlni în 
ordine U.R.S.S. (tineret) — 18 septem
brie; U.R.S.S. — 19 septembrie; Da
nemarca — 20 septembrie; R.D. Ger
mană — 22 septembrie și R. F. Ger
mania — 23 septembrie. în ziua de 
21 septembrie este pauză.

In vederea acestui important tur
neu, antrenorii lotului reprezentativ, 
C. Popescu și p. Bălășeșcu au selec
ționat următoarele jucătoare, caro 
vor pleca mîine spre Moscova: Io
nescu, Moise, Stan (portari), Arghir, 
Cojocaru, Furcoi, Sos, Miklos, (lan
cea, Ilrivniak, Boși, Dumitru, Frincu, 
Vieru, Mihăilă și Metzenrath.

PARTIDE ATRACTIVE ÎN „CUPA DE TOAMNĂ"
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

din nou, iubitorii handbalului au la 
dispoziție un interesant și atractiv 
program. Cu acest prilej vor avea 
loc jocurile din cadrul celei de a 
IV-a etape a „Cupei de toamnă", 
precum și partidele etapei a III-a a

LA SIGHETU-MARMAȚIEI

Tabăra de vară a F.R.T.M.-o reușită acțiune pentru

creșterea elementelor de perspectivă
Forul de specialitate al tenisului 

nistru de masă a organizat și în 
acest an o tabără de vară (19 au
gust — i0 septembrie) pentru junio
rii mici <10-—14 ani). 34 de sportivi, 
și sportive' aleși dintre cei mai buni 
lin diferite centre s-au aflat la Si- 
jhetu-Marmației, în județul Maramu
reș unde, sub îndrumarea unui co
lectiv de patru antrenori — Elena 
Cozac, Andrei Bekii, Laurențiu Gheor
ghiu și Haralambic Podgoreanu — 
conducătorul taberei fiind Fiorin Po
pescu, membru al comitetului federal 
— au fost supuși unei instruiri mul
tilaterale. Accentul a căzut pe pre
gătirea . tehnică și fizică. S-a urmărit 
în principal învățarea și corectarea 
procedeelor tehnice de bază, cu pre
cădere pe loviturile ofensive. S-a in
sistat, de asemenea, pe îmbunătăți
rea jocului de picioare.

Antrenamentele au decurs satisfă
cător. S-a observat însă o excesivă 
nervozitate la majoritatea copiilor, 
tini! dintre ei arătînd și o insuficien
tă decizie și orientare spre jocul 
agresiv Ceea ce impune antrenorilor 
din secții și centre o revizuire a me
todelor lor de pregătire. Totodată, 
mulți dintre participanți au demon
strai. ■ • - J ’■ - *
lelor

La 
re a

2. Lu- 
Vîlcea) 
Buzău)

(Spartac București) 15 victorii, 
minița Bălescu ($c. sp. Rm.
12 v, 3. Tamara Savu (Șc. sp.
12 v, 4. Mihaela Ungureanu (Șc. sp. 
Rm. Vilcea) 12 v, 5. Simona Petres 
cu (Șc. sp. Buzău) 10 v, 6. Mihaela 
Efrem (Șc. sp. Rm. Vîlcea) 10 v ; 
BĂIEȚI, cat. 10—12 ani (9) ; 1. D. One. 
țiu (Gr. Roșie București) 7 v, 2. L. 
Sipoș (Șc. sp. Buzău) 7 v, 3. S. Cri» 
șan (CSM Cluj) 5 v, 4. Z. Bohm 
(Sinteza Oradea) 5 v, 5. D. Simon 
(Met. Cugir) 4 v, 6. V. Teodorovici

. Craiova) 3 v ; cat. 12—14 ani 
Naidin (Șc. sp. Craiova) 
Borca (Universitatea Cra- 
3. J. Bohm (Sinteza Ora- 

D. Paal (Comerțul Tg.

5

turului campionatului diviziei B. 
Prima întrecere, care înlocuiește în 
această toamnă disputele din divizia 
A, programează cîteva jocuri echi
librate, de tradiție în handbalul 
nostru. Este vorba, în primul rind, 
de meciul dintre 
ne Universitatea 
Baia Mare, ca și 
tre Universitatea
mo Brașov, handbaliștii din orașul 
de la poalele Tîmpei arătîndu-se a 
fi unii dintre cei mai serioși can
didați la cîștigarea trofeului. De 
asemenea, în întrecerea rezervată 
echipelor feminine sînt programate 
cîteva jocuri care suscită interes. î i 
acest sens, vom semnala două dis
pute ce merită a fi văzute : Rapid 
— Confecția la București și Rul
mentul — Universitatea Timișoara 
la Brașov.

In divizia B, o dată cu mărirea 
numărului 
rea noilor 
menite să 
serioasă a formațiilor din eșalonul 
secund, apele încă nu s-au limpezit 
pe deplin. Abia la începutul lunii 
octombrie se va putea ști cu ceva 
mai multă precizie care sînt favo
ritele celor patru serii ale compe
tiției.

echipele masculi- 
Cluj și Minaur 

de întîlnirea din- 
București și Dina-

de echipe și cu aplica- 
prevederi regulamentare, 
contribuie la întinerirea

o slabă dezvoltare a principi, 
deprinderi motrice.
încheierea perioadei de instrui- 

_ avut loc un concurs-turneu, la 
fete și băieți, pe categorii de vîrstă. 
Iată clasamentele : FETE, cat. 10—12 
ani (9): 1. Crinela Sava (Metalurgis
tul Cugir) 6 v, 2. Laura Ruja (CSM 
Cluj) 6 v, 3. Gabriela Cadar (Met. 
Cugir) 4 v, 4. Faustina Bunduc (Șc 
șp. Rm. Vtțceal. 4 v, 5. Mariane Ghe, 
(CSM Cluj) 4 v, 6. Virginia Popa (Șc, 
sp. 1 București) 4 v : cat. 12—14 ani 
(17 concurente) : 1. Mariana Pinciuc

(Șc. sp. 
(14) : 1. 
12 v, 2. 
iova) 10 
dea) 10 .
Mureș) 10 v, 5. L- Sipoș (Șc. sp. Bu
zău) fe v, 6. V. Teodorovici (Șc. sp. 
Craiova) 3 v.

Reușita întregii pregătiri s-a dato
rat și aportului substanțial al orga
nelor locale, Consiliul orășenesc pen
tru educație fizică și sport și C.I.L. 
Sighetu-Marmației. Aici se află, io 
curs de fabricație, mese de tenis de 
o calitate superioară care ar urma 
să fie folosite la campionatele inter
naționale ale României, programate 
în ianuarie viitor.

Tn. același interval de timp cînd a 
funcționat tabăra amintită, a fost 
inaugurat și sediul destinat clubului 
C.I.L., unde pe lîngă secțiile de box, 
lupte, șah, va activa și o secție de 
tenis de masă (într-o sală cu patru 
mese).

în general, s-a putut constata că 
la Sighetu-Marmației există un viu 
interes pentru activitatea sportivă, 
iar tenisul de masă se bucură de o 
atenție deosebită.

s. 
E.
v, 
V, 4.

V. Teodorovici (Șc. sp.

(Urmare din pag 1)

Timișoara, care a avut un ștroc ex 
celent în valoroasa reprezentanta a 
schifului timișorean, Maria Micșa. 
Renunțînd la participarea în finala 
de simplu, unde ar fi obținut pro
babil victoria, Micșa și-a condus 
coechipierele impecabil spre un suc
ces care n-a stat nici un moment 
sub semnul întrebării. C.F.R. Tiini 
șoara obține astfel titlul de cam
pioană republicană, echipajul Ma
ria Micșa, Filigonia Toii, Elena Bc 
reny, Emilia Leahii + V. Ciobăneii 
fiind cronometrat în 3:30,5. Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordi
ne : Voința București — 3:34,8 și 
C.N.U. — 3:35,1.

La schîf 2 vîsle în absența echi 
pajului favorit (Teodora Boicu—Ma-

al seriei 
echipe

1. U. T. Arad
2. Sănătatea Oradea
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Dunărea Galați
5. Electrica Timișoara
6. Constructorul Hunedoara
7. Petrolistul Cimpina
8. Industria sirmei C. Turzii

Iată clasamentul final 
Il-a a campionatului pe

LA PLOIEȘTI 
au fost date în 
tineretului din

5 NOI TERENURI
Recent, Ia Ploiești 

folosință, în Parcul 
apropierea sălii sporturilor, 5 tere
nuri de tenis cu suprafață de bitum. 
La festivitatea inaugurării noului 
complex au fost prezenți conducă
tori ai organelor sportive locale, re
prezentanți ai federației române de 
specialitate, numeroși sportivi.

Aici se va deschide, chiar în 
toamna acestui an, un curs de ini
țiere pentru copii și tineret. Adău- 
gîndu-i-se această zestre, orașul 
Ploiești dispune acum de peste 20 
de terenuri pentru sportul alb.

Federația română de tenis a ofe- 
noului centru 5 rachete și 240 
mingi.

A. VASILESCU, coresp.

rit 
de

„CUPA ZIARELOR"
Asociația sportivă „Gloria" organi

zează „Cupa ziarelor" la tenis. în
scrierile se primesc în zilele de 15, 
16 și 17 septembrie, la ziarul Sportul, 
telefon 11.13.25.

BOX. Pentru a asigura un pro
gram competițional adecvat tinerilor pu
giliști componenți ai lotului național, 
federația de specialitate a hotărît ca, 
în prima jumătate a lunii octombrie, 
cadeții noștri să susțină, la Belgrad, o 
intilriire amicală eu reprezentativa ca; 
pitalei Iugoslaviei. In vederea alcătuirii 
formației, duminică, în sala Uzinelor 
Semănătoarea, de la ora 10. selecțîona- 
bilii vor susține meciuri de verificare 
în compania unor boxeri bucureșteni, 
aspiranți și ei la un loc în echipa ce 
va evolua la Belgrad. 0 ZILELE TRE
CUTE, CU PRILEJUL ULTIMEI GALE, 
au fost desemnați campionii municipiu
lui București (seniori) ce vor participa 
la faza de zonă a campionatelor. lată-i 
în ordinea categoriilor : Z. Stanciu (Ra
pid). V. Mâlinaș (Metalul), I. —
(Voința), I. Vasile (C.S.Ș.), D. 
(Grlvița Roșie). C. Faia (Grivița 
M. Boteanu (Grlvița Roșie), C. 
(Voința). C. lancu (Olimpia), I. 
Ilescu (Electromagnetica). 
grea nu s-a stabilit cîștigătorul. 
TURNEUL INTERNAȚIONAL L 
ALMA ATA, ce se va disputa în peri
oada 17—21 septembrie, la care vor par
ticipa pugiliști din 12 țări, vor fi pre
zenți și șapte pugiliști români : Vasile 
Drăgan, Ion Petre. Tudor Miron, Mihai 
Teofil. Constantin Stan, Constantin Ghiță 
și Florian Bobi. Concurenții români sînt 
însoțiți de antrenorul Gheorghe Preda 
șl arbitrul Nicolae Băncescu.

HANDBAL Echipa masculină de
handbal Minaur Baia Mare a întreprins 
un turneu în Iugoslavia, participînd la 
„Cupa orașului Pancevo”. în cadrul a- 
cestel competiții, handbaliștii băimăreni 
au avut o comportare foarte bună, cîști- 
gînd trofeul. în urma următoarelor re
zultate : 18—16 cu Dinamo Pancevo (m 
această partidă cele mai multe goluri 
le-au realizat Panțîru 6 și Rotaru 41, 
19—16 cu Jedninstva Kacearevo (Panțî
ru 8 și Avramescu 3). După acest tur
neu, echipa Minaur Baia Mare a susți
nut două jocuri in orașele Kovin și Do- 
lovac, obținînd tot atîtea victorii : 30—17 
cu Radnltkl Kovin (Stoica 9, Panțîru 6) 
șl 23—13 cu Dolovo Dolovac (Panțîru 5, 
Rotaru 4, Mărleș 4).

petre
Dosan 

Roșie), 
Ghită 

.. Mihă- 
La categoria 
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BOXERII DE LA FARUL NU AU AVUT VACANȚA! 
seniorilor • Mihai Aurel, 

Ibrahim Faredin, Augustin Iacob, Aurel Iliescu și llie Dascălu vizează titlurile
® Pregătiri intense pentru campionatele naționale

• Antrenorul Adrian Teodorescu

Litoral ’73. Prima decadă a lunii 
septembrie a oferit tuturor turiști
lor români și străini, prezenți pe 
malul Mării Negre, zile de o fru
musețe greu de imaginat pentru 
perioada respectivă. Soare arzător,

ale

este optimist

Ibrahim Faredin, Mustafa Iuseim, 
Cornel Ioniță, Petre Manole, Aurel 
Iliescu, Augustin Iacob, Constantin 
Lică, Tiberiu Kocsar, Valeriu Filip, 
Alexandru Tîrboi, Mișu Banu (la 
semimijlocie), Petre Pîrvu

cîștigat turnee internaționale la 
Sczecin (Polonia) și Eger (Ungaria) 
în compania unor reputați boxeri. 
La Cluj speră să-și vadă visul cu 
ochii : titlul de campion național.

La mijlocie mică, Farul dispune

&
••>'•: ■ timp ce la București se întrec 

specialiști în probele

de
in timpul antrenamentului la Complexul sportiv Tomis

Foto : Costel BEREȘTEANU

* ’'■S'Xr'v '

Pugiliștii de la Farul surprinși

JUDO La sfîrșitul acestei săp-
fămîni, echipa de juniori a Capitalei va 
susține, la Praga, un meci amical cu 
selecționata similară a capitalei Ceho
slovaciei. Au făcut deplasarea : D. A- 
xinte, N. Pasăre, V. Răuț, T. Petre, C. 
Marinescu, V. Popovici, K. Popescu, Z. 
Vaida și A. Floroiu. Sportivii bucu
reșteni sînt însoțiți de antrenorul Gh. 
Brăileanu și arbitrul FI. Donciu.

ATLETISM. La sfîrșitul
acestei săptămîni va avea loc tradițio
nala întîlnire internațională amicală 
dintre selecționata orașului Kutna Hora 
(R.S. Cehoslovacă) și reprezentativa ju
dețului Cluj. în vederea - ■ • 
curs, sportivii clujeni au 
Cehoslovacia.

CICLISM joi . ...
pe velodromul Dinamo din Capitală, a 
început campionatul municipiului Bucu
rești la seniori. în prima probă (viteză
— 200 m) s-a înregistrat și prima sur
priză. Campionul de anul trecut. Șt. 
Leibner (Dinamo), nu a mai reușit să-și 
reediteze performanța, fiind întrecut de 
stelistul A. Vulcu. Dar iată și ordinea 
primilor trei clasați : 1. A. Vulcu (Stea
ua), 2. A. Neagoe (Dinamo), 3. Șt. Leib
ner (Dinamo). Următoarea probă la care 
iau startul concurenții este 1 000 m cu 
start de pe loc.

LUPTE Reprezentativa de lupte
libere a orașului Tg. Mureș s-a înapoiat 
din Ungaria, unde a susținut două me
ciuri în compania unor echipe din Bu
dapesta. Comport.îndu-se remarcabil, 
luptătorii din Tg. Mureș au obținut două 
victorii : 7—3, cu Csepel Auto Budapesta 
și 5,5—1.5 cu Kimizsi Husos Budapesta. 
Se cuvin subliniate victoriile realizate 
de Andrei Șuba asupra campionului de 
seniori al Ungariei. J. Szeleș, de Tiberiu 
Seregely și Ludovic Ambruș, care i-au 
întrecut pe campionii maghiari S. Dar- 
nai și. respectiv, L. Meszaros.

BASCHET sala Dinamo din Ca
pitală a găzduit ultimele două partide 
din cadrul turneului internațional mas
culin organizat de I.C.H.F. în ultima zi 
a competiției s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Dinamo București — Slo- 
vaj Litometrice 75—60 (38—26) și I.C.H.F.
— L.S.K. Lodz 65—63 (28—37). • LA TI
MIȘOARA, în sala Olimpia, a început 
turneul internațional masculin „Cupa 
Universitatea". în prima zi s-au desfă
șurat meciurile : Universitatea Timișoara
— Voința Timișoara 79—60 (41—28), U.S.T. 
Kosice — L.K.S. Lodz 73—71 (41—37).

TENIS în organizarea clu
bului U.T. Arad a avut loc concursul 
de tenis dotat cu „Cupa textiliștilor". 
Au participat jucătorii echipei gazdă, 
precum și oaspeți din Cîmpina, Hune
doara, Oradea, Cluj și de la Tenis-club 
București, iată cîștigătoril juniori (17-18 
ani) î ORÂȘANU (Hunedoara) — Nicu- 
lescu (Timișoara) 6—2, 6—3; junioare 
(17—18 ani): DORINA BRAȘTIN (Arad)
— Elena Jecu (Oradea) 6—3, 6—7, 6—3;
juniori (15—16 ani) : ORÂȘANU — Bucă
tarii (Tenis-club București) 6—1, 6—2;
dublu juniori : ORÂȘANU. NICULESCU
— Ghercloiu (Cluj), Kdvendy (Clu.i) 6—7, 
6—3. w. O.: dublu junioare : BRĂȘTI’* 
SOCACIU (Arad) — Jecu, Szabo (Ora" 
dea 3—6, 6—3, 7—5. • PE TERENURILE 
Progresul din Capitală continuă întrece
rile de tenis ale fazei finale interzone 
a campionatului republican al echipelor 
de juniori. Pentru această ultimă etapă 
s-au calificat Dinamo București. Dina
mo Brașov, Progresul și Cutezătorii.

Iată cîteva rezultate : PROGRESUL — 
DINAMO BRAȘOV 13—4. Curcă — Dara
ban 1—6, 4—6; Tăbăraș — Silimon 7—5, 
6—3: Russen — Bărbii 3—6, 6—2. 3—6; 
Curcă — Șilimon 6—3, 6—3.; Mariana
Hadgiu — Roxana Cocișiu 6—0. 6—1 ; 
Curcă, M. Mîrza — Daraban. Barbu 7—5, 
6—1. DINAMO BUCUREȘTI — CUTE
ZĂTORII 14—3. Manea — Fețeanu 3—6,
6— 2, 6—2 ; A. Bădin — Zancu 6—3, 1—6, 
8—6; C. Ionescu — E. Pană 6—2, 6—3; 
Florența Mihai — Lucia Romanov 6—4,
7— 5; Manea — Zancu 6—2, 6—3; A. Bă
din — Fețeanu 6—3, 6—3.

acestui con- 
p le cat Joi în

după amiază,

iar temperatura apei în jur de 24 
de grade. Reporterul, aflat în con
cediu, chiar dacă a profitat din plin 
de binefacerile acelor zile, nu a 
uitat că, nu peste multă vreme, vor 
avea loc finalele campionatelor na
ționale de box pentru seniori și 
iată-1 la clubul Farul din Constan
ța, care dispune de una dintre cele 
mai puternice secții de box din 
țară. Băieții sînt la sala Tomis, ni 
se spune...

La complexul sportiv Tomis i-am 
pe toți pugiliști! dt 

bagheta tînărului
Adrian Teodorescu,

la Farul, 
antrenor, 
sportivii 

pa mai
prof, 
lucrau de zor, împărțiți 
multe grupe. Ne-am așezat și am 
urmărit antrenamentul. Gimnastica 
specifică, sacul, coarda și celelalte 
mijloace ajutătoare erau folosite 
din plin. Efortul depus era de o 
intensitate remarcabilă, iar sporti
vii transpirau din plin. „Veteranul" 
Aurel Iliescu, fost campion al țării, 
ne face un semn discret și apoi ne 
spune că este ultimul său campio
nat național. „Voi face tot ce-mi 
stă în puteri pentru a mai îmbră
ca o dată tricoul de campion. Sînt 
mulți candidați la semiușoară. în 
frunte se află campionul european 
Simion Cuțov și nu trebuie uitați 
nici Aurel Simion. Constantin Sta- 
nef. Augustin Iacob 
geri, care 
le. Eu nu 
că pentru 
marea cu

De la antrenorul Farului, profe
sorul Adrian Teodorescu, aflăm : 
„Pentru noi nu a fost vacanță. Toa
tă vara băieții au fost angrenați în 
competiții. în momentul de față nu 
facem altceva cleeit menținerea în- 
tr-o formă sportivă optimă a tutu
ror. Maestrul Buză, cel care a înre
gistrat atitea succese cu seniorii, 
este suferind și lucrează cu junio
rii. Eu sînt ajutat de antrenorul 
Ștefan Văearu și sper ca anul a- 
cesta să cucerim cei puțin un titlu 
de campion. îmi pun mari speranțe 
în Aurel Mihai, Ibrahim Faredin. 
Augustin Iacob și Uie Dascălu. Voi 
porni asaltul pentru centurile na
ționale cu următorii: Aurel Mihai,

sau Ion Ma- 
pot răsturna multe calcu- 
am nimic de pierdut, așa 
ultima dată voi încerca... 
degetul".

rioara Sîngiorzan), lupta pentru 
tricourile de campioane s-a dat 
între trei echipaje sensibil egale 
valoric : Voința București, U.T.A. și 
Voința Timișoara. Cu 200 de metri 
înaintea liniei de sosire, Mitana Bo
tez, ștrocul echipajului bucureștean. 
a intensificat tempo-ul ambarcațiu
nii sale, detașîndu-se clar, cu toate 
eforturile depuse de echipele adver
se. Ordinea sosirii : 1. Voința Bucu
rești (Mitana Botez-Ecaterina Mun
teanul — 3:42,0 ; 2. U.T.A. (Ileana
Kondorossy-Mariana Lucaciu) — 
3:45,1 ; 3. Voința Timișoara (Doina 
Bărdaș-Sigrid Lidlot) — 3:47,2. Este 
interesant de remarcat faptul că 
fiecare din aceste trei echipaje au 
avut ca ștroc cît o maestră emerită 
a sportului.

Ultima finală a zilei, rezervată

Dascălu. După cum se vede o „gar
nitură" redutabilă".

Fostul campion al „semimuștelor*1, 
Aurel Mihai, lovește sacul cu înver
șunare. într-un moment de răgaz 
mărturisește : „Am cam fost trecut 
pe tușă. Poate și din vina mea (n.n. 
cu siguranță), dar vreau să reintru 
în vederile selecționerilor și cel mai 
bun prilej este campionatul națio
nal. Sper ca titlul să-mi revină, și 
atunci..."

Ibrahim ’Faredin se poate lăuda 
în acest an cu multe succese, unele 
dintre ele de răsunet. A ieșit învin
gător la „Turneul pe categorii”, a

de doi pugiliști redutabili. Este 
vorba de Valeriu Filip și Alexan
dru Tîrboi. Păcat că au căzut în 
aceeași „zonă"...

La Farul, antrenamentele con
tinuă. Boxerii vor începe la 25 
septembrie asaltul „zonelor", iar cei 
care vor trece de acest „purgatoriu" 
vor fi prezenți la finalele de pe 
malul Someșului. După modul cum 
muncesc, după seriozitatea manifes
tată, au tot dreptul să spere la re
zultate dintre cele mai bune.

Paul IOVAN

LA 
SI>

în 
motocicliștii 
de dirt-track, în alte două orașe aii 
țării au loc, mîine, întreceri 
viteză și motocros.

în primul rînd vom aminti 
concursul amical de motocros ce 
avea loc pe plaiurile argeșene. mai 
precis în orașul Cîmpulung Muscel
— îndrăgostit se pare de acest 
sport cu motor. La întrecerea care 
începe la ora 10 dimineața, iau 
parte alergători de la Steagul Roșu
— Brașov, Locomotiva — Ploiești, 
Poiana — Cimpina, Automobilul — 
Buzău, ITA — Tg. Jiu, Muscelul — 
Cîmpulung Muscel.

Tot mîine, în organizarea C.J.E.F.S. 
Caras Severin, se organizează un 
concurs de viteză in orașul Drobeta * 
Tr. Severin. Cursele vor avea loc,f 
începînd de la ora 10, pe un traseuib- 
în circuit din mijlocul orașului.

de 
va

în prima zi a campionatelor naționale de tir ale juniorilor

PISTOLARII Dl IA U.T.A. AU CÎȘTIGAT TREI TITLURI

dat o luptă pasionan
te stă bine unor spor- 
pentru ocuparea unui 
bun în clasament. In

Ediția 1973 a campionatelor na
ționale de juniori, la probele de 
armă și pistoale, a început ieri pe 
poligonul Tunari din Capitală sub 
cele mai bune auspicii. O serie de 
trăgători au obținut rezultate .va
loroase, s-a 
tă, așa cum 
tivi tineri, 
loc cît mai
mod deosebit, s-au evidențiat, tră
gătorii de la o serie de secții de 
tir din provincie, ca de pildă. 
U. T. Arad, Petrolul Ploiești, Uni
rea Focșani, și, Metrom Brașov, 
reprezentanții lor aflîndu-se în 
fruntea confruntărilor din prima zi 
a naționalelor.

La proba băieților — armă stan 
dard 60 focuri culcat — titlurile 
au fost cucerite, în ■ urma unor 
dispute aprige, de către ploieșteni, 
elevii antrenorului Laurian Cris 
tescu. Echipa Petrolului a termi
nat la egalitate cu formația clu
bului Steaua, dar avînd ținte mai 
valoroase în final și-a adjudecat 
locul I. La fete, o figură frumoasă 
au făcut dinamovistele din Bucu
rești. care, deși flancate puternic 
de către sportivele din Focșani,

Brașov și Oradea, au reușit să 
cîștige ambele titluri.

O frumoasă comportare au avut 
și la această ediție a competiției 
tinerii pistolari de la U.T.A. (an
trenor I. Popovici) 
ba 
un 
în 
de 
la 
rădeni dovedește că la asociația 
sportivă U.T.A. tirului i se dă im
portanța cuvenită, iar sportivii se 
pregătesc cu cea mai mare serio
zitate. Locul I la băieți, la pistol 
sport, a revenit campionului de 
anul trecut, Liviu Stan, de la Me
talul (antrenor T. Jeglinschi).

Rezultatele tehnice ale primei zile: 
armă standard 60 f culcat juniori: 
1. R. Nicolescu (Petrolul Ploiești) 
591 p, 2. M. Burcuș (Steaua) 587 p. 
3. D. Lucache (Medicina Iași) <587 p; 
pe echipe: 1. (Petrolul Ploiești) 
1 746 p, 2. Steaua 1 746 p, 3. Dina
mo 1 744 p ; junioare: 1. Dumitra

cărora la pro- 
„sport“ nu le-a scăpat decît 
singur titlu din cele patru puse 
joc. Cîștigarea acestui buchet 
medalii de campioni ai țării 
pistol sport de către țintașii a-

Matei (Dinamo) 586 p , 2. Liana 
Cion (C.S.U. Oradea) 582 p, 3. 
Georgiana Oprișan (Unirea Foc
șani) 579 p ; pe echipe: 1. Dinamo 
1 722 p, 2. Activul Brașov 1 721 p. 
3. Unirea Focșani 1716 p. Pistol 
sport 30 + 30 f juniori: 1. L. Stan 
(Metalul) 
(I.E.F.S.) 
(U.T.A.)
1. U. T.

564 p, 2. G. Calotă
561 p, 3. M. Budurușan 

558 p ; pe echipe:
Arad 1 658 p, 2. .Steaua I

1 649 p, 3. Metalul Buc. 1615 p; ju
nioare: 1. Silvia Bujdei-Kaposstai 
(U.T.A.) 560 p, 2. Dana Teodores
cu (I.E.F.S.) 543 p, 3. Maria Sele- 
jan (U.T.A.) 538 p ; pe echipe:
U. T. Arad 1 633 p, 2. Metrom Bra
șov. 1 564 p.

în programul de azi capul 
afiș îl constituie pistolul 
probă 
unor 
să fie 
noștri 
internațională pentru prestigioa
sele lor rezultate.

de 
viteză, 

în care așteptăm apariția 
noi autentice talente, care 
demni urmași ai seniorilor 
de azi, cunoscuți în arena

T. RÂBȘAN

SIMBÂTA

echipelor de. 8 + 1. a aliniat la start 
6 ambarcațiuni. Prima șansă — de 
partea Voinței București, în a cărei 
barcă se aflau nu mai puțin de •> 
ramere din echipajul României me
daliat cu bronz la campionatele eu
ropene de la Moscova. Cu un ștroc 
foarte ridicat 
Să lupte însă 
C.N.U., care a 
locul secund.
Voința București (Ecaterina 
cioveanu, Viorica Lincaru, 
Wiener, Georgeta Aîexe, 
Boean. Ma-riaara Sțoian. 
cal, Diina Hie + Aneta 
3:16,4 : 2. C.N.U. 3:18,0 ;
— 3:24,7.

Astăzi, cu începere de la ora 9.30 
sînt pr"ăra"i"L> finalele tineretului 
(fete și băieți).

(37) Voința a trebuit 
serios cu echipajul 
ocupat pînă la urmă 
Ordinea finală : 1 

Tran- 
Criestel 
Adriana 

Elena Sa- 
Mntei) — 

3. Metalul

BASCHET : Teren Progresul, de la 
ora 13 : I.E.F.S. II — Universitatea 
București (B, 1'), Progresul — P.T.T. 
(B, I); teren Voința, ora 16.30 : Vo
ința — Progresul (B, m).

FOTBAL : Stadion „33 August", ora
15.30 : Sportul studențesc — Jiul 
Petroșani (Div. A) : ora 17.30 : Ra
pid București — „U“ Craiova (Div. 
A) ; stadion Giulești, ora 10.30 : Ra
pid Buc. — „U“ Craiova (tineret-re- 
zerve); stadion Politehnica, ora 10.30: 
Sportul studențesc — Jiul Petroșani 
(tlneret-rezerve).

TIR : Poligonul Tunari, de la ora
9.30 : campionatele naționale ale ju
niorilor — armă standard 3x20 f ju
niori și pistol viteză juniori.

DUMINICĂ

Tricolor — Tehnometal (Div. C): te
ren Sirena, ora 11 : Sirena — T.M.B. 
(Div. C): teren Triumf, ora i1 : Tri
umf Buc. — Olimpia Giurgiu (Piv. 
C); teren Voința, ora 11 : Voința 
Buc. — Dinamo Slobozia (Div. C): 
teren Laromet, ora 11 : Laromet — 
I.O.R. (Div. C); teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul Buc. — Eleclro- 
putere Craiova (Div. B).

HANDBAL : Teren Constructorul, 
ora 9 : Constructorul Buc. — C.S.M. 
Gloria Buzău (B, f), ora 10,1(1 : Uni- 

București — Universita- 
C.Cupa 
stadion
S. U.

■ (B, f);

baschet : Teren Progresul, de 
ora 9.30 : ---- ' --------
(B, m), : 
m).

BOX : I
ora 10 : i
national i._

FOTBAL : Teren C.P.B., ora 11 : 
Șoimii TA ROM — FI. roșie Buc. (Div. 
C>: teren Progresul, ora 11 : Unirea

la 
n 

<b.
: Universitatea — I.E.F.S. 
Mine Energie — P.T.T.

Sala uzinelor Semănătoarea, 
gală de verificare a lotului 
de tineret.

Teren

versitatea 
tea Iași < 
feminin) ;
11.25 : C.
Voința Buc.
ora 10,15 : Univ. Buc, _______ ____
șov („Cupa <le toamnă" — masculini 
ora 11,30 : Steaua — C.S.U. Gala-, 
(„Cupa de toamnă" — masculin) ; 
teren Giulești, ora 17.10 : Rapid - 
Confecția („Cupa de toamnă- — fe
minin).

PENTATLON MODERN : Baza hi
pică din Calea Plevnei, de la ora 
9.30 : proba de călărie a campiona
tului național.

TIR . Poligonul Tunari, de la ora 
9 30: campionatele naționale ale ju
niorilor — armă standard 3x20 f ju
nioare și pistol liber juniori, ora 13 : 
festivitatea de premiere

de toamnă" — 
Tineretului, ora 
Construcții — 
teren Gheneea, 
— Dinamo Bra

a
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Agenda activității sportive de masă
COOPERATORII MEȘTEȘUGARI 
BRAȘOVENI IN ÎNTRECERE

Printre preocupările de seamă ale 
clubului Voința Brașov, se numără 
activitatea sportivă de masă pentru 
numeroșii amatori ai popicelor. Po
picarii din opt cooperative de pro
ducție, reuniți în reprezentative de 
cite sase sportivi, își dispută acum 
„Cupa Voința*'. înaintea ultimei 
etape a turului, pe primul loc se 
află echipa reprezentativă a coope
rativei „Munca colectivă", urmată 
de cele ale cooperativelor „Presta
rea" și „Tehnica". întrecerile sînt 
găzduite, în condiții optime, de a- 
rena Flacăra.

Carol GRUIA, coresp.
PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN 

ȘCOLAR
în vederea deschiderii noului an 

școlar, celei trei școli generale din 
comuna Dăbuleni (jud. Dolj) s-au 
îngrijit, încă din timpul vacanței, 
să reamenajeze toate bazele sporti
ve. Mai mult, la Școala generală 
nr. 1 va fi inaugurată o nouă bază 
sportivă, care cuprinde terenuri de 
volei, handbal și baschet, o groapă 
pentru sărituri și un portic de gim
nastică. La construcția acestui com
plex, un aport substanțial l-a avut 
profesorul de educație fizică Ștefan 
Bănuț.

T. COSTIN, coresp.

DIN NOU POPICE...
Recent, pe arena din Petrila s-a 

desfășurat etapa zonală a Voințiadei 
de popice. Au luat parte echipele 
județelor Hunedoara și Alba. Fie
care jucător al celor două formații 
a lansat cite 200 de bile mixte. Vic
toria a revenit hunedorenilor cu 
3052—3045, după o dispută extrem 
de echilibrată. Cel mai bun rezultat

(852 p.d.) a fost obținut de Eugen 
Ghirciș de la Voința Petroșani.

Nicu SBUCHEA, coresp.
UN INTERESANT CONCURS 

DE TIR...
...a reunit pe cooperatorii unității 

Săceleana din orașul Săcele (jud. 
Brașov). Au fost prezenți la startul 
întrecerii 49 de băieți și 12 fete. în
deosebi evoluțiile băieților au fost 
spectaculoase și s-au încheiat cu 
rezultate meritorii. Iată și primii 
clasați : băieți — 1. Ernest Iacob 49 
p, 2. Alexandru Kaicso 48 p, 3. Ni- 
colae Văcăreanu 48 p ; fete : 1. Lia 
Dudu 41 p, 2. Alexandra Anca 36 p. 
3. Rodica Tuțuianu 30 p.

G. CAROL, coresp.

„CROSUL FETELOR"
Asociația sportivă Bumbacul Cis- 

nădie și-a inaugurat seria com
petițiilor de toamnă cu un cros 
al fetelor. Au avut loc 3 concur
suri, pentru fiecare schimb de 
muncitoare, ceea ce a permis o 
participare masivă — peste 200 de 
concurente. învingătoare au fost 
Luciana Pascu, Filofteia Ciucă și 
Angela Mihăilă.

I. ILIE — coresp.

DROBETA TURNU SEVERIN : 
BAZIN DE DIMENSIUNI 

OLIMPICE
Recent, municipalitatea drobeta- 

nă a făcut un nou dar cetățenilor 
localității: un ștrand cu plajă și 
un bazin de înot de dimensiuni- o- 
limpice. La festivitatea de inaugu
rare a noii baze au participat to
varășii Ion Radu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Drobeta 
Turnu Severin al P.C.R., nume
roși iubitori ai sportului din oraș.

Petre MANAFU — coresp.

Imperativul etapei

A

1MAJORITATEA FRUNTAȘELOR JOACA IN DEPLASARE
i
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R1NDURI
DESPRE

ȘI PENTRU
SPECTATORI

ORELE DE EDUCAȚIE FIZICA I
I

(Urmare din pag. 1)

mativ 10 m, întreruptă de primul 
obstacol — „groapa cu apă". După 
un zbor de circa 2 m prin aer, 
la aterizare, copiii luau poziția 
„culcat" și înaintau mai departe 
tîrîș pe sub „garduri". în fapt, 
printr-un tunel (improvizat din 
crengi), care trebuia parcurs, bi
neînțeles, în mare viteză. La ca
pătul tunelului, pe concurenți îi 
aștepta „zidul". Un planșeu, ■ de 
circa 80 cm ce trebuia escaladat. 
Urma aruncarea grenadei la punct 
fix, apoi o nouă porțiune de mers 
tîrîș, de astă-dată liber, ca ime
diat să înceapă un nou sprint, de 
circa 15 m, un salt și mers în echi
libru pe bîrnă, aterizare și din 
nou fugă, de data asta dezlănțuită, 
fiind vorba despre ultima parte 
din „joc". La sfîrșitul traseului, co
piii erau așteptați de arbitrul de 
sosire care, cu un cronometru în 
mină, consemna performanțele.

„La deschiderea taberei, cînd am 
discutat programul activităților 
sportive, multi au avut temeri că 
ștafeta aplicativă nu va avea suc
ces — ne spunea profesorul de 
educație fizică, reprezentantul ju
dețului Dolj, Vasile Popovici. Da, 
de unde!... Nimic nu este așteptat

cu mai mare nerăbdare și mai mult 
interes decit pregătirile pentru a- 
ceastă ștafetă. Pe mine, ca profesor 
de specialitate, faptul mă incintă. 
După cum ați văzut și dv., com
plexul de exerciții din cadrul șta
fetei cuprinde toate elementele care 
pot asigura pregătirea multilaterală 
c tineretului : alergare, sărituri,
aruncări; deci se dezvoltă viteza, 
detenta, îndemînarea, viteza de 
reacție etc. Copiii, captivați de va
rietatea exercițiilor, iau totul in 
joacă și fac lucru... serios. își pun 
in valoare și își dezvoltă calitățile 
fizice mai bine decit ar face-o 
prin oricare alt mijloc. Recomand 
colegilor din țară să experimen
teze această ștafetă, cu copiii din 
școlile lor, chiar odată cu deschi
derea noului an de învățămint., 
convins fiind de succesul ce-l vor 
repurta".

împărtășind întrutotul părerile și 
propunerea profesorului Vasile Po
povici, colegul acestuia, prof. Mir
cea Lungu, reprezentantul județu
lui Ialomița, a precizat că traseul 
pentru ștafeta aplicativă poate fi 
amenajat în curtea oricărei școli, 
lără a necesita cheltuieli speciale 
sau materiale sportive deosebite și, 
deci, ar fi păcat să nu i se veri
fice eficiența.
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CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA
2. F. C. CONSTANTA
3. C.S.M. REȘIȚA
4. STEAUA
5. DINAMO
6. SPORTUL STUDENȚESC
7. F. C. ARGEȘ

8— 9. POLITEHNICA TIM.
8— 9. PETROLUL

10. POLITEHNICA IAȘI
11. A.S.A. TG. MUREȘ
12. „U" CLUJ
13. STEAGUL ROȘU
14. RAPID
15. C.F.R. CLUJ
16. S. C. BACAU
17. U.T.A.
18. JIUL

LA
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ULTIMELE REZULTATE : 1972—1973 : 0—3 și 2—1. In edițiile anteri
oare, Sportul studențesc a activat în ~

Studenții bucureșteni au efectuat 
antrenamente zilnice. Miercuri ei 
au întîlnit, în cadrul unui joc-școa
lă, echipa de tineret-rezerve. în a- 
fară de Lucaci, care continuă să fie 
indisponibil, lotul mai are un acci
dentat, pe Moldoveanu, lovit la 
coapsă în timpul partidei de la 
Craiova. în locul acestuia, pentru

ARBITRUL PARTIDEI : Ion Cîmpeanu (Cluj).

Divizia B.
alcătuirea formației, antrenorii vor 
alege între Chihaia și Ion Constan
tin. Și formația Jiul a susținut 
nriercuri un joc de verificare în 
compania propriei echipe de tine- 
ret-rezerve. Ieri dimineață, fotba
liștii petroșeneni au plecat spre 
București cu autocarul, sosind în 
Capitală la amiază.

STEAGUL ROȘU (13J-STEAUA (4)

_______ .______ I
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 1—1 și 0—1 ; 1971—72 : 

2—0 și 0—3 ; 1972—73 : 1—2 și 4—6.
Privind cu toată grija și seriozita

tea acest veritabil derby cu liderul 
clasamentului, în fața căruia au 
pierdut în campionatul trecut am
bele partide, rapidiștii pregătesc do
rita revanșă în liniștea Snagovului, 
unde și-au transferat de joi sediul 
antrenamentelor. Ei vor reveni de 
la Snagov azi, înaintea meciului 
Formația care va de replica lideru
lui va fi, probabil, aceea care a 
început jocul de la Cluj, din eiapâ 
trecută.

Pregătindu-se în vederea acelu-
ARBITRUL PARTIDEI : Nicolae

iași derby de azi, dar și a dificilei 
partide care îi așteaptă miercuri la 
Florența, studenții craioveni au e- 
fectuat zilnic antrenamente, iar joi 
au susținut un joc-școală în fami
lie. In lotul lor nu este anunțată 
nici o indisponibilitate, așa îneît 
azi va evolua, se pare, formația 
standard, în formula 1—4—3—3, a- 
dică : Manta — Niculescu, Bădin, 
Deselnicu, Velea — Strîmbeanu, 
Boc, Bălăci — Țarălungă, Oblemen- 
co, Marcu.

Cursaru (Ploiești).

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 2—1, 2—1 ; 1971—72 : 
0—0, 0—0 : 1972—73 : 0—2, 1—1.

Steagul roșu s-a aflat în aceste 
ultime zile premergătoare etapei de 
azi, ca de obicei, la Poiana Brașov. 
La mijlocul ciclului săptămînal de 
antrenament, sub supravegherea an
trenorului N. Proca, echipa gazdă 
a susținut un joc de verificare în 
compania formației de tineret-rezer
ve. Tot lotul stegarilor este apt de 
joc, preconjzîndu-se pentru partida

ARBITRUL PARTIDEI : M. Rotaru

cu Steaua aceeași formație care a 
evoluat (bine !) în compania lui 
Dinamo, la București. Steaua a ple
cat ieri la Brașov, direct de la 
Săftica. Nu se știe nimic precis în 
ceea ce privește folosirea lui Săt- 
măreanu. în rest, echipa care a cîș- 
tigat ultimele două partide din 
campionat.
(Iași).

I

r.L. ^J-U.r.n. lluj țijj

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 3—3 și 2—0 ; 
1—0 și 1—3 ; 1972—73 : 1—0 și 0—3.

Antrenorul Hașoti consideră că 
partida de azi prezintă un grad ri
dicat de dificultate. Din această 
cauză, el a programat antrenamente 
zilnice, iar joi dupâ-amiază F.C. 
Constanța a susținut un meei-școa- 
lă (2 reprize a 30 de minute) cu 
S.N. Constanța, pe care a întrecut-o 
cu 4—0 (autorii golurilor : Vigu 2, 
Mărculescu și Oprea). Și feroviarii 
s-au pregătit în fiecare zi, iar an
trenorul Radulescu speră că astăzi 
echipa sa va evolua la același nivel 
ca în etapa precedentă. Desigur că

ARBITRUL PARTIDEI : A. Pîrvu

faptul că
0—1 par-

el este puțin afectat de 
formația a pierdut cu 
tida amicală disputată miercuri, la 
Turda, cu Arieșul. Se anunță o in
disponibilitate : Petrescu — acci
dentat

FORMAȚIILE PROBABILE. F.C. 
CONSTANȚA : Ștefânescu — Ghir- 
ca, Antonescu. Stoica, Nistor — O- 
prea, Vigu — Tănase, Caraman (Ne- 
goescu), Mârculescu, Licâ. C.F.R. : 
Gadia — Lupu. Dragomir, Cojoca
rii, C-atona — Szoke, M. Bretan, Vi- 
șan — Țegean, Adam, Boca.

(București).

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE ; 1970—1971 : 3—0 și 1—4 ; 1971— 
1972 : 4—1 și 1—3 ; 1972—1973 : 2—1

Veștile Primite de la. Bacău evi
dențiază interesul mare pe care 
gazdele — cu o poziție precară în 
clasament — îl. acordă întîlnirii cu 
formația piteșteană. Sport Club s-a 
pregătit cu mare atenție în cursul 
acestei săptămîni, a jucat un meci- 
amical la Buhuși, miercuri, cu Tex
tila (scor 4—0) și a încercat diferite 
formule de echipă, dintre care aceea 
care va juca astăzi este posibil să 
aibă următoarea alcătuire : Ghiță 
— Volmcr. Catargiu, Velicu, Marga- 
soiu —- Ilrițcu, Duțan — Pană,

ARBITRUL PARTIDEI : Gabriel 1

. și 0—0
Dembrovschi, Munteanu, Băluță.

F.C. Argeș la rîndul său, a sus
ținut două partide de verificare, cu 
Progresul București (4—1) și cu 
Autobuzul (1—1). Conducerea teh
nică a echipei are mari dificultăți 
în ce privește alcătuirea formației, 
deoarece, indisponibilităților mai 
vechi (Barbu, Pigulea, M. Popescu) 
li s-au adăugat recent și cele ale 
lui Troi (entorsă) și Nedelcu, astfel 
că este mai mult ca sigură și folo
sirea unor jucători de ia „tineret- 
rezerve".

Blau (Timișoara).

OFICIUL NAȚIONAL OF TURISM „LITORAL"
VĂ INVITĂ SĂ PETRECEȚI O AGREABILĂ VACANȚĂ

— REȚINEȚI :
— In luna septembrie mari avantaje pentru dv.
— La cazare și pensiune completa la prețul de 50 lei pe zi în 

cele mai elegante hoteluri din Mamaia, Eforia Nord și Sud, Saturn, Ve
nus și Jupiter.

— Numeroase posibilități de distracții vă stau la dispoziție, prin
tre care: orchestre și renumiți soliști de muzică populară și ușoară in 
restaurante și baruri de noapte, discoteci, piscine cu apă de mare în
călzită, excursii la diferite obiective turistice din Dobrogea și din țară, 
excursii pe litoralul bulgăresc, terenuri de sport.

— 5O’/o reduceri la tarif la transportul pe calea ferată. Biletele șe 
pot obține la toate oficiile județene de turism și filialele lor din 
țară, precum și la filialele Întreprinderii de turism, hoteluri și restau
rante din București.
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POLITEHNICA IAȘI (10)-0INAM0 BUCUREȘTI (5)
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 ; 3—1. 0—0 ; 1971—72 :

0—1, 0—1 ; anul trecut Poli a jucat
La începutul săptămînii, antreno

rul Oană a făcut, împreună cu toți 
jucătorii Politehnicii, o analiză mi
nuțioasă a cauzelor înfrîngerii se
vere în partida cu Steaua. Apoi s-a 
trecut la... treabă. Zilnic -au fost e- 
fectuate antrenamente complexe. 
Miercuri, în jocul de verificare cu 
Viitorul Vaslui, s-a urmărit, îndeo
sebi, îmbunătățirea jocului în atac, 
compartimentul deficitar al echi
pei. Lupuleseu și-a reluat pregăti
rile dar nu se știe dacă va juca. In 
tabăra campionilor — exigentă spo-

ARBITRUL PARTIDEI : Otto Anderco (Satu Mare).

în „B“.
rită, multă ambiție și dorința fer
mă de a etala la Iași un joc pe 
măsura posibilităților lui Dinu, 
Nnnwciller, Dumitrache, D. Geor
gescu etc. în Copou, dinamoviștii 
— fără Cheran și Dobrău, în con
tinuare indisponibili — vor face ulti
ma repetiție generală pentru Bel
fast. Formațiile probabile : POLI : 
Costaș — Anton, Stoicescu, Romilă 
I, Hanceriuc — lanul, Simionaș — 
Incze, Romilă II. Marica, Dănilă. 
DINAMO va voioși formația din 
partida cu Steagul roșu.

ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 : 
în Divizia B ; 1971—72 : 0—1 și 1—2 ;

, aStudenții clujeni au acordat o 
deosebită atenție ședințelor de pre
gătire din această săptămînă. 
Miercuri au susținut un joc de ve
rificare cu formația de juniori. Scor 
7—1, stabilit de Mureșan (3), Barbu 
(2)- Anca și Șoo. Fotbaliștii mure
șeni și-au îndreptat privirile către 
omogenizarea formației, programînd 
două meciuri amicale în care au

ARBITRUL PARTIDEI : Gheorghe

Armata a activat
1—0.
diametral opuse.

A.S. 
1972—73 : 1—4 și
avut comportări
Miercuri, la Cimpia Turzii au pier
dut cu 0—3 întîlnîrea cu Industria 
sirmei din localitate, iar joi au cî.ș- 
tigat la scor, 8—3 (3—1), amicalul 
cu A.S. Miercurea, Ciuc. După cum 
ni s-a relatat, la Cluj va fi folosită 
formația care a încheiat meciul cu 
S.C. Bacău, adică cu Boloni în com
ponența liniei de nșijloc.
Manole (Constanța).

A fi simpatizantul unei echipe, 
înseamnă a fi alături de ea, în 
ceasurile ei de bucurie sau de 
impas, înseamnă a o susține cu 
înflăcărare în lupta grea pentru 
victorie. A fi simpatizantul une> 
echipe nu înseamnă. însă, a te 
opune echității sportive, a profe
ra insulte la adresa adversarilor 
sau a arbitrilor, cind decizitle 
acestora nu sînt favorabile echi
pei favorite. Și înseamnă și, 
mai puțin, încălcarea normelor 
de conduită cetățenească, prin 
acte nesăbuite !

Este adevărat că astfel de ma
nifestări au devenit tot mai tare 
pe terenurile noastre de sport. 
Iată, însă, că, duminică, atît 1st 
Tîrgu Mureș, cit și la Cluj, unu 
spectatori s-au făcut vinovați de 
acte de huliganism, aruneînd cu 
pietre, sticle și alte obiecte în 
terenul de joc, fiind greu cte 
spus ce au urmărit, măcar, prm 
aceste manifestări condamnabile, 
în care iresponsabilitatea își da 
mîna cu lipsa de conștiință cetă
țenească.

In ședința de miercuri seara. 
Comisia centrală de competiții șt 
disciplină a luat în discuție atit 
aspectele negative, din punct d" 
vedere organizatoric, ale meciu
lui de la Tîrgu Mureș, cit și pe 
cele ale partidei de la Cluj- Est" 
un fapt remarcabil că, în ambe
le cazuri, organele de ordine 
actionînd prompt și energic, i-av 
depistat pe cei care săvîrșisera 
astfel de fapte, punîndu-i în faț-> 
unor amenzi usturătoare. Astfel. 
Ion Rus, domiciliat în Cluj, stra
da Mamaia nr. 6, va plăti actu' 
său necugetat, de a arunca cu o 
sticlă (fără adresă, numai așa, de 
năduf) suportînd o amendă de 
500 lei. La Tîrgu Mu»eș, acest*' 
amenzi contravenționale au mer» 
pînă la 3 000 <îc lei.

Comisia centrală de competiV’ 
și disciplină, ținînd seama d. 
faptul că s-au luat toate măsu
rile pentru identificarea și pe
depsirea celor vinovați de tulbu 
rarea ordinei pe stadion, n-e 
suspendat terenurile respective, 
ci a dat un ULTIM AVERTIS
MENT secțiilor de fotbal C.F.R 
CLUJ șt A.S.A. TÎRGU MURE 
Aceasta înseamnă că orice nou 
act de acest gen va duce la ridi
carea dreptului de organizare pe 
una sau mai multe etape, chiar 
dacă autorii unor asemenea ges
turi necugetate vor fi identificați 
și pedepsiți.

Trebuie luate toate' măsurile 
în primul rînd, pentru preveni
rea unor astfel de abateri, caro 
pun într-o lumină proastă publi
cul dintr-un oraș în care — mai 
mult ca sigur — majoritatea 
spectatorilor oferă exemple de 
bună conduită. In ultimul timp, 
toată lumea vorbește despre pu
blicul din Timișoara, despre p: 
toreasca- ..și frumoasa „galet le1 
studențească din acest oraș. C>' 
dureros ar fi pentru acești ade- 
vărați îndrăgostiți de fotbal, da
că, într-o zi, UN SINGUR SPEC
TATOR ar comite o faptă urîUl 
Nici un efort, deci, nu este c 
prisos, cînd e vorba de educarea 
maselor de spectatori. Și tocmai 
de aceea am socotit că acest im
portant subiect își are locul Io 
„Imperativul etapei !“

Jack BERARIU

ÎN VIZITA LA REPREZENTANTELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

F.C. ARGEȘ Șl CONDIȚIA MECIULUI DE LA ISTANBUL
PETROLUL (8-9)—POLITEHNICA TIMIȘOARA (8-9)
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• Aspiratorul de praf IDEAL vă scutește de efort și vă economi
sește timpul. Cu IDEAL se pot curăța : dușumelele, pereții, mobila, co
voarele, hainele, radioatoarele și locurile mai greu accesibile ;

• IDEAL poate fi utilizat și pentru pulverizarea lichidelor neinfla
mabile ;

• IDEAL i 9 un consum redus de energie electrică (15 bani 
pe oră) ;

Prețul de vinzare : 800 lei. Poate fi cumpărat și cu plata în 
rate lunare.
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ULTIMELE REZULTATE DIRECTE ; cele 
în ultimele trei ediții.

Firește, Petrolul și-a pregătit a- 
casă, prin antrenamente zilnice, 
punctate de un meci de verificare, 
acest al doilea meci consecutiv pe 
teren propriu. Buna comportare și 
scorul consistent obținut în etapa 
precedentă (4—1 cu U.T.A) dau 
speranțe în tabăra ploieșteană pen
tru un salt în clasament și o des
prindere de adversara sa directă de 
astăzi, cu care împarte locurile 
8—9.

La rîndu-i, Politehnica Timișoara 
a preparat și ea în mod atent a-

ARBITRUL PARTIDEI : Vasile Topan (Cluj).

două echipe nu s-au întîlnit

partidă. Miercuri elevii lui 
Ionescu au disputat un joc-

ceastă
Ion
școală cu echipa proprie de juniori. 
Se contează pe reintrarea foștilor 
accidentați Floareș și Șchiopu, în 
schimb, din
Dașcu. care, 
bil timp de 
șorenii și-au 
avionul, via 
și-au continuat drumul spre Plo
iești, cu autobuzul.

linia ofensivă va lipsi 
bolnav, este indisponi- 
două săptămîni. Timi- 
părăsit orașul ieri cu 

București, de unde

|

l
ULTIMELE REZULTATE DIRECTE : 1970—71 si 1971—72 : C.S.M. în 

Divizia B ; 1972—73 : 2—1 și 0—3.
Conducerea echipei din Arad a 

apreciat — în cadrul unei furtunoa
se ședințe de analiză — drept la
mentabilă comportarea U.T.A.-ei la 
Ploiești. S-au luat, deci, măsuri 
pentru intensificarea procesului de 
antrenament în săptămînă care se 
încheie, și se anunță chiar și pro
babile modificări în formația de 
bază. Una dintre acestea ar fi și 
transferul jucătorului Kukla de la 
C.F.R. — Vagonul Arad, care se re
întoarce la U.T.A. Este posibil ca

ARBITRUL PARTIDEI i Romeo Stînean (București).

U.T.A. (11)-C.S.M. REȘIȚA (3)

el să joace chiar în meciul de azi. 
La Reșița, unde de asemenea at
mosfera este puțin încărcată după 
neașteptata înfrîngere de duminica 
trecută, s-au făcut pregătiri specia
le pentru meciul de la Arad, an
trenorul Reinhardt lucrînd cu ele
vii săi mai ales pentru punerea la 
punct a unor ,.scheme" tactice adec
vate meciului de azi. La C.S.M. Re
șița nu se anunță modificări în 
formația ,,standard".

Zilele se scurg cu repeziciune și 
iată-ne aproape de startul în presti
gioasa competiție continentală 
U.E.F.A. în care laureata nr. 3 a tre
cutului campionat — F.C. Argeș — 
va debuta. In ziua aceea de iulie, 
cind zarurile fuseseră aruncate și pi- 
teștenilor li se hărăziseră ca adver
sar valoroasa formație Fenerbahce 
Istanbul, multicampioană In anii 
din urmă, argeșenii s-au declarat 
mulțumiți de sorți. Aceasta nu din- 
tr-o atitudine de subestimare a ad
versarului ci pur și simplu din acel 
motiv că e mai convenabil la început 
de drum să nu-țl încerci puterile cu 
un Leeds United, Feyenoord Roter- 
dam, Ferencvaros
Beograd sau altă echipă infinit mai 
incomodă.

Cineva din anturajul echipei 
Trivale spunea zilele trecute 
„dacă această competiție U.E.F.A., ar 
fi început atunci cînd F.C. Argeș de
monstra acel finiș irezistibil (n.n. e 
vorba de returul campionatului tre
cu) era în stare să parieze că pri
mul tur ar fi fost absolvit de arge
șeni la... pas și fără nici 
tate". Dacă...

Iată, deci, cum intervine 
prin care ni se explică 
post-debut“, în Cupa U.E.F.A. a „alb- 
violeților". In primul rînd, ca oricare 
echipă care începe campionatul și 
F.C. Argeș sub bagheta noului ei teh
nician — Ștefan Coidum — nu a reu
șit ca încă din start să atingă acei 
parametri de 
caracterizat-o 
spre calitate
gaz.

Dacă ar fi 
așa ceva In această perioadă pregă
titoare firește, lucrurile ar fi intrat 
pe făgașul lor normal. Dar conduce
rea tehnică a echipei a trebuit și tre-

Budapesta, O.F.K.

din 
că...

o dificul-

un DACA 
„perioada

formă sportivă care a 
în primăvară. Saltul 
reclamă totuși un ră-

fost vorba numai de

UN BUN PRILEJ DE CIȘTIGURI
TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO DIN 18 SEPTEMBRIE
O veste dintre cele mai bune p?n- 

tru participant i la 18 septembrie 
a.c. Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează PRIMA TRAGE
RE EXTRAORDINARA LOTO bazată 
pe O NOUA ȘI AVANTAJOASA 
FORMULA TEHNICA.

La această tragere se vor efectua 
în total 6 extrageri care vor totaliza 
52 de numere; ». vor atribui câști
guri pentru 3 numere din 20 extrase 

l și chiar pentru 3 numere 
— extrase; se vor efectua 2 ex-Icu premii
din 24 ext

(trageri care vor fi suportate din 
FOND SPECIAL; în cadrul valorilor
unitare ele ciștigurilor în numerar

de la cele 3 faze, 
rhme DACIA 1300

Din. cele de mai 
prinde că această 
adevăr extraordinară prin avantajele 
pe care le aduce: premiile care se 
acordă, cele 52 de numere care vor 
fi extrase, precum și faptul că la 
două extrageri, cîștigurile vor fi su
portate din FOND SPECIAL, fără a 
afecta cu nimic fondul de premii al 
tragerii rezultat din vînzare.

Pentru a putea participa la această 
tragere este bine să vă asigurați de 
bilete din vreme. Pentru aceasta 
toate agențiile vă stau la dispoziție.

se acordă autotu- 
ș.a.
sus se poate des- 
tragere este într-

Numerele extrase la tragerea 
LOTO din 14 septembrie 1973.

Fond general de premii ; 923 162 
lei-

Extragerea
67 84 35

Extragerea
31 33 52

I :
40 78 70 28 50

a II-a :
81 44 49 34 46
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Posibilul „trio" ofensiv al argeșenilor 
Poporan,

buie să se confrunte 
cu noi probleme mai 
puțin greu de depășit. _ ____  __
dăm cuvîntul antrenorului Coidum, 
care, înainte de a pleca, ieri, la 
Istanbul pentru a-și veilea adversa
rul jucînd, ne-a spusi „(Ța și Dinamo 
noi sinteni în situația de a' prezenta 
în competiția U.E.F.A. <j nouă for
mulă de echipă decît aceea din cam
pionat. Cred că nu trebuie să dau 
prea multe explicații. O dată la pa
tru ani echipa reprezentativă atacă 
decisiv calificarea la C.Iijl. așa că 
pentru prima manșă Troi. și Dobrin, 
piesele noastre grele trebuie să ră- 
mină Ia lot. Pe nepusă masă au ve
nit însă și acele indisponibilități de 
mai scurtă sau de mai lungă durată 
— Barbu, Pigulea, Marian Popescu și 
recent Nedelcu — care au dcat tot 
mecanismul echipei peste cap. Oltea- 
nu rămine acasă deoarece «are o sus- 
pendare dictată în meciurile disputate 
cu Real Madrid. Vedeți, din fiecare 
compartiment lipsește cite ceva și zău’ 
mi-e tare necaz că mă afla într-o 
delicată situație la a patra partici
pare a echipei în această prestigioasă 
competiție continentală. Nu mai spun 
că, aproape înaintea fiecărei etape de 
campionat, mi-a tremurat inima ca 
nu cumva în focul luptei pe gazon 
să mai constat cine știe ce accident. 
Ce-o fi aimbătă la Bacău

Jercan și Radii

în continuare 
mult sau mai 
Mai bine să

pentru^ meciul de la Istanbul: 
(de la stingd la dreapta)

.Antrenorul Coidum dădea explica
ții și, ca oried om, se gîndea Ia mi
siunea mult îngreunată pe care F.C. 
Argeș, o are, actxm, în prima manșă 
la Istambul. In. săpi'.âmina scursă, îm
preună cu colegul «său secund Dința, 
piteștenii au făcut antrenamente in
tense; miercuri F.C. Argeș a jucat 
un amical cu Progrdsul unde a în
cercat și formula de echipă pe care 
o va folosi azi la Bacău în campio
nat dar și formula de la Istanbul. 
Același lucru l-a făcut la București, 
joi cu Autobuzul, rulînd în prima re
priză posibilii)! unsprezece care ur
mează să întâlnească echipa Fener
bahce, antrenată de brazilianul Didi. 
Ea ar arăta cam așa: Stan — Pigu
lea, Cîrstea, VJad, Ivan — Mustățea, 
Roșu, Preputrsel (Ciolan) — Radu, 
Toporan, JerOan. .După cum se vecie 
in centrul liniei ofensive se află 
achiziția de la Ztajitul Slobozia care 
■n-a primit încă bptezul jocurilor Di
viziei A. Poate că și Marian Popescu 
va fi apt de joc _ț>'nă atunci și s-ar 
mai schimba ceva ga mijloc și în față... 
Despre Barbu nici vorbă să joace.

Situația se preziiMv așa cum este. 
Antrenorii și jucătorii o privesc însă 
realist șl bărbătește fâ,ră a demobi
liza. Dimpotrivă toată lu\"nea este ho- 
tărîtă să-și apere cu hotAr*re șansele 
la Istanbul.

Stelian TRAtOAVȚlRESCU



au cîștigat troleele
Al) ÎNCIPUI ÎNTRfCFKILE CONCURSULUI INTERNAJIONAL

DL AfROMODTLE CAPTIVE „MR-AERO’73“

„internaționalelor'' de inol
MAMAIA 14 (prin telefon). Simțind 

apropierea scurtei vacanțe înainte de 
reluarea pregătirii în bazinul acope
rit, cei mai mulțl dintre participan- 
ții la ediția din acest an a campio- 

, natelor internaționale ale României 
au făcut un simplu 
rezultatele lor fiind 
modeste. Au existat 
tivi care, indiferent

: rea fizică în care se 
duit să-și onoreze titlurile prin cifre

• cit mai bune. Ei au salvat — dacă 
se poate spune așa ceva — „Interna
ționalele” din acest an, modeste nu 
numai prin participare, dar și prin 
absența performanțelor de valoare.

Marian Slavic l-a învins pe Leonid 
Ilicev și la 200 m liber, parcurgînd 
cel patru lungimi de bazin In 2:01,2, 
Anca Georgescu s-a impus din nou 
în disputa brasistelor (200 m) crono
metrată în 2:54,6, iar Anca Groza, 
fără adversare, a înotat 200 m delfin 
In 2:28,8. Singurele curse cîștigate 
de oasneți au fost cele de la 200 m 
liber (Nadejda Matiuhina) și 200 m 
spate (Olga Kniazeva) în care repre
zentantele noastre s-au 
orice critică.

Trofeele din acest 
pentru cel mai bune 
revenit Nadejdei Matiuhina și lui 
Marian Slavic. Anca Groza a primit 
un premiu special pentru contribuții 
deosebite la dezvoltarea înotului în 
țara noastră.

act de prezență, 
mai mult decît 

însă eîțiva spor- 
de forma și sta- 
aflau, s-au stră-

prezentat sub

an, atribuite 
rezultate, au

LA TELEFON,

■UMS AIDES!...
Antrenorul TEODOR RADULESCU

ne vorbește despre turneul
rugbyștilor români in Argentina

cu Buenos

CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂRIE

REZULTATE TEHNICE : 400 m
liber f — Smatova (U.R.S.S.) 4:51,2 ; 
400 m liber m — 1. Timofeev
(U.R.S.S.) 4:24,2, 2. Aimer (România) 
4:24,8; 200 m delfin m — Petelei 
(România) 2:22,2; 200 m delfin f — 
Groza (România) 2:28,8 ; 200 m liber 
m : 1. Slavic (România) 2:01,2, 2. 111- 
cev (U.R.S.S.) 2:04,2, 3. Aimer 2:05,1 ; 
200 m liber f : 1. Matiuhina (U.R.S.S.) 

2. Smatova (U.R.S.S.) 2:18,4;
bras m : 1. Hempel (România) 
2. Resler (România) 2:38,1 ; 

bras f : 1. Georgescu (România) 
2. Hlopțeva (U.R.S.S.) 2:56,9, 

200 m

2:16,5,
200 m
2:38,0,
200 m
2:54,6,
3. Tujikova (U.R.S.S.) 2:57,0; 
spate tn — Horvat (România) 2:18,5;
200 m spate f : 1. Kniazeva (U.R.S.S.) 
2:37,4, 2. Donia (România) 2:41,3;
400 m mixt masculin — Wetterneck 
(România) 5:10,7; 400 m mixt fete — 
Pănulescu (România) 5:54,6.

Adrian VASILIU

Azi, juniorii la startul probei de obstacole pe echipe
ATENA, 14 (prin telefon).
Călăreții participanți la cea de-a 

V-a ediție a campionatelor balca
nice s-au întrecut, joi, pentru a 
desemna pe cei mai buni specia
liști în dresaj.

Reprezentanții noștri, alături de 
cei ai Bulgariei, au dovedit o bună 
pregătire, arătîndu-se de forțe 
sensibil egale, ceea ce a solicitat 
arbitrilor o atenție deosebită la a- 
cordarea punctajelor. Pînă la 
chiderea ediției, rezultatele nu 
fost încă definitivate. Ele vor 
comunicate, probabil, în cursul 
lei de mîine (n.r. azi).

Programul celei de a treia zi a 
concursului a cuprins și o probă

în- 
au 
fi 

zi-

de obstacole rezervată seniorilor și 
dotată cu „Cupa Atenei”. Călă
reții prezenți la start au avut de 
depășit dificultățile unui parcurs 
cu 12 obstacole, cu o înălțime 
maximă de 1,30 m. După efectu
area traseului de bază, trei spor
tivi au terminat cu 0 p penaliza
re: I. Blagoevici (Iugoslavia), Al. 
Bozan și D. Velea (România). Pen
tru desemnarea învingătorului a 
fost necesar să se dispute un par
curs de baraj, în urma căruia 
pe primul loc s-a clasat călărețul 
iugoslav cu 3 p, urmat de Al. Bo
zan și D. Velea cu cite 4 p, dar 
despărțiți la timp.

Sîmbătă după amiază este din 
nou rîndul juniorilor să-și dispute

data aceasta înîntîietatea, de
cadrul probei de obstacole pen
tru echipe.
cu părere de rău, accidentarea ca
lului Aprod (cu care Gheorghe Ni
colae a cucerit titlul de campion 
în proba individuală), ceea ce a 
determinat înlocuirea acestuia cu 
Spirt.

Consemnăm, însă,

CONSTANȚA, 14 (prin telefon).
La complexul sportiv al pionierilor 
din localitate au început vineri în
trecerile celei de-a V-a ediții a con
cursului internațional de aeromode- 
le captive „INTER-AERO“. La fes
tivitatea de deschidere, cuvîntul in
troductiv a fost rostit de către Ion 
Gheorghe, secretarul asociației spor
tive Grivița Roșie (inițiatoarea și 
organizatoarea acestor întreceri). în 
continuare, președintele F.R. Mo- 
delism, prof. univ. Nicolae Hangea, 
a urat concurenților succes în ca
drul actualei ediții.

Pe două piste separate au înce
put întrecerile probelor F2D (lupte 
aeriene) și F2A (viteză). Proba de 
lupte a reunit la startul ei șase 
echipaje : Boris Kiselev — Vladimir 
Eschin (U.R.S.S.), Pavel Klima — 
Iaroslav Safler (Cehoslovacia), Pe- 
tăr Malinov — Gheorghl Malinov 
(Bulgaria), Gheorghe Csoma — A-

lexandru Csoma (România I), Du
mitru Neagu — Dan Gheorghe 
(România II), Constantin Apăvăloa- 
ie — Ștefan Albert (Aripile Bra
șov). Eliminate, încă din calificări, 
datorită unor defecțiuni tehnice, 
echipajele românești nu au contat 
în lupta pentru primele locuri. Tur
neul final, care a prilejuit dispute 
dîrze, a stabilit următoarea ordine: 
1. U.R.S.S. — 2. v, 2. Bulgaria —
I v, 3. Cehoslovacia — 0 v.

în proba de viteză au participat
II concurenți. După disputarea ce
lor trei manșe pe primul loc s-a 
situat Stanislav Jipcov (U.R.S.S.) 
222 km/h., urmat în ordine de 
Sebef Doncef (Bulgaria) 211 km,li, 
Szigmond Somogy (Ungaria) 208 
km/h, Suiatopluk Mensik (Ceho
slovacia) 203 km/h, Stoil Tinef 
(Bulgaria) 201 km/h etc.

Sîmbătă se dispută probele de 
curse și de acrobație aeriană.

IERI, IN CAMPIONATUL BALCANIC DE BASCHET SENIORI

ROMANIA-GRECIA 76-75, DUPĂ UN MECI DRAMATIC

VICTORII INTERNATIONALE
ALE VOLEIBALIȘTILOR ROMANI
La Tolbuhin (Bulgaria) s-a dis

putat meciul internațional feminin 
de volei dintre echipa Farul Con
stanța și formația locală „Dobrud- 
ja“. Voleibalistele românce au ter
minat învingătoare cu scorul de 
3—0. ★

In diferite orașe din Olanda au 
continuat întrecerile Campionatelor

TELEX

Scurt dialog telefonic
Aires, la capătul firului fiind an
trenorul Teodor Rădulescu, coordo
nator secund al lotului reprezenta
tiv de rugby...

— Ce ne puteți spune despre 
comportarea sportivilor noștri după 
cele patru meciuri ?

— Evoluția rugbyștilor români se 
bucură de bune aprecieri, de la 
meci la meci. Presa, specialiștii ar
gentinieni remarcă valoarea tehnică 
a echipei noastre, experiența sa. 
Publicul, de asemenea, se arată de 
fiecare dată a fi foarte generos, in
diferent de rezultatele cu care s-au 
încheiat jocurile.

— Bilanțul vă mulțumește ?
— Caracterul amical al turneului 

elimină factorul miză. Sigur, ne in- 
interesează și rezultatele, dar im
portant este să jucăm rugby, într-o 
țară în care acest sport este bine 
cunoscut. Dovadă și numărul' im
presionant de spectatori: niciodată 
n-au fost sub 10 000... Noi știam 
prea puține lucruri despre rugbyul 
argentinian, dar faptul că are con
tacte cu școli de mare faimă ca 
acelea din Noua Zeelandă, Austra
lia îl recomandă de la sine.

— Ați susținut patru meciuri. Ați 
cîștigat primul, ați reușit un egal 
în al doilea, iar în continuare ați 
înregistrat două tnfrlngeri...

— în condiții normale ar fi tre
buit să nu pierdem nici un joc. Am 
avut întotdeauna inițiativa, în spe
cial în ultimul meci, la nivelul re
prezentativelor, de fapt cel mal im
portant test de pînă acum.

— Ați avut Jucători accidentați ?
— Unul singur, Postolache. în 

rest, contuzii banale, deși asta a în
semnat indisponibilități de la meci 
la meci.

— Care sînt atu-urile rugbyștilor 
argentinieni ?

— O grămadă extrem de grea, un 
pachet de înaintași de aproape 800 
de kilograme, cu jucători de peste 
90 de kilograme. în același timp, 
marea majoritate a rugbyștilor ar
gentinieni sînt buni sprinteri și mai 
ales centrii, care se infiltrează cu o 
mare repeziciune în dispozitivul de 
atac.

Sîmbătă, în încheierea turneului 
— al doilea test important, Ia 
Buenos Aires, cu XV-le Argenti
nei.

ISTANBUL, 14 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Susținută frenetic de 5—6 000 de 
spectatori entuziaști, aflați în tribu
nele Palatului sporturilor, echipa 
Turciei a obținut joi seara a 
doua victorie în cadrul ediției a 
XV-a a campionatului balcanic de 
baschet, rezervat formațiilor de se
niori : 59—55 în fața selecționatei 
române.

întilnirea a debutat în nota de 
superioritate a baschetbaliștilor țării 
gazdă, care în min. 5 conduceau cu 
10—4. în continuare, aruncările de 
la semidistanță executate de Boyra- 
zoglu și de Hakyezem au fost foar
te precise și în celelalte minute ale 
primei reprize, în cursul căreia ju
cătorii turci au interceptat și con
traatacat deseori. In contrast, „5“-ui 
român a evoluat foarte Crispat. E- 
forturile făcute în apărare ca și 
acuratețea unor combinații tactice 
erau irosite cu regularitate în fața 
coșului, ratările de la 3—4 metri și 
chiar de sub coș fiind exasperant 
de frecvente. Elocvent în această 
privință este faptul că primul coș 
din acțiune a fost înscris abia în 
min. 5 de către Tarău, acesta fiind 
de altfel singurul care a marcat de 
la semidistanță în primele 10 mi
nute, după care, însă, s-a... stins și 
el. Antrenorii Alex. Popescu și Efe
mer Sarossy au schimbat deseori 
formația din teren, dar de-abia în 
min. 17 (34—21 pentru echipa Tur
ciei) introducerea lui Cernat a pro
dus un oarecare reviriment. . . „

Pauză, lotul român a intrat. 1 Desigur, nu este ușor de găsit ex
plicație pentru această „criză de 
coș“ a jucătorilor români. Am stat 
de vorbă și cu antrenorii și cu ju
cătorii lotului. Nimeni nu a putut 
da o explicație certă în această 
privință. Ni s-a spus că poate să 
fie vorba de o oboseală psihică, de 
o lipsă de acomodare cu panourile 
rigide ale sălii sau pur și simplu 
de o crispare provocată de impor
tanța întîlnirilor. Considerăm însă 
toate aceste „cauze” ca nefilnd mo
tivate, deoarece toate echipele par
ticipante aflate aci evoluează în a- 
celeași condiții și au același țel. Nu 
ne rămîne decît să sperăm că a- 
ceastă „criză de coș“ despre care 
am vorbit este trecătoare și că în 
partidele următoare se va produce o 
schimbare în jocul echipei noastre. 

Au marcat : Tarău 14, Cernat 10, 
Novac 6, Cîmpeanu 8, Georghescu 
5, Diaconescu 4, Demian 2, Chivu- 
lescu 2, Riihring 2, Pîrșu 1 (au mai 
jucat Mănăilă și Popa) pentru Ro
mânia ; Tosun 15, Boyrazoglu 12, 
Hakyezem 8, Durusel 8, Gunei 6,

re. Luptînd mai 
români au făcut 
fensiv din ce în 
depășit, ceea ce a 
chebaliștii turci, care și-au pierdui 
eficiența aruncărilor, acțiunile lor 
ofensive devenind din ce în ce mai 
nesigure. Agresivitatea formației 
țării noastre în apărare a determi
nat multe greșeli de tehnică la 
echipa adversă care, în plus, a ce
dat, treptat, și fizic. De altfel, în 
această a doua repriză, jucătorii 
turci nu au înscris dgcît 19 puncte 
față de cele 40 realizate în prima 
parte a jocului.

Și, totuși, in ciuda acestor ele
mente, care ar fi trebuit să condu
că la succesul selecționatei române, 
aceasta nu a reușit decît să micșo
reze din handicapul de 12 puncte 
pe care-1 avea în min. 20. începutul 
reprizei secunde l-a găsit din nou 
pe Cernat în excelentă dispoziție de 
coș. Din păcate, eforturile lui au 
fost iarăși solitare. Toți ceilalți ju
cători români au 
tență coșul, dar, 
petrecut lucrurile 
Iugoslavia, ei au

Echipa română 
această perioadă 
(41—48 în min. 27). a fost din nou 
distanțată (43—57 în min. 32). iar 
în final s-a apropiat, pas cu pas, 
de egalare. Din păcate, însă, min
gile nu au intrat în coș și formația 
turcă a putut păstra pînă la urmă 
o „rezervă” de 2 coșuri cu care a 
și cîștigat această întîlnire.

mult, jucătorii 
sistemul lor de-« 
ce mai greu de 
surprins pe bas-

încercat cu insis-
așa 

și în 
ratat 
s-a 

pînă la 7 puncte

cum s-au 
partida cu 
foarte mult, 
apropiat în

REP.

NOU RECORD AL R.D. GERMANE
LA ARUNCAREA DISCULUI

BERLIN, 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs atletic desfă
șurat la Berlin, Siegfried Pachale a 
stabilit un nou record al R.D. Ger
mane în proba de aruncare a discu
lui, cu performanța de 66,38 m. Ve
chiul record era de 66,17 m. Pachale 
este în vîrstă de 23 de ani.

REȚETA LUI

Ziarul „Ndpsport" din Budapesta 
publică o interesantă relatare pri
vind grija 
te atletice 
fragmente :

„Tadeus 
săriturii în 
tachiadă a 
covia. este printre cei mai înzes
trați atleți. Pe lingă 
avut și noroc să dea peste un an
trenor excelent, Jerzy Lewandow
ski, fostul campion al alergărilor 
pe 1500 și 5000 m. care a împăr
țit în mod judicios perioadele de 
antrenament, nu a „grăbit” rezul
tatele, nu a voit ca imediat 
formeze un campion din 
plin de talent.

Lewandowslki spune că 
ocrotit organismul tînăr. 
gare cu o viteză redusă, o

pentru tinerele eiemen- 
din Polonia. Iată cîteva

Narozug, cîștigătorul 
lungime la ultima Spar- 
tineretului de la Cra-

aceasta, a

să 
tînărul

trebuie 
O aler- 

=__ __ _ _____  ... săritură
mai slabă trebuie să îndemne la 
prudentă:, trebuie să atragă atenția 
antrencyrului. în aceste cazuri este 
necesară odihna. Anii trecuți a 
apăruft o asemenea oboseală la

in teren ceva mai decis în apăra-

PARTICIPARE BOGATĂ
LA CONCURSUL ATLETIC

DE LA ROMA
La sfîrșitul 

va desfășura 
tant concurs 
la care și-au 
sportivi d'in 
Germania, Polonia, Suedia, Spania, 
Portugalia, Bulgaria, Belgia etc. Pe 
lista participanților figurează nu
mele cuncscuților atleți Rod Mil
burn (SUA), campion olimpic în 
proba de 110 m garduri, John 
Akii-Bua (Uganda), campion olim
pic la 400 m garduri, Ricky Bruch 
(Suedia), recordman al Europei la 
aruncarea discului.

acestei săptămîni se 
la Roma un impor- 
internațional atletic 
anunțat participarea 

19 țări: S.U.A., R.F.
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A început cea de-a 28-a ediție a 

campionatului unional de hochei pe 
gheață. Iată rezultatele înregistrate 
în etapa inaugurală a primei divizii, 
la care participă 9 echipe! Torpedo 
Gorki — Ț.S.K.A. Moscova 2—4; 
S.K.A. Leningrad — Dinamo Moscova 
3—9; Aripile Sovietelor — Spartak 
Moscova 5—5; Traktor Celiabinsk - 
Himik Voskresensk 1—3.

In noul sezon, hocheiștii sovietici 
vor participa la numeroase competi
ții internaționale. Intre 16 și 21 de
cembrie, la Moscova, se va desfășura 
turneul pentru premiul ziarului „Iz
vestia", cu participarea selecționate
lor U.R.S.S., Suediei, Finlandei, Ceho
slovaciei, Poloniei, și R.D. Germane. 
La sfîrșitul lunii decembrie, orașul 
Leningrad va găzdui campionatul 
mondial al echipelor de tineret (jucă
tori pînă la 20 de ani). Vor lua parte

LEWANDOWSKI
Narozug. Antrenorul a recomandat 
o odihnă de trei săptămîni. Rezul
tatul i Narozug și-a îmbunătățit 
rezultatul la 7,14 m. Iar la Cra
covia, anul acesta, a sărit 7,60 m 
și a cîștigat concursul.

Marek Chludzinski a terminat 
concursul pe locul al doilea după 
Nazorug. Antrenorul său, Jean 
Staroscinski, spunea că elevul său 
va lua startul anul acesta numai 
la săritura 
plat.

in lungime și 100 m 
Antrenorul spunea: „Tre-

Ince 4, Dagli 4, Tan 2 pentru Tur
cia. Au arbitrat foarte bine E. 
Elmobayed (R. A. Egipt) și L. Nei- 
kov (Bulgaria).

Vineri seara, România a întrecut 
Grecia după o dispută pasionantă, 
cu un final dramatic : 76—75 (32—
26. 68—68).

Sîmbătă, România are zi de odih
nă, iar duminică întîlnește echipa 
Bulgariei.

D. STĂNCULESCU

(Urmare din pag. 1)
român a dorit (și a reușit) să în
cheie victorios competiția. După 
primele trei minute de luptă, sco
rul îi era favorabil luptătorului 
iranian cu 4—3. în repriza secundă, 
Gingă a dezlănțuit atacuri repe
tate în mare viteză, a reușit ac
țiuni de toată frumusețea care au 
făcut să amuțească tribunele, mo- 
dificînd scorul la 10—6 in favoa
rea sa. El și-a dominat și în con
tinuare adversarul, cîștigînd parti
da la un scor care ne scutește de 
comentarii suplimentare: 16—7, 
probînd excelenta pregătire asigu
rată de antrenorii Ion Corneanu, 
Ion Cernea și Dumitru Cuc. Pen
tru locurile 2—3 s-au întîlnit polo
nezul J. Michalik și iranianul Alia
badi, victoria, și medalia de argint 
revenindu-i lui Michalik.

GUIMARD CiȘTIGĂ
„ROATA DE AUR“

Ciclistul francez Cyrille Gui
mard a cîștigat pentru a 3-a oară 
consecutiv trofeul „Roata de aur", 
cursă cu antrenament mecanic, dis
putată pe pista velodromului Vin
cennes din Paris. Guimard a aco
perit distanța de 50 km în 52:23,5 
(medie orară 57,224 km). Pe locul 
doi s-a clasat belgianul Godefroot, 
iar pe locul trei — Ovion (Fran-

MECIUL DE FOTBAL
BULGARIA- R.D.G. (tineret)

SOFIA, 14 (Agerpres). — 
gas, s-a disputat întilnirea 
țională amicală de fotbal 
selecționatele de tineret 
pînă la 21 de ani) ale Bulgariei și 
R.D. Germane. Victoria a revenit 
gazdelor, cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat în minutul 45 de 
Parușev.

La Bur- 
interna- 

dintre 
(jucători

europene de volei rezervate echipe
lor de juniori.

In turneele pentru locurile 7—12, 
selecționatele României au obținut 
victorii: fetele au. învins cu 3—0 
(15—5, 15—8, 15—9) formația Itali
ei, iar băieții au întrecut cu același 
scor — 3—0 (20—18, 15—13, 15—8) 
formația Franței.

Alte rezultate : masculin (locurile 
1—6) : Polonia — Bulgaria 3—0 ; 
U.R.S.S. — Olanda 3—0 ; Ceho
slovacia — Italia 3—1 ; (locurile 
7—12) : Iugoslavia — Grecia 3—1 ; 
R.D. Germană — Israel 3—0 ; fe
minin (locurile 1—6) : Ungaria — 
R.F. Germania 3—0 ; Cehoslovacia 
— Olanda 3—0 ; U.R.S.S. — Polonia 
3—0 ; (locurile 7—12) ; R.D. Ger
mană — Belgia 3—0 ; Bulgaria — 
Iugoslavia 3—1.

în clasamentele celor două tur
nee finale, conduc echipele U.R.S.S. 
(neînvinse), cu cite 8 puncte din 
patru meciuri disputate.

Turneul internațional de tenis de la Ap
tos (California). a continuat cu disputa
rea primelor două sferturi de finală ale 
probei de simplu bărbați. Americanul 
Jeff Austin l-a eliminat cu 7—5, 6—3 pe 
Erik van Dlllen (SUA), iar Haroon Ra
him (Pakistan) l-a învins cu 7—5, 6—1 
pe Tom Edlefsen (SUA). în proba de 
dublu bărbați, Van Dlllen și Ralston au 
Întrecut cu 3—6. 6—3. 6—4 perechea 
Proisy, Dominguez (Franța).

v

CAMPION MONDIAL
La cîteva minute după festivita

tea de premiere (la categoria 52 
kg), i-am cerut o scurtă declarație, 
noului deținător al titlului suprem. 
Iată ce ne-a spus Nicu Gingă; „1973 
înseamnă, fără îndoială, pentru 
mine anul consacrării. Sînt nespus 
de fericit pentru această ultimă 
victorie pe care am adus-o țării 
mele. Dar, în același timp, știu de 
la antrenorii mei și de la colegii 
mai experimentați că în sport este 
mai ușor să te afirmi, decît să te 
menții. Sînt conștient deci, că pe 
viitor va trebui să mă pregătesc 
cu și mai multă conștiinciozitate".

Un alt reprezentant al țării 
noastre angajat în lupta pentru o 
medalie, Ion Păun, a cedat la 
puncte (2—9) în fața lui K. Li- 
pien, pierzînd astfel posibilitatea 
de a urca pe podiumul de premi
ere. Totuși, frumoasa sa evoluție 
din primele zile ale concursului 
i-a asigurat un meritoriu loc IV.

Dintre ceilalți concurenți români 
care au rămas în întreceri pînă 
în etapele superioare ale compe
tiției, se cuvine să amintim com
portarea lui Nicolae Neguț, clasat 
pe locul 
După un 
nostru a 
bilităților 
pierdut sansa de a obține 
lie. Aceleași aprecieri se 
și referitor la evoluția 
tului cu bronz la Jocurile 
Victor Dolipschi, clasat 
aceasta pe poziția a V-a.

Merită subliniată comnortarea 
celor doi tineri debutanți în mari-

le concursuri internaționale, Adri
an Popa (74 kg) și Constantin Ale
xandru (48 kg), care deși n-au ob
ținut medalii, s-au situat pe pozi
ții fruntașe la categoriile lor. Popa 
a obținut locul V, iar Alexandru, 
locul VI.

Iată lista primilor clasați la toa
te categoriile (48 kg): 1. Zubkov 
(U.R.S.S.), 2. Svieran (Polonia), 3. 
Sereș (Ungaria) ... 6. ALEXANDRU 
(România); 52 kg : NICU GINGA 
(România), 2. Michalik (Polonia) 
3. Aliabadi (Iran); 57 kg: 
Lipien (Polonia), 
(U.R.S.S.), 3.

IV la categoria 90 kg. 
start bun, reprezentantul 
evoluat sub nivelul posi- 
sale maxime și. astfel a 

o meda- 
pot face 
medaliă- 

Olimpice, 
de data

1. J.
Kazakov 

---------- - Traikov (Bulgaria); 
62 kg: 1. K. Lipien (Polonia), 2. Kav- 
kaev (U.R.S.S.), 3. Raczi (Ungaria), 
4. PĂUN (România); 68 kg: 1. 
Șamutolinov (U.R.S.S.), 2. Damia- 
novici (Iugoslavia), 3. Weling 
(R.D.G.); 74 kg: 1. Kolev (Bulgaria), 

' 2. Karlsson (Suedia), 3. Gopfert
(R.D.G.) ... 5. POPA (România); 
82 kg: 1. Lieberman (U.R.S.S.), 2. 
Nenadici (Iugoslavia), 3. Janota 
(Cehoslovacia), 4. NEGUȚ (Româ
nia); 100 kg: 1. Balboșin (U.R.S.S.), 
2. Lozanov (Bulgaria), 3. Skrzyd- 
lewski (Polonia); -fc 100 kg: 1. 
Tomov (Bulgaria), 2. Kment (Ce
hoslovacia), 3. Morkiladze (U.R.S.S.) 
... 5. DOLIPSCHI (România).

2.

ACUM

în localitatea italiană Gorizia s-au des
fășurat întrecerile uneia 1 din fazele pre
liminare ale „Cupei Europei" la marș, 
în proba de 50 km, victoria a revenit 
italianului Vittorio Vișini, cu timpul de 
4h 22:43,8, urmat de compatriotul său 
Rosario Valore — 4h 22:45.4 și bulgarul 
Simeon Gervasiev — 4h 28:41,2. Cursa de 
20 km s-a încheiat cu victoria lui Ar
mando Zambaldo (Italia), cronometrat 
în lh 36:46,8. Pe locul secund s-a situat 
Victor Campos (Spania) — lh 37:53.8, 
urmat de Ștefan Zukev (Bulgaria) — lh 
38:8.8. Clasament general pe echipe : 1. 
Italia — 104 p, 2. Polonia — 85 p, 3. Bul
garia —- 79 p. 4. Cehoslovacia — 57 p, 
5. Spania — 56 p, 6. Elveția — 29 P- 
Echipele Italiei și Poloniei s-au calificat 
pentru finala competiției, programată în 
zilele de 12 și 13 octombrie, la Lugano 
(Elveția).
■
Cunoscutul sportiv maghiar Andras Bal- 
czo. de 5 ori campion al lumii și cam
pion olimpic la pentatlon modern, a 
anunțat că se va retrage din activitatea 
competițională. El este în vîrstă de 35 
de ani. Balczo a participat cu succes, 
timp de 18 ani, la cele mai importante 
competiții ale acestei discipline sportive.
■
Peste 50 000 de spectatori au urmărit pe 
circuitul „Norisring" din Nurnberg o 
cursă internațională automobilistică, con- 
tînd pentru campionatul european de 
formula II. Victoria a revenit pilotului 
australian Tim Schenken (,,Motul-Ford“), 
urmat de englezul Tom Price („Motul- 
Ford“) și francezul Henri Pescarolo 
(„Motul-BMW"). Marele favorit al 
cursei, francezul Jean Pierre Jarier 
(,,March-BMW“), a abandonat în prima 
manșă a cursei din cauza unei defec
țiuni mecanice. în clasamentul campio
natului european (formula II) continuă 
să conducă Jean Pierre Jarier — 70
puncte, urmat de Jochen Mass (R. F. 
Germania) — 40 puncte și Patrick De- 
pailler (Franța) — 38 puncte.

La Bogota, au început Campionatele 
mondiale de schi nautic. După prima zi 
de întreceri, în concursul feminin con
duce Maria Victoria Carrasco (Venezue
la) — 4 390 p, urmată de Willy Stanle 
(Olanda), 3 470 p, Maria Esperanza (Ve
nezuela) — 3 140 p, Eva Maria Fritsch 
(Austria) — 2 970.

Competiția internațională de tenis do
tată cu „Trofeul Bonfiglio“ a continuat 
la Milano cu disputarea primelor parti
de din sferturile de finală ale probelor 
de simplu. Iată rezultatele înregistrate: 
masculin : Moreno (Spania) — Feaver 
(Anglia) 7—5, 7—5: Fibak (Polonia) — 
Higueras (Spania) 6—8, 7—5, 6—1; femi
nin : Hublerova (Cehoslovacia) — GU- 
dal (Belgia) 6—3, 6—2; Vldo (Italia) — 
Wlkstedt (Suedia) 6—4, 6—2.

In turneul internațional de șah de la 
Soci, „Memorialul Cigorin", după 9 run- 
de conduce marele maestru so
vietic Mihail Tal cu 6 puncte și o par- 
tidă întreruptă, urmat de Boris Spasski 
— 6 puncte. In runda a 9-a, Balașov 
l-a învins pe Spiridonov, în timD ce 
Korenski a pierdut la Rașkovski. Remi
za a fost consemnată în partidele: Smej- 
kal — Tlmann. Andersson — Spasski, 
Suetln — Kroglus, Filip — Szabo.

UN AN
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formațiile Canadei, U.R.S.S., Ceho
slovaciei, S.U.A., și Finlandei. In luna 
ianuarie, selecționata cluburilor din 
U.R.S.S. va participa la turnee inter
naționale în Canada, Elveția, Finlan
da și Suedia.

ÎN PRAGUL MARILOR REFORME
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turneu în 
compania 
Au cîști- 
de 13—3

noua campioană 
pe apă, aclamată 
belgrădean

Echipa Ungariei, 
mondială de polo 

de publicultydlt

HOCHEIȘTII DIN ODORHEI

„CESKOSLOVENSKI SPORT 
rezumat, 

existentă în S.U.A. în ajunul 
reforme prevăzute în orga- 
sportului amator de peste 
Redăm din cuprinsul artico-

Echipa de hochei pe gheață Tîr- 
nava Odorhei, < aflată în 
Cehoslovacia, a jucat în 
formației L.P. Szumperk. 
gat gazdele, cu scorul 
(3—1. 4—1, 6—1).

Ziarul
din Praga, relatează, în 
situația 
marilor 
nizarea 
Ocean, 
lului :

„Schimbările șl reformele menite a 
îmbunătăți structura sportului ama
tor din S.U.A. sînt cuprinse în pro
iectul de lege ce urmează a fi su
pus Congresului, proiect cunoscut 
sub numele „Actul sportului amator 
american 1973“. Comisia congresu-

Acum un 
rioadă, se 
miincheneză. 
ne cuprinde __ ______a._.
Și totuși, cite nu s-au întîmplat 
de atunci...

Majoritatea recordurilor atle
tice au fost întrecute. Mark 
Spitz s-a însurat și a părăsit 
bazinul. Valeri Borzov își în
cearcă forțele în sprintul pre
lungit. Shane Gould nu a mai 
rămas decît cu o singură men
țiune în palmaresul mondial. 
Teofilo Stevenson — oricît de 
incredibil — a fost învins chiar 
în fieful său cubanez. Și cite 
altele...

Vara asta, în clădirea Comi
tetului de organizare din Sa- 
arstrasse nr. 7, nu mai erau 
decît vreo 45 din cei 800 de 
funcționari de anul trecut. A- 
cești ultimi mohicani încheie 
încă bilanțuri și țin piept ce
lor 25 de procese în curs, ma
joritatea de natură financiară. 
Și totuși, cînd l-am întrebat pe 
secretarul general al Comitetu
lui, Herbert Kunze, dacă ar 
mai lua-o o dată de la înce
put, ne-a răspuns cu cea mai 
hotărîtă dintre afirmații, nu cu 
patima unui jucător la bursă, 
ci cu pasiunea nestinsă a ce
lui pentru care un mare eve
niment sportiv este o inegala
bilă experiență de viață.

Și noi gîndeam la fel, 
tristețea peisajului din 
perimetru olimpic ar 
stîrni alte opinii. Rugina 
ceput să se depună pe

bine utilizată forța tinerilor", 
adăugat i „Succesele lui 

vitezei 
aceste 

■ dezvol- 
dori ca 
și con- 

„distrac-

buie
A mâi auaugak i 
Chludzinski se datorează 
și exploziei sale, așadar 
două calități trebuie să fie 
tate în primul rînd. Aș 
atît antrenamentele cit 
cursurile să reprezinte o ,. 
ție” pentru băiat. Tn înțelesul no
bil al cuvîntului! Pentru haltere și 
pentru alte mijloace de dezvoltare a 
mușchilor, pentru antrenamente de 
fortificare va mai fi suficient timp 
în viitor”

lui. căreia, i-a fost încredințată pre
gătirea legii în cauză, a trebuit să 
se descurce în nenumărate motive 
de dispută dintre A.A.U. (Uniunea 
sportului amator) și N.C.A.A. (Fe
derația națională a sportului uni-

'e-
derația națională a sportului 
versitar).

Proiectul Inițiază crearea 
înalt consiliu al sportului 
can. “ .
înalt for vor intra cinci membri, 
numiți direct de președintele țării 
In afara coordonării diferitelor 
funcții legate de sport, Consiliul va 
•trebui să controleze un fond finan

unui 
ameri- 

Presa precizează că în acest

ciar special, destinat dezvoltării 
propagării sportului în S.U.A. 
presupune că acest fond va repre
zenta o subvenție 
statului, în. sumă 
de dolari.

înaltul consiliu 
pundă în fața Senatului de activi
tatea diferitelor federații și organi
zații sportive pe plan național, de 
pregătirea atleților pentru 
confruntări internațioale, 
care în primul rînd Olimpiada. Con
siliul va forma diferite comisii speci
ale care se vor ocupa de reorganiza
rea diferitelor ramuri de sport. O 
asemenea comisie se va ocupa de 
reorganizarea structurii Comitetului 
olimpic american, a cărui activitate 
a fost atît de aspru criticată după 
ediția miincheneză 
Această comisie se 
locit de controlul 
ror sportivilor de 
urmează a reprezenta 
S.U.A., a candidaților olimpici,

anuală din partea 
de 50 de milioane

va trebui să răs-

marile 
printre

a Olimpiadei, 
va ocupa nemij- 

pregătirilor tutu- 
performanță ce 

culorile

an, în această pe- 
incheia Olimpiada 
Cum e omului dat, 
cîteodată nostalgia.

deși 
fostul 
putea 
a în- 
stilpii

uriașului acoperiș, cu plăcile 
sale care pierd tot mai mult 
din transparență. Pe milionul 
de metri patrați ai parcului o- 
limpic s-ar înscăuna pustiul, 
dacă n-ar fi și azi curiozitatea 
oamenilor. Societatea care gos
podărește astăzi instalațiile o- 
limpice și-a angajat o poliție 
privată (cu uniforme publicita
re de șerif) și a păstrat cîteva 
hostesse care poartă numeroșii 
vizitatori — în special tineri — 
pe aleile cu iarba fanată. In 
sala care a consacrat-o pe Ol
ga Korbut se țin campionate 
de dans. Piscina se reamena- 
jează pentru uz public. In in
cinta velodromului s-au dese
nat terenuri de tenis. Pe hipo
dromul de la Riem se țin ex
poziții de dini ciobănești. Și 
așa mai departe.

In fosta cetate a presei, s-au 
pus în vînzare 2621 apartamen
te, dar nu s-au găsit cumpără
tori decît pentru 1145 (deci 43 
la sută). In cele 900 de locuințe 
din Satul olimpic nu s-au mu
tat pînă acum decît vreo 700 
de oameni. Dezolant ? Poate, 
dar sîntem siguri că populația 
capitalei bavareze va găsi so
luțiile necesare pentru ca epi
logul olimpic să nu fie trist.

Important este ca peste toa
te aceste elemente materiale să 
planeze, cu forța sa imaterială, 
spiritul olimpic, prezent vigu
ros în toate amintirile noastre 
milncheneze, ca și în gindurile 
cu care întîmpinăm Congresul 
olimpic de la Varna.

Victor BANCIULESCU

CUPLAJUL INTERNATIONAL 
DE HANDBAL DIN CAPITALA

Astăzi, de la ora 16.30, pe terenul din 
parcul Dinamo — Universitatea București 
va primi replica formației T.V. Suhr.

pe terenul de bitum 
Dinamo din Capi- 
dou& întîlnlri de

Ieri după amiază, 
din parcul sportiv 
tală, s-au disputat ---------------------
handbal masculin. In primul joc, UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI, după o în
călzire. . . prelungită (cauzată de întir- 
zierea adversarei sale, S. C. MAGDE
BURG), a cîștigat la limită : 10—9 (7—5). 
Scorul a avut, în majoritatea timpului, 
o evoluție strînsă, studenții bucureșten: 
detașîndu-se printr-o apărare (excelent 
portarul Vasilache) mobilă și printr-o 
mai mare varietate a acțiunilor de atac. 
Tn cea de a doua partidă, DINAMO 
BUCUREȘTI a învins clar formația el
vețiană TV Suhr, cu scorul de 20—15 
(10—8). Deși sosiți cu cîteva ore înaintea 
începerii meciului, handbaliștii elvețieni 
au dat o replică viguroasă formației 
bucureștene, care n-a reușit să se im
pună decît în ultimele 10 minute ale 
întîlnirii.

RAPID BUCUREȘTI — 
LOKOMOTIV LEIPZIG 32—3 

LA RUGBY
Ieri după amiază, a avut loc, pe sta

dionul Giulești, în cadrul manifestărilor 
sportive dedicate aniversării semicente
narului clubului Rapid București, partida 
amicală de rugby dintre formația gazdă 
(divizionară B) și echipa Lokomotiv 
Leipzig (R. D. Germană). Mai rutinați, 
jucătorii bucureșteni au cîștigat 

32—3 (16—3).

putată contracronometru individual pe 
distanța de 4,735 km. Cel mai bun timp 
— 6:9,5 — a fost înregistrat de spaniolul 
Manzaneque. A urmat în clasament O- 
cana (Spania), învingătorul Turului Fran
ței, înregistrat cu timpul de 6:13.

In campionatul european de 
tineret

FRANȚA — FINLANDA 1—2, 
LA FOTBAL

cu

A ÎNCEPUT 
„TURUL CATALONIEI"

MADRID (Agerpres). — Turul ciclist 
al Cataloniei a început cu o etapă dis-

In localitatea franceză Samur __
disputat întilnirea internațională de fot
bal dintre selecționatele de tineret 
Finlandei și Franței. Fotbaliștii finlan
dezi au tei minat învingă tori cu scorul 
de 2—1 <1—0), prin golurile marcate de 
Manninen (min. 7) ș1 Boissier (autogol 
in min. 67), respectiv Rampillon (min. 
87).

s-a

ale
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