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au făcut o călduroasă și entuziastă primire conducătorului 

iubit al partidului și statului nostru
Simțămintele de profundă mîndrie 

patriotică, de totală aprobare și înal
tă apreciere cu care întregul popor 
a urmărit, zi de zi, vizita oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în cele șase țări de pe continentul 
latino-american și-au găsit o caldă 
și pregnantă expresie în manifesta
ția entuziastă, însuflețită, făcută de 
populația Capitalei conducătorului 
iubit al partidului și statului nostru, 
Ia întoarcerea în patrie, sîmbătă sea
ra. Zeci de mii de oameni ai muncii 
din întreprinde: ile și instituțiile 
bucureștene, studenți și elevi, care 
— asemenea tuturor cetățenilor Ro
mâniei socialiste — au însoțit cu 
inima și gîndul pe președintele Con
siliului de Stat în această călătorie 
istorică — prima vizită a unui șef 
de stat român în America Latină — 
au venit să-l întîmpine cu dragoste, 
considerație și recunoștință. Ei poartă 
portrete ale secretarului general al 
partidului ; pancarte pe care se 
pot citi : „Ceaușescu — P.C.R".
„Ceaușescu șl poporul", „Să ne tră- 
iți ani mulți și fericiți, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu". Prin glasul 
lor, întreaga țară, toți cei ce 
muncesc, i-au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un fierbinte „bine 
ați venit", i-au exprimat, direct și 
sincer, deplinul acord și via satis
facție față de roadele bogate ale 
vizitei, față de activitatea desfășu
rată și cu acest prilej de conducăto
rul statului român, reprezentantul fi
del al năzuințelor și idealurilor na
țiunii noastre, purtător a] mesajului 
ei de prietenie între popoare, perso

■ activității
■ sportive
■ ae masă

I

ȘAPTE CROSURI 
IN CAPITALA I

După o pauză prilejuită de 
vacanța de vară, seria crosuri
lor bucureștene, începută în 
primăvara acestui an, se reia 
astăzi în. Capita,lă.

Amatorilor de alergări le 
sînt oferite 7 concursuri care 
vor avea Ioc, începînd de la 
ora 9, în zonele pitorești ale 
orașului : Parcul Herăstrău, 
Parcul Tineretului, Baza Hi
pică din Calea Plevnei, Baza 
de agrement de la Străulești, 
împrejurimile stadionului din 
Colentina ș.a.

Reamintim că toți cei care 
încheie cursele păstrează un 
talon de participare, iar o 
„colecție" de cel puțin 5 ase
menea taloane dă dreptul de 
participare la tragerea la sorți 
(cu frumoase premii în echipa
ment sportiv) ce va avea loc 
la sfîrșitul anului.

BUCUREȘTI : LA ÎNTREPRINDE
REA DE PANIFICAȚIE „TITAN", 
SPORT PE MULTIPLE PLANURI

„TITAN", acest colos al panifica
ției bucureștene, posedă o asociație 
sportivă bine cotată. Din totalul an- 
gajaților, 75°/o sînt tineri care acti
vează în rîndurile acestei asociații. 
Zilnic, după orele de program, aci 
se organizează întîlniri sportive in
tersecții la șah, tenis de masă, 
handbal, fotbal și volei.

Astfel, pasionați! șahului %u or
ganizat un concurs pe întreprin
dere, intitulat „cel mai bun șahist", 
al cărui merituos cîștigător a fost 
C. Popescu.

De asemenea, amatorii drumeției 
pornesc la fiecare sfîrșit de săptă- 
mînă în excursii organizate pe iti
nerare tot mai interesante. Un bun 
rezultat pe întreprindere l-au obți
nut la handbal, fetele, — care s-au 
impus înaintea băieților — ocupînd 
locuri de frunte în meciurile pe 
sector.

Activitatea sportivă de la „Titan" 
nu se rezumă, însă, numai la întîl
niri amicale, intersecții sau pe sec
tor. Astfel, cei 350 de U.T.C.-iști ai 
întreprinderii au inițiat cîteva ziie 
de muncă patriotică ce au avut 
drept rezultat... apariția a două te
renuri de volei și baschet. Sînt 
constatări care ne bucură.

Și totuși, se pare că în această în
treprindere există o activitate ne
glijată : gimnastica la locul de 
muncă. Aceasta este mărturisirea 
lui Marin Stoica, secretarul Comite
tului U.T.C. de Ia „Titan" : „Deși 
există condiții pentru practicarea 
gimnasticii la locul de muncă, totuși 
este regretabil că nu se realizează 
In acest sens o mai strînsă colabo
rare între asociația sportivă, sindi
cat și U.T.C. Gimnastica la locul de 
muncă întreruptă acum un an, ar 
putea fi reluată sub bune auspicii, 
în acest fel am putea îndeplini do
rința unor tinere din întreprindere 
ca : Aneta Grigore, Florența Păca
lă, Ana Cosma și multe altele..." 
(Așteptăm și noi mult dorita co
laborare).

Octavian GUȚU și 
Gheorghe BURLEA, 
corespondenți

HAȚEG : CAMPIONATELE ORĂ
ȘENEȘTI LA TENIS DE MASĂ, 

VOLEI Șl POPICE

Consiliul orășenesc Hațeg pentru 
educație fizică și sport, în colabora
re cu comisiile pe ramură de sport, 
organizează în aceste zile campio
nate pe echipe la tenis de masă, 
volei și popice, sistem tur-retur, 
toate avînd un caracter de masă. 
La aceste campionate cu etape săp- 
tămînale iau parte — în total — 
peste 30 de formații.

Nicu SBUCHEA, corespondent 

nalitate politică marcantă a vieții in
ternaționale, stimată pe toate meri
dianele pentru contribuția sa activă 
la edificarea unei lumi mai bune, o 
lume a păcii și colaborării.

Cu aceste sentimente de justifi
cată mîndrie pentru succesele înre
gistrate în toate țările vizitate, cu 
bucuria de a-1 revedea în mijlocul 
lor pe președintele României socia
liste, au venit locuitorii Capitalei 
să-l întîmpine pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la aeroportul Otopeni. In 
această seară, aerogara freamătă de 
lume, are un aer sărbătoresc.

Aici, Ia aeroport, au sosit în în- 
tîmpinare tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer și tovarășa Elena Maurer, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Nlculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană. Gheorgbe Radulescu, Virgil 
Trofin, Hie Verdeț. Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, 
Cornel Burtică, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 
Ioniță. Conducătorii de partid șl de 
stat au venit împreună cu soțiile.

La ora 21,15, aeronava prezidențială 
aterizează, venind din Maroc, unde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu au 
întreprins, în drum spre patrie, o 
vizită neoficială de prietenie, la in
vitația regelui Hassan al II-lea.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu deosebită 
cordialitate de tovarășul Ion Gheor

ACȚIUNEA TURISTICĂ DE MASĂ 
INSIGNA „AMICII DRUMEȚIEI" 

INTRĂ ÎNTR-0 NOUĂ Șl IMPORTANTĂ FAZĂ
Sarcini de mare actualitate: constituirea și consolidarea comisiilor de turism; 
stabilirea listelor de obiective turistice; realizarea unei propagande eficiente

Acțiunea „Amicii drumeției", 
menită să asigure un puternic re
viriment turismului activ, va in
tra foarte curînd într-o nouă fa
ză, aceea a înscrierii celor ce iu
besc mișcarea în aer liber și care 
vor să se numere printre primii 
purtători ai insignei.

De la publicarea regulamentului 
și a normelor pentru obținerea in

Taberele cu corturi, admirabil mijloc de a petrece timpul liber în natura 
care ne izbăvește de noxele civilizației

signei „Amicii drumeției" au tre
cut cîteva luni. în acest răstimp, 
forurile _ sportive din toate județele 
țării, din municipii și din marile 
orașe au avut răgazul necesar ca 
printr-o atentă organizare a co
misiilor de turism, prin pregăti
rea mijloacelor de propagandă, să 
asigure premisele succesului noii 
acțiuni. De altfel, între timp, Con
siliile județene, municipale și oră
șenești pentru educație fizică și 
sport au fost impulsionate în a- 
ceastă direcție de către forul su
perior al mișcării noastre sportive 
(C.N.E.F.S.) care le-a recomandat

ÎN FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE TENIS

VIRGINIA RUZICI ȘI FRAȚII MARCU
SINT PRIMII LAUREATI

Primele tricouri de campioni ai 
țării, în actuala ediție a „naționale
lor" de tenis, au fost înmînate cîș- 
tigătorilor ieri după amiază. în pen
ultima zi de întreceri. De fiecare 
dată ele au intrat în posesia unor 
noi deținători, campionii de pînă 
acum trebuind să plece steagul.

PROGRAMUL DE AZI 
Teren Progresul

Ora 8 : semifinalele de du
blu mixt

Ora 14 : finala de simplu 
bărbați Toma Ovici — Viorel 
Sotiriu, urmată de finalele de 
dublu femei și dublu mixt

Primul nume înscris pe tabela de 
onoare a campionatelor aparține ti
nerei jucătoare dinamoviste Virgi
nia Ruzici, care întrerupe seria vic
torioasă a brașovencei Iudit Dibar- 
Gohn, de cinci ori victorioasă pînă 
acum. Este un schimb de generații 
care trebuie subliniat, reînnoire de 
altfel firească și previzibilă. Noua 
campioană este, desigur, cea - mai 

ghe Maurer și tovarășa Elena Mau
rer, de conducătorii de partid și de 
stat prezenți la aeroport.

Mulțimea aplaudă și ovaționează, 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu și poporul".,

în numele oamenilor muncii bucu
reșteni, tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald bun venit pe pă- 
mîntul patriei.

în aclamațiile celor prezenți, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului nostru este urmărită 
cu deosebită atenție, fiind subliniată 
în repetate rînduri de aplauze, ova
ții și urale.

Tovarășul Gheorghe Cioară, expri- 
mînd gîndurile și sentimentele 
bucureștenilor. ale întregului nostru 
popor, a mulțumit din inimă secre
tarului general al partidului pentru 
cuvîntul rostit.

Prin intermediul transmisiei di
recte a posturilor de radio și tele
viziune, întreaga țară a luat cunoș
tință cu larg interes de expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a par
ticipat la această spontană și emo
ționantă adunare populară, la aceas
tă nouă și vibrantă manifestare de 
dragoste și atașament față de partid 
și patria socialistă, față de conducă
torul iubit, căruia i se urează din 
adîncul inimii aceeași însuflețitoare 
putere de muncă pentru binele țării, 
pentru binele nostru, al tuturor.

ca în lumina indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c. și conform sarcinilor 
prevăzute în Planul de măsuri a- 
doptat de Plenara C.N.E.F.S., să 
acorde turismului „o deosebită a- 
tenție atit ca activitate de masă 
cit ți ca sport tehnico-aplicativ". 
Li s-a atras, totodată, atenția să 
aibă în vedere formele de turism 

activ (drumeții, marșuri turistice, 
concursuri de orientare, tabere cu 
corturi etc.) și, în special, insigna 
„Amicii drumeției".

Firește, îndeplinirea în condiții 
corespunzătoare a acestor sarcini 
este condiționată de existența unor 
comisii de turism bine închegate, 
dinamice și competente. întrucît nu 
existau asemenea comisii în toate 
județele sau municipiile, s-a pus 
cu deosebită acuitate problema 
constituirii acestor organisme, ab
solut necesare. Dar chiar și în a- 
cele locuri unde comisiile de tu
rism nu desfășurau o activitate 

talentată dintre tenismanele noului 
nostru eșalon fruntaș, o promisiune 
împlinită.

Nu vom ezita să spunem de Ia 
început, însă, că pentru cei care au 
venit să asiste la o finală „mare" 
a fetelor, n-a fost prilej de satis
facții complete. Meciul s-a încheiat 
în chip nedorit, la mai puțin de 
trei sferturi de oră de la prima min
ge. Iar pînă atunci fazele, de tenis 
elevat n-au abundat. Ruzici își pier
de primul ghem la serviciu, cu trac 
și ezitări copilărești. Contra serviciu
lui joacă mai bine, trimite drive-uri 
puternice și egalează. In ghemul 
trei, la a doua minge, se produce 
surpriza ; Gohn aleargă după o min
ge laterală, alunecă și cade. Se ri
dică greu, acuzînd dureri în picio
rul sting. După o întrerupere pre
lungită reia totuși 'lupta. Campioana 
pierde trei ghemuri consecutiv, do
vedind că se resimte evident. Apoi, 
însă, revine puternic, cîștigă pe 
serviciul adversarei, pentru a se a- 
propig la 3—4. A fost ultima scli
pire. De aci încolo, totul a mers 
pentru viitoarea campioană. în se
tul al doilea, după primul ghem, în 
sohimbarea terenului, brașoveanca 
anunță că nu mai poate continua 
partida. Scorul finalei feminine î

Succes obținut de rugbyștl la Varna

ECHIPA DE TINERET 
A ROMÂNIEI A CUCERIT 

„PREMIUL 
NISIPURILE DE AUR"

SOFIA, 22 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — La Var
na s-a încheiat ediția inaugurală 
a turneului de rugby dotat cu 
„Premiul Nisipurile de Aur“, or
ganizat sub patronajul filialei 
„Balkan-turist" din localitate.

în ultima zi a competiției, s-au 
întîlnit reprezentativa de tineret 
a României și selecționata Sofiei. 
Superiori din toate punctele de 
vedere, sportivii româhi au cîștigat 
cu 15—3 și au devenit primii de
ținători ai trofeului pus în joc. în 
celelalte meciuri susținute în ca
drul turneului, tinerii rugbyști ai 
echipei române au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 12—6 cu Ce
hoslovacia, 55—0 (!) cu Lokomo
tiv Zagreb și 37—0 cu J.S.K. Spar
tak Varna.

Clasament final : 1. ROMÂNIA- 
tineret 12 p, 2. Sofia 10 p, 3. Ce
hoslovacia 9 p, 4. J.S.K. Spartak 
Vama 6 p, 5. Lokomotiv Zagreb 
4 p.

TOMA HRISTOV

susținută, a devenit imperios ne
cesar să se ia măsuri pentru con
solidarea lor cu oameni pricepuți, 
hotărîți să nu precupețească nici 
un efort pentru promovarea turis
mului activ.

în linii mari, aceste indicații au 
fost transmise și în mod direct de 
către F.R.T.A. comisiilor de turism 
existente sau recent constituite. 
Totodată, s-a arătat spre ce pro
bleme trebuie să se îndrepte pri
mele preocupări ale comisiilor de 
turism. Este vorba, de exemplu,

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 3-a)

IERI, LA SNAGOV

Lotul A s-a antrenat in compania 
selecționatei de tineret (sub 21 de ani)
In vederea meciului de la Leipzig, 

Lotul A a întîlnit, ieri, la Snagov, în 
meci de antrenament, selecționata de 
tineret (sub 21 de ani) care se pregă
tește pentru meciul ei, de la Bucu
rești, cu reprezentativa similară a 
R.D. Germane.

A fost un joc-școală, arbitrat de 
antrenorul secund Robert Cosmoc, 
care, ca și Valentin Stănescu (de pe 
margine) a intervenit, uneori, cu in
dicații de ordin tactic.

înainte de orice, un amănunt din 
tabăra lotului A: ieri n-au putut fi 
folosiți Dobrin și Dumitrache, ambii 
acuzînd ușoare accidentări. Primul 
se resimte de pe urma unei lovituri 
la un mușchi al coapsei stingi, pri
mită în timpul jocului cu A.B.C. Na
tal și care — așa cum ne-a informat 
doctorul Dumitru Tomescu, a făcut să

Noua campioană a țării, dinamovista Virginia Ruzici, în timpul partidei 
care i-a adus titlul.

Virginia Ruzici (Dinamo București) 
— Iudit Gohn (Dinamo Brașov) 
6—3, 1—0 ab.

Evident, riscăm a comite o ne
dreptate, dacă am încerca să aruncăm 
vreo umbră de suspiciune asupra 
acestui abandon. Am văzut și cam
pioane mai mari, sau campioni, pă
răsind terenul de luptă. Iar, nu de

SEZONUL DE HOCHEI A DEBUTAT PROMIȚĂTOR
Un meci egal și o surprinzătoare victorie (Agronomia Cluj învinge pe S. C. 

Miercurea Ciuc) în prima etapă a „Cupei României“

Unul dintre cei mai buni jucători ai meciului Steaua—Tirnava Odorhei a fost portarul Orban (Tirnava), pe 
care-l vedeți in fotografie salvind un gol gata făcut. Foto P. ROMOȘAN

Pronosticurile s-au confirmat! 
Cel puțin deocamdată, după etapa 
inaugurală a „Cupei României", 
deoarece noul sezon de hochei a 
început promițător, oferind — mai 
ales în cuplajul de după amiază —

Rezultate tehnice : Steaua — 
Tirnava Odorhei 9—0 (3—0, 2—0, 
4—0), au marcat : Gheorghiu (3), 
Herghelegiu, Nistor, Curelaru, 
Kemenesy, Szabo, Vlad, arbitri’: 
C. Zgîncă și R. Cristescu; Dina
mo — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 20—2 (6—1. 7—0, 7—1), au 
marcat: Pană (4), Tureanu (4), 
Moiș (3), V. Huțanu (3), FI. 
Zgîncă (2), Gh. Huțanu (2), Pi- 
saru, Bandaș — Dinamo, Bartha- 
les, Incze — Liceul nr. 1, arbitri: 
G. Tasnadi și A. Balint ; Dună
rea Galați — I.P.G.G. București 
2—2 (1—0, 0—0, 1—2), au marcat 
Vlad și Moroșan — Dunărea, Ste
fanov,’ Paduraru — I.P.G.G. ; ar
bitri : Gh. Mureșan și M. Pres- 
neanu ; Agronomia Cluj — S. C. 
Miercurea Ciuc 5—3 (3—1, 1—2, 
1—0), au marcat : Bako (3). De- 
neș, Csedb — Agronomia. Mikloș 
(2). Jere — S. C. M. Ciuc, arbi
tri : O. Barbu și FI. Gubernu.

meciuri cu o substanță valorică net 
superioară sezonului trecut. în pri
mul rînd, s-a jucat mai rapid, cu 
evidente tendințe spre hocheiul mo
dern, folosindu-se des și, din feri
cire, destul de în limitele regu
lamentului corpul în angajamentele 
corporale. Și chiar dacă pe ici, pe 

recidiveze un traumatism mai vechi. 
In ceea ce-1 privește pe Dumitrache, 
dinamovistul a contractat o ușoară 
întindere de ligamente la genunchiul 
drept. Se speră, totuși, ne asigură dr. 
D. Tomescu, ca ambii să fie complet 
recuperați în timp util pentru a pu
tea evolua miercuri in R.D. Germană.

Din avionul special, care va trans
porta mîine, la amiază, lotul nostru 
reprezentativ spre Leipzig va lipsi 
Troi, căruia i s-a pus din nou picio
rul în ghips.

In prima repriză (de 40 de minute), 
Lotul A a evoluat în următoarea al
cătuire : Iordache — Sătmăreanu, 
Antonescu, Dinu, Deleanu — Dumi-

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

mult, Tom Gorman a abandonat cină 
avea un mecibal, ba a mai primit și 
o cupă de consolare pentru aceasta.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a) 

colo au mai existat exagerări în 
această privință sap chiar dacă nu 
întotdeauna acțiurfea a fost co
rectă, este, totuși, de subliniat a- 
ceastă tendință pozitivă, de a se 
juca mai viguros, mai direct. Un 
lucru demn de menționat este și 
acela că, în ciuda unui asemenea 
surprinzător accent pentru începu
tul sezonului, deciziile arbitrilor 
n-au mai fost comentate sau con
testate, cele patru dispute de ieri 
beneficiind, deci, de o remarcabilă 
atmosferă de disciplină.

După cum am anunțat, progra
mul. acestei prime etape a „Cupei 
României" a comportat două cu
plaje, unul consumat dimineața și 
altul după-amiază. Două cuplaje, 
total diferite ca aspect, jocu
rile de dimineața fiind mar puțin 
interesante, prin disproporția va

Ștefan Laibner (Dinamo)

DINAMOVISTUL St. LAIBNER 
DĂ NOI SPERANȚE 

VELODROMULUI ROMÂNESC!
Ciclismul nostru de pistă a pri

mit ieri un veritabil balon de o- 
xigen : în finala probei de 1 000 m 
cu start de Pe loc, disputată pe 
velodromul Dinamo, învingătorul, 
Ștefan Laibner (Dinamo), a reali
zat o performanță de foarte bună 
valoare — 1:10.2. După multe aș
teptări, în fine, cel mai serios și 
cel mai sîrguincios dintre fiii ve
lodromului reușește să ne redea 
speranțele pierdute, obținînd un 
rezultat care creează premise pen
tru afirmarea internațională a pis
tei românești. Un sincer bravo lui 
Ștefan Laibner și antrenorului său 
Mircea Mihăilescu !

Cu promițătoare rezultate au în
cheiat întrecerea și Anton Nea- 
goe (Dinamo) — 1:11,4 și Paul 
Soare (Steaua) 1:11,5. O mare 
bucurie ne-a produs evoluția ju
niorului clujean Atila Telegdi. Par- 
ticipînd pentru prima oară în a- 
cest sezon la întrecerile pe ve
lodrom, el a realizat la debut 1:13,1 
în proba de 1000 m cu start de 
pe Ioc. Apoi, în alte două con
cursuri, tînărul talent a ridicat tot 
mai sus ștacheta valorii sale : 
1:12,6 și 1:12,3- Ieri după amiază, 
el ne-a probat că este un om de 
mare viitor, obținînd 1:11,6 ! Sal
tul său este într-adevăr fantastic 
și opinăm ca cererea sa de a fi 
inclus în Iotul olimpic să fie de
pusă pe masa C.O.K. Și, firește, 
nu numai atit...

Cei 16 concurenți și au început 
disputa la ora 16,05. Vremea blîn- 
dă, de toamnă fermecătoare, a dat 
aripi concurenților, La al 7-lea 

lorică dintre formațiile ce se în
fruntau. Steaua a învins comod pe 
Tîrnava Odorhei (9—0), în timp ce 
Dinamo București a depășit sub 
toate aspectele tinăra echipă a Li
ceului nr. 1 Miercurea Ciuc (20—2). 
Desigur, urmărind aceste două me
ciuri am fost mai mult, interesați 
de evoluția formațiilor bucureștene, 
principalele pretendente la primul 
loc, ațît în această competiție de 
debut care este „Cupa României", 
cît și în apropiatul campionat di
vizionar. Lăsînd la o parte replica 
palidă a celor două adversare, pu
tem totuși să spunem că frunta
șele hocheiului românesc s-au ară-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

start — Paul Soare — am avut 
convingerea că va fi o zi rodnică 
pentru sportul Cu pedale românesc. 
Performanțele au început să apară : 
1:11,5... 1:11,6... Cînd recordmanul 
țării (1:09,9) Ștefan Laibner a ve
nit în start, rafale rebele de vînt 
au început să răscolească velodro
mul. A așteptat Laibner un timp, 
apoi a trebuit să pornească în 
cursă. Vîntul l-a obligat să ruleze 
prudent la început, dar (tot răul 
spre bine) în final a avut forțe 
proaspete pentru a accelera rit
mul și a cîștiga detașat. Credem 
că dacă vremea nu l-ar fi... duș-, 
măniț, recordul ar fi fost snul- 
berat.

Iată și performerii la trecerile 
intermediare :

200 m — Aurelian Vulcu (16,3); 
400 m — Anton Neagoe (28,3) ;
600 m — Anton Neagoe (41:9) ;
800 m — Ștefan Laibner (55,8). Și. 
în sfîrșit, timpii intermediari ai 
campionului : 17,0—29,4—42,2—55.8-
1:10,2. Este evidentă forța pe care 
a avut-o în final.

Clasament : 1, ȘTEFAN LAIB
NER (DINAMO) 1:10,2 — cam
pion al României ; 2. Anton Nea
goe (Dinamo) 1:11,4 ; 3. Paul Soa
re (Steaua) 1:11,5 ; 4. Atila Te
legdi (Voința Cluj) 1:11,6; 5. Au
relian Vulcu (Steaua) 1:12,1; 6.
Petre Dolofan (Steaua) 1:12,6.

Campionatele naționale continuă 
luni, pe velodromul Dinamo, în
cepînd de Ia ora 16, cu proba de 
urmărire individuală.

Hristache NAUM
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IMPRESII
DIN TEHERAN

I PREZENJE SPORTIVE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

j„FARAH
Metropola Iraniană șl-a omagiat 

impresionant sportul tradițiilor, acor- 
dind adevărate onoruri campionate
lor mondiale de lupte libere, greco- 
romane și sambo.

Au fost zile în care toate drumu
rile duceau spre „Farah", stadionul 
de la poalele Albolzului. Tribune 
pline, o galerie mai mult decît en
tuziastă, rivalizînd cu cele mal re
numite din lumea fotbalului sud- 
amerlcan. Ni s-a spus câ mai mult 
de jumătate din cel 10—12 000 de 
spectatori prezenți zilnic la „Farah" 
practică luptele, iar restul sînt... foști 
luptători ! Pe cartea de vizită a pu-

SUB SOARELE ALBOLZULUI
luptelor, pasionanta cursă a titluri
lor și medaliilor, dar — mai ales — 
remarcabila prezență sportivă româ
nească pe care, spre bucuria șl mtn- 
dria noastră, toți au omaglat-o cu a- 
plauze și nenumărate manifestări de 
prețuire șl prietenie.

★
A fost, încă din prima zi, la fest’- 

vitatea de deschidere care la Tehe
ran mi s-a părut asemenea unul 
ritual impunînd participarea totală a 
celor prezenți, un 
descris atunci cînd 
„Farah" au intrat

entuziasm de ne- 
pe gazonul de la 
primii sportivi

cește puternic, bronzînd trupurile 
puternice ale luptătorilor. E fericit 
că a devenit posesorul cîtorva Insig
ne românești și al mal multor auto
grafe de la sportivii noștri. Are un 
tabel la zi cu punctajul luptătorilor 
români șl ne arată mîndru o colec
ție de fotografii in care-1 recunoaș
tem, cu plăcere, printre alții, pe 
Iorga, Berceanu, Martinescu.

— Dacă venea și Berceanu, l-aș fi 
păstrat 
„Pepsi", 
prieten.

cele mai reci sticle de 
ne spune tînăml nostru

★
„Internațional". Peste tot,

Filmul Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen. 1972 nu a Intrat Încă In 
circuit public. Deocamdată el a fost 
prezentat In premieră mondială la 
festivalul de la Cannes șl va apare 
in fața membrilor C.I.O, cu prilejul 
sesiunii de la VarnS, pentru ca abia 
pe urmă, In luna octombrie, să de
vină producție obișnuită a cinema
tografelor.

Spre deosebire de ultimele două 
filme olimpice (Tokio 1964 — realizat 
de Kon Ichikawa sau Mexico 1968 
— opera lui Isaac Albertos), „Miin
chen 1972“ nu este un reportaj și cu 
atît mal puțin un documentar cu
prinzător sau cu valoare istorică al 
evenimentelor din capitala bavareză. 
Ar fi putut fi, poate, dacă Federico 
Fellini n-ar fi renunțat la ideea sce
nariului său, fantezist ca întotdea
una, în care o fetiță rătăcită prin 
Satul olimpic urma să povestească 
propria ei experiență în lumea spor
turilor, în arenele olimpice. Au mal 
fost contactați, pentru a-și dezvălui 
impresiile olimpice, In fascinante 
viziuni personale, mari regizori ca 
Luis Bunuel, Ingmar Bergman, Mi
chelangelo Antonioni, Roman Po- 
Hanski — dar toți acești creatori or
golioși au renunțat pe rlnd.

Așa se face că — abandonînd ideea 
de cronică, de reportaj autentic sau 
de actualitate — casele producătoare 
(Bavaria Miinchen șl Wolper Pictu
res Los Angele») eu preferat impre
siile subiective ale unor regizori din 
țări diferite. Din cei 10 prezențl la 
start (italianul Franco Zeffirelli șl 
senegalezul Ousmane Sembene s-au 
retras) au rămas pe generic doar 8 
creatori, ceea ce a atras filmului 
porecla „cele 8 viziuni olimpice".

De ce viziuni ? Pentru că fiecare 
regizor șl-a ales singur subiectul, 
fără nici o legătură cu celelalte, sin
gura grijă a producătorilor-coordo- 
naori fiind aceea ca tema să nu se 
repete. Ce a ieșit, în consecință 7 
Un mixtum-compositum, adesea de 
certă valoare estetică, dar nu scutit 
de critici pe planul „mărturiei spor
tive".

Iuri Ozerov (autorul sovietic al 
filmului „Marea bătălie") ne «punea,

Încă Înainte de inaugurarea Jocuri-, 
lor, că „începutul este momentul cel 
mai interesant al oricărei trebi". Epi
sodul său se va numi deci „Start" 
șl va prezenta o serie de segmente 
individuale, In preajma pistolului 
starterului, va trece în revistă spor
tivi pregâtlndu-se de concurs ca in- 
tr-un album folletat rapid, pentru ca 
finalul să readucă pacea cu săritura 
de la trambulină filmată „au ra- 
lentl".

Suedeza Mal Zetterling, ca femeie, 
ar fi vrut să facă portretul sportivei 
la Jocurile Olimpice. Dar s-a răz-

Lelouch filmînd la Miinchen

gîndit șl a cedat unei obeesil, fil
mînd pe halterofili, cu masele lor 
musculare, în «ltuațil uneori comice 
și nu fără oarecare «luzii la gigan
tismul Jocurilor în sine.

Autorul celebrului film „Un băr
bat șl o femele”, francezul Claude 
Lelouch șl-a ale» „victimele* printre 
„învinși" (șl nu pot uita seara de la 
Boxhalle, cînd l-am văzut cu apa
ratul In mlini, plndind colțul Învin
sului, incert înainte de darea deci
ziei). In episodul său se găsesc ac
cidente și căderi, momente de decep
ție și tristețe, de supărare și de fu
rie, luptătorul cuprins de crampe și 
ciclistul laponez propulsat de pe 
pista velodromului.

Kon Ichikawa a vrut șl a reușit 
să realizeze o performanță demnă 
de tehnica japoneză i să întindă cele

10 secunde ale cursei de 100 m plat 
plnă la concurența celor 10 minute 
care-i stăteau la dispoziție. In acest 
scop, a filmat această cursă unică 
cu 34 aparate, folosind 6 000 m de 
peliculă.

Vest-germanul Michael Ptleghar a 
preluat Ideea suedezei Zetterling, 
dedicîndu-șl episodul sportivelor. 
„Die Zeit" (Hamburg) numește buca
ta „plicticoasă", iar „Times" (Lon
dra) o califică drept „vulgară". Cu 
toate acestea, rămine finalul admi
rabil care o reprezintă pe Ludmila 
Turișceva, cu încetinitorul, în exer
cițiul ei la paralele inegale.

Englezul John Schlesinger, consa- 
crîndu-și „felia" temei dramatice a 
maratonului, a făcut un portret (nu 
destul de consecvent și nici prea 
concentrat) al alergătorului britanic 
Ron Hill. Ceva mai reușită (dar nu 
lipsită de cinismul său obișnuit) este 
încercarea lui Milos Forman. Ideea 
lui originară a fost să filmeze doar 
degetul trăgător al 
tir. Apoi însă el a 
catloniști, pe care-i 
suferințele și în tot

Episodul cel mai 
fi cel al americanului Arthur Penn 
(autorul lui „Bonnie șl Clyde"). Șl 
de data aceasta intenția Inițială nu 
a fost realizată. Penn ar fi vrut să 
filmeze „purgatoriul* prin sport al 
ttnârulul boxer american Bobby Lee 
Hunter, deținut într-o închisoare, 
dar acesta n-a putut obține selecțio
narea în echipa S.U.A. Atunci, în 
pană de subiect, Penn a ale» „o 
meditație lirică despre gravitație", 
filmînd săritorii cu prăjina. Episodul 
(aproape lipsit de sunet I) e un re
zumat de sport în situații extreme.

Cu prea multe tendințe de stili
zare, estetizare, cu efecte optice cău
tate, filmul în întregime (dacă se 
poate spune astfel !) rămine o în
cercare, fără șanse de pereiiitate.

unui sportiv la 
optat pentru de- 
prezlntă cu toate 
efortul lor eroic, 
apreciat pare a

bllculul din Teheran erau, așadar, 
înscrise toate recomandările de pa
siune, competență șl obiectivitate.

Ne-am numărat, timp de cîteva 
zile, printre cei care — cu mult îna
intea întrecerilor — ișl căutau, în 
tribune, cele mai bune locuri, pentru 
a gusta pe îndelete farmecul bărbă
teștilor întreceri, a căror Istorie este, 
aici, veche de milenii. Am urmărit, 
sub soarele puternic al Albolzului, 
întreaga elită mondială a sportului

..........................

Un foarte tînăr 
flăcău din așeza
rea Gostinului » 
NICU GINGA — 
a primit, la „Fa
rah", titlul de 
campion al lumii, 
medalia de 
ți aplauzele 
tuziaste ale 
lor zece mii 
spectatori.

români — cel de __ 
în șir, zece mii de

aur
en-
ce
de

la „libere*. Minute 
au șir» uui de spectatori au
scandat numele țării noastre. Peste 
puțin timp aveau să înceapă primele 
meciuri...

MOMENT
K

ta ctteva momtnH dupll celebrarea căsătoriei, 
^lie Oanță H tofia sa, Ileana, surîd. fericiți tn 
fața obiectivului, Alături de Oanță se află, ca 
întotdeauna, prietenul ți colegul său Dumitru 

Grumezescu,

EMOȚIONANT

stro- 
noas- 
titlul 
euro-

CÂRTI NOI

Rînduri din inima*)

Fotoi S. BAKCSY

Sezonul de canotaj 
pe 1973 s-a încheiat de 
mai multe; zile și, după 
cum se știe, cel mai 
bun rezultat al schitu
lui românesc pe anul 
acesta a fost înregis
trat la C.E. de la Mos- 
oova, unde echipajul 
de 2 fără cîrmaci for
mat din Iile Oanță și 
Dumitru Grumezescu a 
urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului 
de premiere, cucerind 
titlul continental.

De atunci șl pînă a- 
cum s-au scurs trei 
«ăptămîni, timp în care 
Iile Oanță și Dumitru 
Grumezescu și-au mai 
adăugat în palmares 
încă două victorii, de 
această dată în cam
pionatele republicane 
ale seniorilor.

Ieri dimineață, 
cui ambarcațiunii 
tre aureolate cu 
de campioană 
peană a trăit un nou 
moment poate mai e- 
moțlonant decît toate 
celelalte. Este vorba de 
căsătoria sa, la care 
au participat, firește, 
toți schifiștii de la Di
namo și din lotul re
prezentativ. Soția lui 
Iile Oanță, Ileana, fiind 
de profesie bijutieră, 
este cea mai în 
sură să aprecieze 
loarea medaliei 
aur cucerită de soțul 
ei ! (Al. H.)

mă- 
va- 
de...

în vitrinele librăriilor m află, de 
cîteva zile, o nouă lucrare cu temă 
sportivă, al cărei autor, Ion Balaș, 
după apariții sporadice, Îndeosebi 
în coloanele presei sportive, se încu
metă să dea la iveală „filele îngăl
benite" cu însemnări din îndelun
gata sa activitate pe tărîmul spor
tului.

Cum bine șl-a Întitulat Ion Băieșu 
prezentarea cu care se deschide cu
legerea de povestiri „strict auten
tice", avem în față „o carte a luptei 
pentru gloria sportivă". Autorul ne 

*“ un 
sportului

•--------—-----------------------
CALENDARUL J.O.l DE LA MONTREAL

' Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Montreal din 
1976 a început să întocmească li
niile mari ale calendarului compe
tițiilor. Iată cîteva date: ceremo
nia de inaugurare — sîmbătă 17 
iulie 1976 ; atletism — 23—26 și 
28—31 iulie; canotaj — 18—25 iu
lie (cu 3 zile mai mult ca la Miin
chen, datorită adăugării programu
lui feminin) ; box — 18—29 și fi
nalele la 31 Iulie ; caiac-canoe — 
28—31 iulie (cu două zile mai pu
țin ca la Miinchen, datorită supri
mării probelor de slalom) ; ciclism 
— 18 și 27 iulie (șosea), 20—24

iulie (pistă) ; haltere — 18—22
24—27 iulie ; judo — 28—31 luh<= , 
lupte — 18—22 șl 25—29 iulie ; 
pentatlon modern — 19—23 iulie ; 
tir — 18—24 iulie ; ceremonia de 
închidere — duminică 1 august 
1976.

?i
26—31 iulie ;

pentru gloria sportiva . Autor 
înfățișează In 37 de „reprize1 
crlmpei de letopiseț al 
nostru.

In „Pantofii de atletism" 
danul" revedem sportul 
noastre, cu vicisitudinile și... pitores
cul lui, pentru ca în „Romanticii", 
„Vagonul special" și altele să retrăim 
începuturile pline de greutăți, dar 
mai ales de entuziasmul tinerilor 
chemați de partid Ia edificarea miș
cării noastre sportive după 23 Au
gust. Figuri ilustre ale performan
ței românești sînt prezente în mo
mente și situații mai puțin sau de
loc cunoscute iubitorilor sportului 
(„Drumul spre Înalta performanță", 
„Metamorfozele unei medalii"), ne

sau „Mai- 
copilăriei

sînt descrise aspecte din viața, din. 
munca și zbuciumul pentru cîștiga- 
rea marilor Întreceri, ca în „O pa
gină de aur" iau „Destinul unei 
echipe". Momente de mișcătoare 
sensibilitate sufletească găsim în 
povestirea „Ultimul obstacol" sau In 
„Rezerva", ne amuzăm împreună cu 
autorul de lntîmplârl hazlii șl aflăm, 
îndeosebi cei mai tineri, cauzele 
unor Infringed, Ia vremea lor ca 
de neexplicat. Sînt creionate fapte 
și întîmplărl din care autorul disti
lează abil, fără ostentație, Învăță
minte utila deopotrivă celor din 
arenă, ca țl «ufletiștilor din tribune 
(„Fatidicul minut 88“, „Numai patru 
zecimi de «eeundă" ț.a.). Unele dintre 
bucăți sînt interesanta „note de 
drum", îndeosebi de la diverse edi
ții ale Jocurilor Olimpice ți de la 
„El Mundial*.

Scrise cu nerv, scurte, adesea 
electrizante, povestirile din „Ultimul 
cbatecol" se citesc ușor, cu plăcere 
țl curiozitate, lmpreslonînd îndeo
sebi prin autentic, prin trăirile in
tense ale autorului și eroilor săi, 
cel mai mulțl dintre ei binecunos
cut! iubitorilor sportului. Valoarea 
lucrării mai constă, după părerea 
noastră, în tematica variată pe care 
o abordează și din care nu putea să 
lipsească fotbalul.

La prima sa carte de acest gen, 
pe care o considerăm o reușită, au
torul dovedește sensibilitate, putere 
de selecție și de convingere, izbutind 
în cele mai multe dintre pagini și 
sub aspect literar, chiar dacă în pre
față ne previne a fi redactat „fără 
ambiții de cronică sau de creație 
literară".

„Ultimul obstacol* beneficiază de 
o prezentare grafică atrăgătoare (co
perta și supracoperta — Cornel Ric- 
man) și de formatul „de 
pe care nu prima oară 
pentru utilitatea lui.

Mircea
*) „Ultimul obstacol", de Ion Ba

laș, Ed. Stadion, 222 pag. 5,75 lei.

★
Trebuie să vezi cit de mult îșl 

Iubesc iranienii Idolii din sportul 
luptelor — pe Javadi, Gholami ori 
Khorrami — ca să înțelegi și să pre- 
țuiești cum se cuvine dreptul de 
egalitate pe care spectatorii i l-au 
acordat, de exemplu, lui Vasile Iorga 
— fără îndoială cel mai popular și 
îndrăgit dintre toți oaspeții campio
natelor mondiale. Era îndeajuns ca 
Iorga să-ți schimbe locul din tribună 
pentru ca sute de spectatori să se 
ridice și ei pentru a-1 însoți în alt 
colț al tribunei, în drumul spre ves
tiare sau spre autobuzele ai căror 
șoferi îl salutau prietenește, ca și pe 
ceilalți sportivi români. Aceiași su
porteri l-au purtat pe brațe, făcind 
cu el turul stadionului, atunci cînd 
Iorga a primit medalia de argint. De 
o mare simpatie s-a bucurat, la „Fa
rah", și Ladislau Simon, dar tinerii 
spectatori au avut, se înțelege, oare- 
cari dificultăți cu... greutatea meda
liatului cu bronz. Dacă și Arapu ar 
fi urcat pe podium...

★

Hassan • unul din băieții care ne 
oferă, întotdeauna cu bucuria de a 
ne fi folositor, „Pepsl-Cdla" la ghea
ță. Nimic mai bun în aceste zile de 
caniculă cînd, dinspre crestele de a- 
ramă ale Albolzului, soarele strălu-

buzunar", 
îl lăudăm

COSTEA

In 4 rînduri
Un... apropo pentru 

meciul de miercuri, de 
la Leipzig:

Are-acest oraș german 
Tirg de mostre an de an,
Deci, ai noștri, presupun, 
Vin c-o... mostră de joc bun 1

Titu FILIPiDESCU

PARTEA FRUMOASA...

Emisiuni T.V...* 
fotbalistice

„Eroi îndrăgiți de copii” : Dobrin, 
Dumitrache, Dumitru

„Pagini de umor" : Contestațiile 
după meciurile pierdute pe teren.

„Teatru scurt” s Autotrîntirile în 
careu

„Scena" : „Și duminica a»ta te 
duci la meci, Costică 7“

„Școala părinților" s Juniorii în 
coada clasamentului, ca șl seniorii

„Gimnastica pentru toți" i Urca
rea în tramvaiul care duce la rta- 
dion

„Lumea de mîine" i „Cîți vecini 
vin, mîine, bărbate, la televizor?"

„La ordinea zilei” : Calificarea In 
turneul final al C.M. de fotbal

„Mal aveți o Întrebare?" i Da.
Cînd se termină acest program T.V.7

Am fost, duminica trecută, la pescuit, 
undeva pe lingă Dunăre, la o apă care 
a fost ctndva un braț al fluviului, nu
mit acum „braț mort“. Cu o zi îna-

inte, am încercat să-l determin să mu 
însoțească, la pescuit, pe cel mai bun 
prieten ct mau. pescar sportiv fl el.V. D. FOPA

Dar n-a fost chip să-l conving. Ba 
că-i lung drumul, ba că plouă, pre
texte valabile pentru a refuza o ex
cursie pescărească.

Am plecat, totuși, însoțit de un alt 
pescar sportiv, trecut de a doua ti
nerețe (dar care-i întotdeauna gata 
să-și ia undițele șt să plece la drum, 
chiar dacă apa respectivă este, undeva, 
pe la Suceava sau la Orșova) șl de un 
neofit in ale pescuitului sportiv, care, 
pe drum, în mașină, a făcut comen
tarii puțin măgulitoare la adresa a- 
cestui sport. Ba, că pescarii cu undița 
exagerează întotdeauna (de fapt, a zis 
că stnt invariabil mincinoși !) ba, ce 
fel de sport este acela, dacă la sfîrșît 
îți măntnci prăjit sau rasol peștele pe 
care l-ai doborit pe cimpul de luptă 1 
Virstnicul mustăcea doar și nu spunea 
nimic. Eu răspundeam monosilabic, din 
etnd în cînd.

Dar ajungem și la baltă. Ne pregă
tim febril undițele și lansetele, le insta
lăm șl începem să așteptăm. Nu trec 
nici cinci minute și undița grozavului 
începător dă semne de neliniște. Aces
ta apucă repede capătul vergii, se în
toarce cu spatele la apă, pune varga pe 
umăr ca pe o greblă șl pleacă pe ară
tură în sus, tîrînd peștele după el. Dar 
Cum peștelui îi repugnă arătura, face 
un salt spectaculos în aer, mai face 
unul, rupe firul și se întoarce grăbit 
la treburile Iul subacvatice.

— Cum de s-a rupt ? — se crucește 
șl se înfurie pescarul nostru.

— Simplu ; peștelui nu-i place agri
cultura t — ti explică virstnicul.

—Lasă I Să te văd și eu pe dumnea- 
' 1 ce-al si faci, adică...

Dar nu-șî încheie vorba, fiindcă lan-

seta vîrstnîcului se arcuiește brusc. A- 
cesta o ridică liniștit, ii înalță mult 
vîrful șl începe să mulineze. însă peș
tele e mare. Trage tare șl desfășoară 
fir de pe mulinetă...

— Strînge frîna mulinetet ! — îl sfă
tuiește celălalt. Vrei să te ajut ? Intru 
în apă...

— Taci și stai la locul tău, îl liniș
tește virstnicul, continuînd să muline
ze. Peștele încearcă să se refugieze în
tre nuferii din stingă ; pescarul se de
plasează spre dreapta și-l întoarce din 
drum, dar peștele se repede spre nu
ferii din dreapta. Pescarul repetă ma
nevra în sens invers. încet, încet, me
tru cu metru, firul se adună pe tam
burul mulinetei, iar peștele este adus 
tot mal aproape de mal...

— Scoate-l odată afară, că scapă ! — 
strigă iarăși începătorul, dar pescarul 
nu-i răspunde. Cu lanseta șl mulinetă, 
manevrează calm peștele, așa cum 
vrea el.

A trecut aproape un 
luptă cu peștele, care 
se întoarce cînd pe o 
alta, și se lasă condus 
zbate odată cînd simte

sfert de oră de 
acum, epuizat, 
parte, cînd pe 
la mal. Se mai 

..__ ______  ___ cum îl învăluie
platea mlnclocului. Pe mal, îl cîntârim : 
era un somn de peste 5 kg (cîntarul 
nostru măsura numai pînă la 5 kg).

— Vezi, așa se scoate un pește mare, 
îl dojenește virstnicul pe începător. 
Ce-ai făcut tu adineauri se cheamă fu
ga spre tigaie ! Partea frumoasă e asta: 
cum îl „lucrezi". Asta se cheamă pes
cuit sportiv...

Celălalt n-a mai spus nimic. Privea 
acrit în zare...

Iii* CARCIU

Hotelul „ . . .
manifestări de simpatie șl prețuire. 
Impresionează plăcut comportamen
tul luptătorilor noștri, modestia, ama
bilitatea, disciplina lor. In ceasurile 
de odihnă, în camerele rezervate 
echipei României este liniște depli
nă. La „348", entuziastul animator al 
sportului luptelor din țara noastră, 
arbitrul Internațional de reputație în 
FILA, Valentin Bați, ne spune po
vestea celor 47 de ani de activitate 
neîntreruptă. îl ascultăm cu venera
ție. Se întrerupe din cînd In cînd. 
Discrete bătăi în ușă și maî mulțl 
dintre... accidentalii campionatelor, 
intră, pe rînd, să ceară ajutor 
medicului Nicolae Ploeșteanu care, 
din cîte am înțeles, șl-a cîștigat un 
bun renume printre specialiștii pro
fesiei sale. Tinerii pe treningurile 
cărora citesc : Turcia, Suedia. Finlan
da... părăsesc camera 
durerii, 
torului

mulțumindu-1 
român.

fără crisparea 
călduros dec

40 de
saltea)

*
arbitri 

asigură
(în afara țefl- 

respectarea
Peste 

lor de-------- —„--- —---- _
spiritului sportiv al întrecerilor în
tr-o disciplină al cărei regulament 
ni se pare un labirint accesibil doar 
celor pe deplin initiați. prieteni ai 
luptelor de ani de zile. Printre ei — 
Vaseul Popovici, arbitru internațional 
din 1958, timp în care a condus peste 
500 de meciuri Internaționale. în- 
tr-una din zile l-am văzut trăind un 
sentiment de deosebită bucurie. Abia 
seara l-am convins să ne arate splen
dida medalie de argint conferită de 
FILA pentru merite deosebite în ar
bitraj.

Pentru șefii de saltea se face un 
alt „clasament*. Am aflat însă, dc 
la dl. Milan Ercegan, ] 
federației Internaționale, 
cîteva zile — cu prilejul Balcaniadei 
de Ia Timișoara — lui „nea Bați* 
îl va fi acordată medalia de aur I

*
„The Tehran Journal” (15 septem

brie). Triumful lui Nicu Gingă a fost 
peste tot salutat cu mare entuziasm. 
Fotografia luptătorului român, pe 
treapta cea mai înaltă a podiumului 
de la „Farah", este singura pe care 
redacția a considerat-o ca llustrînd 
valoarea campionatelor și momentul 
cel mai important al finalelor.

★
Cucerind trei medalii — de aur, 

argint și bronz — luptătorii români 
s-au numărat, desigur, printre pro
tagoniștii campionatelor mondiale. 
Dar, după cum se vede, Ia Teheran, 
ei au cîștigat totodată prețuirea șl 
simpatia tuturor, semnînd o prezență 
pe care gazdele, ca și ceilalți oas
peți, au elogiat-o deseori, păstrînd-o 
printre cele mai plăcute amintiri ale 
zilelor petrecute la „Farah", sub 
soarele Albolzului.

Dan GARLEȘTEANU

__ ___  de
președintele 

, _ c& peste

iN CARTEA DE AUR
In cele 7 partide jucate de echipa 

României între 
în cadrul C.M. 
luat 37 
cite 5 meciuri au jucat ,N. Covaci, 
Dobay, Vogi, cîte 4 : Bindea, Biirger, 
Rafinsky, cîte 3 i Albu, Baratki, Bo- 
dola, Kotormany, Lăpușneanu, PU1- 
lock, Rășinaru, Sepi II, R. Wetzer

anii 1930 și 1938 
de fotbal au evo- 

de jucători, dintre care

Rapid, care a cîștigat campionatul, și 
Dinamo.VALERIU IONESCU, MUNICIPIUL 

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. La edi
ția de anul trecut a „Turneului campio
nilor”, disputată la Barcelona, au 
ticipaț următorii 8 tenismanl : iile

Tom 
Andres GÎmeno, 

Manuel Orantes, Bob Hewitt. In ultima 
Smith

tase, Stan Smith, Jimmy Connors. 
Gorman, Jan Kodes, ‘ *

partidă, Năstase l-a învins pe 
cu 3—2.

p ar- 
Năs-

VIOREL SPÎNOIU, COMUNA POT
COAVA. Eu n-am decît fotografii de-ale 
mele, care cred că nu vă interesează, 
printre altele eu fiind și nefotogenic. 
Iubitorii fotbalului trebuie să se adreseze 
cluburilor respective, solicitind — con
tra cost, bineînțeles — fotografii, in
signe, fanioane etc. Să vă dau adresa 
echipei Rapid ; București Calea Giu- 
lești nr. 18, sectorul 8.

GHEORGHE NEAGU, BUCUREȘTI. 
Nu înțelegeți rațiunea pentru care „Loto- 
Pronosport” premiază pe jucătorii care 
au înscris golul 100, 200, 300 și așa mai 
departe. Instituind aceste premii, „Loto- 
Pronosport" a vrut, pe de o parte, să 
stimuleze înscrierea de goluri, iar pe de 
altă pacte — potrivit... profilului ei — 
să ofere șanse tuturor fotbaliștilor. Nu 
este rea, însă, nici ideea dv., de a se 
premia „cel mai frumos gol al etapei" 
(dar pot exista păreri diferite) sau pe 
fotbalistul care a înscris trei goluri sau

VALERIU CtMPEANU, BUCUREȘTI. 
„Comedie mare Ia noi în familie. EU 
susțin câ fotbalistul Nâstase a înscris 
un gol foarte util pentru calificarea 
noastră la Mexic (mi se pare la Lau
sanne sau la Lisabona). Golul, mi-aduc 
aminte precis, l-am văzut la televizor. 
Băieții inel susțin că nu și nu și că mă 
lasă memoria". Eu, nefăcînd parte din 
familie, nu-ml permit să spun așa ceva. 
Dar, pe vreflgij aceea, Năstase n-avea 
nici 17 ani, M '«fflfca în rfndurile junio
rilor. Vă Migtțl tet copiii din ziua de 
astăzi ? Mat aM8 to materie de fotbal?I

Gr 
— TH. 
câmpii 
Craiov

VASILE IORGA medalie de 
argint — cel mai simpatizat lup- ' 
tător din numeroșii oaspeți ai Te
heranului,

A C.M. DE FOTBAL...
Zombory (alți 16 au apărut cîte o 
singură dată).

în meciurile disputate din 1954 
Încoace, numărul jucătorilor înscriși 
în cartea de aur a C.M. este de 92, 
dintre care 9 la actuala ediție, și 
anume : Dobrău, N. Ionescu, Fl. Du
mitrescu, Iordănescu, Antonescu, 
Anca, Troi, Marcu și Țarălungă. 
Cele mai multe prezențe le-au avut i 
13 — Sătmăreanu, 12 — Dinu, cîte 
11 — Lucescu, Nunweiller VI, Dumi
trache, cîte 10, — Dan Coe și Dem- 
brovschi, 9 — GhOrghely, 8 — Căli- 
noiu, Răducanu, 7 — Hălmăgeanu,
Petschovschi, Pîrcălab, Deleanu, 6 — 
Apolzan, Greavu, Popa, Dumitru, 5 
— Al. Ene, Mocanu, Zavoda II. 
Dobrin, 4 — S. Avram, Bone, Ion 
Ionescu, Neacșu, Serfozo, Voinescu, 
Adamache, Neagu, 3 — Băcuț I, Boc, 
N. Georgescu, C. Haidu, Lupescu, 
Mateianu, Nicușor, Ozon, Sasu, Szo- 
ke, N. Tătaru, G. Tătartț, C. Toma, 
Iordănescu, Antonescu (aiți 16 jucă
tori cîte două partide, 31 jucători cu 
cîte una).

Fr. MOISES — Rupea

DICȚIONAR... PE ROATE
Raliu : Competiție care

să meargă... pe roate
Anvelope : Pingele auto
Turnantă: Microteren

gimnastica roților
Eșapament : Mașină cu...
Kilometraj : Buletin auto
Volan : Șeful serviciului...
Parbriz : Panoramic auto
Sens giratoriu: Locul unde ma

șinile fac... horă
Sens interzis : Loc... fără sens
Garaj : Dormitor auto
Peco: Centru de transfuzii...

moto.

trebuie

pentru

fumuri

direcție

Gabriel NEIU

mai multe în cursul aceluiași meci. Să 
vedem ce spun cei de la „Loto-Prono- 
sport“. Eu sau dv. putem fi, cel mult, 
cu sugestiile, nu și cu premiile !

AUREL GHENDER, ARAD. Să ascul
tăm „of“-ul unui suporter al echipei 
Steaua :

O, tu stea ce-n roșu-albastru 
Ne-amăgești de-atitea ori,

Clnd răsfrîngi sclipiri de astru, 
Cînd te-ascunzi pe după nori !
IULIU SUTUZAU, COMUNA SCAENL 

Șutul lui Badea, din ultimele minute 
de joc din meciul Farul — Progresul, 
disputat în cadrul ultimei etape a cam
pionatului ediției 1970-71 ............
ta echipei bucureștene. 
după cum se ved-, și 
Ar fi greșit, totuși, să 
Badea, mal ales pentru 
tăzi a acestei formații.

AUREL NICOLIȚA, MACEȘU DE SUS. 
1. La Petrolul, Boc juca tot pe postul 
de mijlocaș central. 2. „Fotbaliștii ro
mâni care au făcut deplasarea in Mexic, 
dar n-au figurat pe foaia de arbitraj, 
trebuiau să plătească pentru a urmări 
meciurile Nici prin cap nu mi-ar fi 
trecut că, după trei ani, iubitorii fotba
lului din Măceșul de Sus nu-șl pot găsi 
liniștea pînă ce nu lămuresc acest lu
cru 1 Ei bine, cu riscul de a suporta 
un crah financiar, organizatorii nu 
le-au cerut șl fotbaliștilor să-și plăteas
că biletul de Intrare,

Ilustrații i N. CLAUDIU

a hotărît soar- 
în acel an și, 
în următorii... 

dăm vina pe... 
situația de as-
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Pe marginea Campionatelor balcanice de călărie CAMPIONATELE EUROPENE DE TINERET
LA JUNIORI-0 GENERAȚIE 

CU CERTE CALITĂȚI,
LA SENIORI-PAȘI ÎNAPOI
Cucerind cinci medalii (2 de aur, 

2 de argint, 1 de bronz) la cea de a 
V-a ediție a Campionatelor balcanice 
de. călărie, dresaj și obstacole, care 
s-a încheiat recent la Atena, repre
zentanții noștri au ocupat, din nou, 
locul întîi In clasamentul (neoficial) 
pe națiuni, ca și la precedentele în
treceri, înaintea sportivilor din Gre
cia, Bulgaria, Turcia și Iugoslavia.

Din acest punct de vedere, desi
gur, iubitorii echitațlei sînt mulțu
miți. Totuși, o analiză mai atentă 
dezvăluie o serie de lacune, ~care 
trebuie să dea serios de gîndlt fac
torilor responsabili.

în primul rînd, ne referim la evo
luția călăreților seniori în probele 
de obstacole, unde în clasamentul 
individual al primilor șase nu apare 
decît un singur concurent român 
(Constantin Vlad — locul IV), în 
timp ce, la echipe, poziția a treia a 
fost ocupată cu un număr prea mare 
de erori pe parcurs. Și aceasta da
torită fie, In special, greșelilor de 
tehnică comise în conducerea calului, 
fie — așa după cum ni s-a spus — 
faptului că unii dintre călăreți au 
atins un punct. mort în activitatea 
lor sportivă, ceea ce nu Ie mai per
mite în prezent să realizeze perfor
manțe de valoare, chiar dacă — așa 
cum- afirmă specialiștii — la ei a 
fost vizibilă, totuși, în comparație 
cu ceilalți sportivi prezenți la Atena, 
o experiență competițională mai 
bogată. Or, de această dată, vigoarea 
și dorința de afirmare au fost deter
minante în realizarea viitoriilor. E 
drept, materiarul cabalin avut la 
dispoziție nu s-a ridicat la valoarea 
celui prezentat de adversarii noștri, 
totuși, aceasta nu scuză comportarea 
submediocră a seniorilor, într-o com
petiție în care au dominat, nu cu 
mult timp în urmă, autoritar.

Am semnalat și cu alte ocazii fap
tul că în ceea ce privește obstacole
le (și, bineînțeles, șl dresajul) echita- 
ția românească bate pasul pe loc, 
nereușind să lasă din anonimat. 
Poate că, după etapa finală a cam
pionatelor de seniori — programată 
la începutul lui octombrie — se im
pune o analiză în profunzime, fără 
a escamota realitatea, după care se 
vor adopta măsuri ferme șl la obiect, 
care, odată puse în aplicare, să pro
ducă revirimentul mult așteptat.

Și, pentru că slntem la capitolul 
„minusuri", tot aici trebuie să tre
cem și evoluția în probele de dresaj, 
unde, potrivit calculelor anterioare,

călăreții noștri erau, Indiscutabil, 
favoriți. Dacă sîntem gata să accep
tăm ideea că erorile de arbitraj l-au 
împiedicat pe sportivii români să 
ocupe un loc superior, totuși nu cre
dem că ele au fost atît de mari In
cit să ducă la diferențe de peste 100 
P, cum este cazul între bulgarul 
Petsev și Nlcolae Mihalcea. De altfel, 
toți specialiștii prezenții la _
fost unanimi în a aprecia că, spre 
deosebire de disputele de la Belgrad, 
călăreții noștri nu au mai avut ace
eași bună comportare.
_Or, acest fapt, coroborat șl cu evi

denta ascensiune valorică a’ sportivi
lor bulgari, trebuie să dea serios .de 
gîndlt, cu atît mai mult cu cît — 
situație deja semnalată de noi — dis
punem de un număr extrem de mic 
de călăreți Ia această disciplină, fapt 
confirmat și dă finalele campionate
lor de juniori, ca șl de etapele cam
pionatului seniorilor.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
juniori. Nicolae Gheorghe, Dania 
Popescu, Paul Mazilu, Sorin Soveja 
s-au comportat foarte bine, experien
ța acumulată la campionatele euro
pene fiind determinantă în realizarea 
frumoaselor victorii. Firește, la aceas
ta trebuie să adăugăm realele cali
tăți de care dispun și care ne fac 
să avem îndreptățite speranțe, aș
teptând și pe viitor să consemnăm o 
evoluție ascendentă. Siguranța, aplom
bul, acuratețea execuțiilor tehnice, 
stilul, ținuta călare au îneîntat p? 
toți cei prezenți la întrecerile de 
la Atena. Se impune, așadar, o gri
jă deosebită față de acești tineri că
lăreți (și lor li se mai pot adăuga 
alte cîteva speranțe), deoarece, după 
cum am văzut, „vechea gardă" se 
pare că este depășită, viitorul echi- 
tațiel românești depinzînd numai de 
modul cum se vor asigura condiții 
optime de dezvoltare noii generații.

Așadar, nu este cazul să supradi
mensionăm succesele realizate la Bal
caniadă, el să vedem cu luciditate 
greșelile comise, perspectivele șl să 
procedăm în consecință, astfel ca 
sportul călare să reintre în circuitul 
(atît de mult visat 1) al valorilor In
ternaționale.

în Încheierea acestor scurte ___
ții, să precizăm că viitoarea ediție 
a Campionatelor Balcanice va 
loc la Istanbul, între 11 și 15 
tembrie 1974.

bulgarul
Atena au

spre

nota-
avea 
sep-

Emanuel FANTANEANU

O întrebare pentru O.J.T. Prahovo

CUM VA OCUPAȚI
DE AMATORII DE SPORT

CARE ÎȘI PETREC
CONCEDIUL LA CHEIA?

Avînd o poziție pitorească și o 
climă deosebit de bună, stațiunea 
Cheia a găzduit zilnic, în actualul 
sezon, peste 1000 de elevi șl oameni 
ai muncii de diverse virste și pro
fesii, care și-au petrecut aci vacan
ța de vară sau concediul de odihnă. 
Numărul vizitatorilor in localitatea 
aflată la o altitudine de 871 m, cu 
un relief atrăgător, ar fi fost —

mergem
FOTBAL. Teren Vîscoza, ora 11 î 

Vîscoza București — Olimpia Giur
giu; teren Automatica, ora 15: Au
tomatica București — Celuloza Că
lărași; teren T.M.B., ora 10.30: T.M. 
București — S.N. Oltenița („Cupa 
României").

HANDBAL. Teren Voința, de la 
ora 9 : Voința Buc. — Voința lași 
(B,f); de la ora 10.15, Voința Bucu
rești — Relonul Săvinești (B, m); 
teren Progresul, de la ora 9: Pro
gresul București — Voința Craiova 
(B,f); teren Giulești, de la ora 11.30: 
Rapid București — C.S. Pitești (B, 
m); teren Dinamo, de la ora 15.30: 
Confecția — Textila Buhuși, de la 
ora 16.45, Dinamo București — Steaua 
(„Cupa de toamnă*4, m. și f.).

POPICE. Arena Constructorul, de 
la ora 8 : Constructorul București — 
Constructorul Galați; arena de la 
clubul Uzinelor Reptizlica î Gloria 
București — Rapid București (Div. 
A m).

RUGBY. Teren Parcul copilului, de 
la ora 9 : Grivița roșie — Chimia 
Năvodari, Dinamo — Sportul studen
țesc (A) ; teren Vulcan, ora 9 : Vul
can — Politehnica lași (A); teren 
Aeronautica, ora 10 „• Aeronautica — 
Tînărul Petrolist Ploiești (B); terenul 
Tineretului II, ora 10 : A.S.E. — Oțe
lul (B).

TENIS. Parcul Progresul, de la 
orele 8 și 14. Campionatele naționale 
pentru seniori (finale).

TENIS DE MASA. Sala Spartac 
(Str. Aurora 1), de Ia ora 9.30: cam
pionatul divizionar (fete) : Spartac 
Buc. — C.S. Arad II.

TIR. Poligonul Tunari, de Ia ora 
9 : „Cupa Olimpia” la talere (skeet 
șl trap).

OBIECTIV INTERMEDIAR PENTRU BOXERII CARE
DORESC SA URCE PE RINGUL DE LA MONTREAL

Echipa
Porțile

„speranțelor44
lotului sint deschise pugiliștilor 

la patru
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TURNEUL DE JUNIORI DE LA DONEȚK

antrenor pe Teodor Niculescu ROMANIA LA EGALITATE CU CEHOSLOVACIA: 0-0
talentați, 
medalii.

vrednici și modești
Cu

De cîteva zile, boxerii din lotul 
național de tineret au un nou con
ducător, Este vorba de antrenorul 
emerit Teodor Niculescu, pentru 
care pregătirea „noului val" este o 
muncă mai de mult .cunoscută. De 
altfel, distincția de antrenor eme
rit a primit-o tocmai pentru rezul
tatele obținute cu boxerii din lotul 
național de tineret.

L-am întîlnit pe Teodor Nicules
cu la federația de specialitate și 
i-am solicitat un ini
Ies în legătură cu activitatea 
care o va 
„speranțele" boxului nostru.

—- Cu ce sentimente ați primit 
propunerea de a pregăti din nou 
lotul național de tineret ?

— M-a bucurat faptul că federa
ția și-a reamintit de mine. Un timp 
am fost înlocuit, deși eu continui 
să cred că fără motive serioase. 
Dar ce poți să faci ? Am impresia 
că soarta antrenorilor e să fie me
reu înlocuiți ți rechemați... Acum

specialitate 
iterviu, bineînțe- 

pe 
desfășura în viitor cu

Expopicăria de Ia Cheia

Hei, unde-i popicăria din anii trecuți ? ’
— A devenit arenă de... competiții bahice...

Desen de AL. CLENCIU
alte locuri cu peisaje de basm. Di
rectorul stațiunii, tovarășul Niculae 
Buleandra, ne-a spus că se simte 
nevoia acută nu numai a unor te
renuri simple de jocuri, ci și a unul 
om de specialitate care să coordo
neze activitatea sportivă șl de agre
ment.

— Din păcate, ne explica interlo
cutorul, dacă te încumeți să pornești 
la vreo acțiune, riști să nu o ter
mini, deoarece personalul de deser
vire, în frunte cu șeful unității, e 
sezonier, sehimbîndu-se de la un an 
la altul. De altfel, această stațiune 
nu s-a dezvoltat pe măsura necesi
tăților, întrucît a fost... pasată în 
ultimii 10—12 ani cînd administrației 
de la Ploiești, cînd celei de ja Si
naia.

într-adevăr, Oficiul Județean de' 
Turism-Prahova a cam neglijat 
această stațiune, căreia doar Coope
rativa de consum din Mâneciu, care 
are aci un elegant complex turistic 
în extindere, i-a făcut reclamă. Cre
dem că repetatele nemulțumiri ale 
vizitatorilor, care se plîng că la 
Cheia se... plictisesc, vor determina 
conducerea O.J.T. Prahova să asi
gure în viitorul sezon condițiile ne
cesare desfășurării unor activități 
atractive, cu caracter sportiv-recrea- 
tiv, de refacere a capacității de mun
că a celor ce vin aici la odihnă. Nu 
este altceva decît o obligație, reieși
tă din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 martie
a.c. cu 
nuă a 
care se 
țeleasă

o iau, cum se spune; de la capăt. 
Ca în 1967, 1968, 1969 și 1970 cînd 
reușisem, împreună cu colegul și 
prietenul meu Titi Dumitrescu, să 
alcătuim o echipă de aur, din care 
făceau parte Mihai Aurel, Gabriel 
Pometcu, Aurel Dumitrescu, Calis- 
trat Cuțov, Paul Dobrescu, Alee 
Năstac etc.

— Care a fost ccl mai mare suc
ces pe care l-ați obținut cu repre
zentativa de tineret pregătită de 
dv. ?

— Patru medalii de aur la cam
pionatele europene de tineret din 
1972. Cu atît mai surprins am fost 
cînd, după acest succes, federația 
m-a înlocuit. Sînt rechemat acum 
și, vă spun sincer, nu am pierdut 
nici un pic din entuziasmul de 
atunci. Voi dovedi acest lucru.

— Cu ce vă propuneți să înce
peți ?

— Cu o largă investigație, să-i 
spun așa, în rîndurile boxerilor 
născuți în anul 1955 și mai tineri, 
îi voi alege pe cei mai talentați și 
mai muncitori dintre ei și voi for
ma o grupă de 18—20 de băieți ca
re să constituie baza viitoarei 
echipe care ne va reprezenta la 
campionatele europene de box pen
tru tineret de la Kiev, în 1974, 
chiar pentru Jocurile 
la Montreal.

— Care sînt primii
— în momentul de 

dispoziție un lot de 16 
dintre aceștia doar cîțiva au un ba
gaj de cunoștințe tehnice cu care 
putem porni serios la drum. Mi-au 
atras atenția printre alții, brăilea- 
nul Niță Robu (muscă), brașovea
nul Damian Cimpoeșu (semimijlo- 
cie), bucureșteanul Mircea Simon 
(semigrea) și cam atît... După cum 
se poate vedea, au rămas destule 
locuri pentru tinerii boxeri talen
tați, ambițioși și muncitori. Pe ace
știa îi caut și sînt sigur că îi 
găsi.

— Cu ce prilej ?
— Cea mai bună ocazie mi-o 

oferi „Criteriul_ tineretului", ce 
avea loc la

Și
Olimpice de

selecționați ? 
față am la 
sportivi, dar

voi

componență 
național de 
la stingă la

La Donețk au continuat întrece
rile competiției internaționale de 
fotbal „Turneul Prietenia", rezer
vată echipele de juniori. Selecțio
nata României care joacă în grupa 
A, a întîlnit formația Cehoslova
ciei cu care a terminat Ia egali
tate : 0—0. In cadrul aceleiași

grupe, prima reprezentativă a 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
3—1 (0—0) echipa R.P.D. Coreene.

Cele două partide disputată in 
grupa B : Selecționata 
U.R.S.S. — Bulgaria 
— R. D. Germană s-au 
același rezultat : 0—0.

secundă a 
și Polonia 
încheiat cu

Actuala 
lotului 

tineret. De 
dreapta, sus : C. Dafi- 
noiu, M. Simon, P. Is- 
trate, V. Sîrbu, C. Ciu- 

•— antrenor secund, 
Bubă. T. Niculescu 
antrenor principal 

Goanță — 
trenor secund, 
Cimpoeșu, N. Nichitov, 
Gh. Matache, M. Oua- 
tu ; jos : Al. Barbu, M. 
Tcodorescu, Gh. Biclea, 
Fl. Ghiță, E. Chiricu- 
ță și R. Turan. Care 
dintre acești băieți vor 
fi, oare, marii campi
oni de mîine ?

an- 
D.

Căldură mare și foarte puțini spec
tatori, ieri In Giulești, la o partidă 
în care Lotul de tineret (sub 23 de 
ani), aflat la ora ultimei verificări, 
înaintea plecării spre R.D.G. a in- 
tîlnit divizionara A Rapid. Cadeții lui 
Cornel Drăgușin au evoluat dezin
volt în general, cu un pronunțat 
apetit ofensiv în prima repriză. A- 
tacul a funcționat mulțumitor,

42, Dumitriu — după ce driblează 
doi adversari, e drept și cu „contri
buția" lui Rămureanu. în repriza 
secundă Dumitriu stabilește scorul 
final, prin transformarea unui penal
ty, în min. 80 : 3—3 (3—2).

Lotul de tineret a evoluat în ur
mătoarea alcătuire : Rămureanu (min. 
78 Caval) — Anghelini, Smaranda- 
che, FI. Marin, Tănăsescu (min. 48

fără doar șl poate — mult mal mare 
dacă ar fi existat spațiu de cazare pe 
măsura cerințelor.

Sîntem Informați că, în curînd, 
vor începe lucrările de renovare a 
unor vile, îmbunătâțindu-se gradul 
de confort. Dar (păcat că există a- 
cest dar) discutând cu factorii res
ponsabili de aci, am dedus că O.J.T. 
Prahova (cu sediul Ia Sinaia), care 
se preocupă de extinderea și moder
nizarea acestei stațiuni, nu acordă 
interes bazei materiale necesară 
practicării sporturilor. Numai așa se 
poate explica faptul că singura ins
talație sportivă — arena de popice, 
cu două piste din beton și acoperită 
cu o copertină de tablă — a fost 
transformată în terasă-bufet! tn- 
trucît baza sportivă de la intrarea 
în localitate are circuit închis, fiind 
folosită în exclusivitate de către 
elevi, am văzut in ziua cînd am vi
zitat stațiunea cum tineri și vîrst- 
nici aflati in concediu jucau volei 
(cu mingea personală a unui cetă
țean), pe una din aleile vilei Zăga- 
nul. Oare nu există spațiu pentru a- 
menajarea unul „s^eptunghi" de vo
lei, handbal sau tenis ? Un astfel de 
teren viran se află chiar în apro
pierea vilelor Poienița și Zăganul, 
însă lipsește inițiativa. Cine vrea să 
joace tenis de masă sau’ șah trebuie 
să străbată o cale lungă pînă la 
club și aici nu găsește decît niște 
improvizații: o masă care de-abia se 
mai ține pe... picioare și o cameră 
necorespunzătoare pentru șah, folo
sită în același timp și pentru vizio
narea programului de la televizor.

Ce fac prietenii drumeției ? Mai 
mult excursii cu... autocarul, pentru 
că traseele scurte și accesibile tutu
ror amatorilor de mers în aer liber 
nu sînt marcate vizibil. Responsabila 
culturală, prof, de geografie Rodica 
Constantinescu. care se ocupă de 
toate problemele, caută în fiecare se
rie cîte un animator al turismului, 
care să conducă excursioniștii pe 
cărările spre Muntele Roșu, Cabana 
Ciucaș, Mănăstirea Suzana, Muntele 
Babeș, Valea pîrîului Cheița, Cascada 
de pe Tele jenei, Sfinxul Bratocei și

A

a

privire la dezvoltarea conti- 
educației fizice și sportului, 
pare că a fost insuficient în
de factorii vizați.

Troian IOANIȚESCU

apârut REVISTA

va 
va 

Galați, la începutul

lunii noiembrie. Vor fi prezenți la 
întreceri cei mai buni reprezentanți 
ai „noului val" și din rîndurile lor 
îmi voi completa lotul.

— Exceptind condiția de vîrstă 
și de cunoștințe tehnice, ce alte cali
tăți pretindeți să aibă viitorii 
dumneavoastră elevi ?

— Le cer să fie muncitori și mo
dești. Vom lucra foarte tare și cei 
comozi nu vor putea rămîne în lot. 
De exemplu „semiușorul" Vergel 
Sîrbu de la Metalul Bocșa Română 
este un băiat deosebit de talentat. 
Din păcate, e foatre superficial la 
pregătire. Dacă nu va dovedi că e 
dispus să muncească cu pasiune, 
atît cît i se va cere, e foarte posibil 
să-1 înlocuim cu Carol Hajnal (Sa- 
lonta), un băiat care își dublează 
talentul cu munca serioasă. Exem
plul pe care vi l-am dat nu este 
singurul în actualul lot...

— Pentru îmbogățirea experienței 
internaționale a lotului de tineret 
s-au prevăzut suficiente întâlniri ?

— Federația s-a gîndit și la acest 
lucru important, care este expe
riența internațională a tinerilor 
din lot. Exceptind meciurile deose
bit de dificile cu reprezentativele 
similare ale Republicii Democrate 
Germane și Franței, pe care le 
vom întâlni în luna decembrie în 
deplasare, elevii mei vor mai în
frunta, echipa de tineret a Angliei, 
pe care o așteptăm la București, 
la sfîrșitul lunii octombrie. De ase
menea, o parte dintre băieți vor 
face parte din formația Bucureștiu- 
lui în meciul cu selecționata Bel
gradului. Cam atît pentru anul 
acesta.

— O ultimă întrebare : ce sperați 
pentru campionatele europene de 
tineret care vor avea loc anul viitor 
la Kiev ?

— Ne-am propus următoarele 
obiective : patru dintre boxerii noș
tri să urce pe podium (sperăm cît 
mai sus) și să ocupăm cu întreaga 
echipă unul din primele trei locuri 
în clasamentul pe națiuni.

Petre HENȚ

ACȚIUNE TURISTICĂ DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

de stabilirea listelor cu obiective 
turistice reprezentative din județul 
respectiv, operație în care este de 
dorit să se colaboreze cu Oficiile 
județene de turism, cu B.T.T.-uri- 
le, cu formațiile Salvamont și alți 
factori competenți. în al doilea 
rînd, trebuie desfășurată o intensă 
muncă de popularizare — in mod 
atractiv, explicit — a binefacerilor 
mersului pe jos, a accesibilității 
normelor care dau dreptul la obți
nerea insignei. Această activitate 
propagandistică nu trebuie să se 
limiteze la asociațiile sau cluburile 
sportive. Ea trebuie efectuată 
rîndurile elevilor și studenților, 
casele de pionieri și în casele 
cultură, printre oamenii muncii 
flați la odihnă sau tratament 
stațiuni. De asemenea, este bine 
să se apeleze la sprijinul organelor 
de presă locale, al stațiunilor de 
radioficare, al profesorilor și me
dicilor, pe de o parte pentru a se 
realiza noi căi de popularizare, iar 
pe de altă parte, pentru a se ob
ține conferințe interesante, potri
vite cu nivelul de înțelegere al 
feritelor categorii de vîrstă.

în fine, comisiile de turism 
datoria să sprijine efectiv 
prompt unitățile care organizează 
acțiuni cu mase mari de amatori 
ai drumeției. Acestor unități li se 
vor da îndrumările necesare stabi-

în 
în 
de 
a- 
în

di-

au
fi

lirii traseelor, li se vor da ghizi 
(la cerere) și li se vor rezolva ope
rativ operațiunile de vizare a car
netelor.

Avîndu-se în vedere că acesta 
este anul de început al acțiunii 
„Amicii drumeției", înscrierile și 
eliberările de carnete se vor face 
pînă la 31 decembrie a.c. (în anii 
următori această operație este pre
văzută pentru o perioadă mai 
restrînsă : 15—30 septembrie). Car
netele prevăzute cu rubrici pentru 
vize și cu un talon care constituie 
brevetul de purtător al insignei 
sînt tipărite (pentru acest prim an) 
prin grija federației de specialita
te, care urmează să le primească 
foarte curînd pentru a le expedia 
în toate județele țării. Este deci 
foarte important să se folosească 
această perioadă pentru populari
zarea insignei „Amicii drumeției", 
în mod intens și în cele mai con
vingătoare forme, pentru ca atunci 
cînd carnetele vor ajunge la des
tinație, masa largă a populației să 
aibă cunoștință de ampla acțiune. 
Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că insigna „Amicii drumeți
ei" este mai mult decît un mijloc 
de recreare, ea este destinată să 
dezvolte starea de sănătate a po
porului nostru, șă-i ridice capaci
tatea de muncă, să-l ajute să-și 
cunoască nemijlocit patria, cu fru
musețile sale naturale, cu măre
țele realizări ale epocii noastre.

EXCURSII DE SEZON
ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri 

SI RESTAURANTE BUCUREȘTI

A

. / 
/

organizează de la 1 octombrie a.c excursii cu autocarul

in principalele zone viticole din țară

Valea Călugărească, Ostrov,
Adamclisi, Odobești, Panciu

înscrieri și iniormațil la filialele de turism din calea Victoriei
100 $1 B-dul RcpuDliclI 68. Telefon 15.14.11 sau 14.08.00

Inscrieți-vâ din timp!

Iubitorii sportului pot găsi, înce- 
pînd de azi, la toate centrele de di
fuzare a presei, revista ilustrată 
SPORT nr, 18. Spicuim din cuprins :

FOTBAL: • „Succes tricolori 1“
și „Incertitudini de ultimă oră“ — 
două fotoreportaje ce aduc față în 
fată reprezentativele ROMÂNIEI și 
R.D. GERMANE, care se vor întîi- 
nl în meciul decisiv de la Leipzig. 
• „C.S.M. REȘIȚA la culesul roa
delor “ ® „Campionatul a traversat 
cu bine prima sa cincime".

CICLISM : e „Fermecătoarea în
trecere pe două roți" — amplu foto
reportaj la cea de a XlX-a ediție a 
TURULUI ROMÂNIEI.

ATLETISM : • „Explozie lntîrzla-
tă“ — sărltoarea în înălțime VIR
GINIA IOAN, altfel decît o cunoaș
teți • C.A.U. — 5 ani de viață și 
succese.

In paginile externe, fotbalistul pe
ruan Hugo Soții discută despre fot
balul european, Iar copil din mal 
multe țări își pun șl răspund la În
trebarea : „Este hocheiul un sport 
dur

Rubricile „Sport magazin”, „Globe
trotter", „Jurnal intim" șl „Sportul, 
a doua pasiune" completează acest 
Interesant număr al revistei lluș- 
trate SPORT nr. 18.

Un „cap" dl lui Dudu Georgescu, 
porții lui Corec.

cru important pentru că la Halle nu 
avem nimic de pierdut și se poate ju
ca, deci, deschis, fără trac. Antreno
rul Macri, lipsit de aportul a șapte 
titulari, a rulat un pluton masiv de 
tineri, dar fazele de spectacol le-au 
creat tot „bătrînii" Dumitriu 
gu.

Primul gol a venit repede
— Năstase), iar în minutul
produce egalitatea, în ____
unei combinații excelente Dumitriu
— Petreanu — Neagu, ultimul șutind 
imparabii din interiorul careului. în 
continuare, jocul scade din intensita
te, pînă spre sfîrșitul primei părți 
a întîlnirii, cînd asistăm la înscrie
rea a trei goluri unul mai frumos 
decît celălalt î min. 39, Răducanu — 
șut plasat, de la 18 m ; min. 41, re
luare superbă cu capul. Năstase, la 
o centrare a lui Marin Stelian ; min.

șl Nea-

(min. 2
20 se 

urma

LOTUL A S-A ANTRENAT
(Urmare din pag. 1)

tru, Radu Nunweiller — Tarălungă. 
Dembrovschi, Iordănescu, Marcu. în 
această repriză, Răducanu a apărat 
poarta echipei de tineret. Acționînd 
cu o oarecare superficialitate, atît în 
situațiile de apărare cit și in cele de 
atac, selecționabilii au „acuzat" ri
posta hotărîtă a partenerului câre, 
la sfîrșitul reprizei, conducea cu 1—0, 
prin golul înscris de Sandu Mircea.

La reluare, antrenorii au procedat 
la trei modificări, Răducanu, Sameș 
și Beldeanu înlocuindu-i pe Iordache, 
Antonescu și, respectiv, R. Nunweil
ler. Acum, în această repriză care a 
durat 60 de minute, Lotul A a avut 
o evoluție mult schimbată în bine, a 
controlat jocul, numai cvartetul ofen
siv n-a avut inspirația și decizia ne
cesare pentru a concretiza în raport 
cu ocaziile avute. Totuși, acum, Lotul 
A a reușit să înscrie de două ori, 
prin Iordănescu și Dembrovschi.

Pînă la ora plecării spre Leipzig, 
Lotul A va mai efectua, așa cum ne 
spunea, ieri, V. Stănescu, încă două 
antrenamente: unul astăzi după a- 
miază, celălalt mîine dimineață.

în încheiere, componența lotului de 
tineret (sub 21 de ani) în partida de 
ieri: Răducanu (Iordache) — Po- 
rațchi (Nițu), G. Sandu (Grigoraș), 
Matei, Lucuță (Porațchi) — Rîșniță, 
Batacliu (Dobre) — Caniaro, S. Mir
cea, Mureșan, Dănilă (Crișan).

care va trece de puțin peste bara
V. BAGEACFoto :

Hajnal) — M. Stelian 
gheli), Crîngașu, 
resei (min. 46 
Năstase (min. 46

(min. 46 Gher- 
Ion — Atodi-Ion

Anghel) Răducanu, 
Dudu Georgescu),

Geo RAETCHI

Azi, la Pitești
F.C. ARGEȘ —I

A.B.C. NATAL (BRAZILIA)
Azi, echipa braziliană ABC Natal, 

susține la Pitești al doilea joc al 
turneului pe care îl întreprinde în 
țara noastră, întîlnind formația lo
cală F. C. Argeș. Partida este pro
gramată 
începere

pe stadionul „1 Mai" cu 
de la ora 16.

METALUL DROBETA TR. SEVERIN
LOKOMOTIV STARA ZAGORA 1-1 (0-1)

Divizionara B. Metalul Drobeta Tr. 
Severin, a susținut joi un joc amical 
Internațional, avînd ca adversar for
mația bulgară Lokomotiv Stara Zagora, 
care activează în campionatul secund al 
Bulgariei. Partida s-a Încheiat la egali
tate 1—1 (0—1). Golurile au fost înscrise 
de Manev (min. 11) pentru oaspeți, șl 
de Aspricioiu (min. 62), pentru severi
neni.

Fotbaliștii bulgari întîlnesc azi. la 
Craiova, formația locală Electroputere.

Gh. MANAFU (corespondent).

Ml, pc stadionul Triumf,
TRIUMF (DIVIZIA C) - STEAUA
Azi, pe stadionul Triumf (șo

seaua Olteniței), are loc partida a- 
micală dintre divizionara 
Triumf, și Steaua. Partida 
programată cu începere de 
ora 10.

c, 
este

la

JOC AMICAL
METALUL AIUD — C.F.R. 

CLUJ 1—1 (0—0). Au marcat : De
meter (min. 68) pentru gazde și 
Țegean (min. 80) pentru clujeni.

•<

UN EXCELENT FOTBALIST PĂRĂSEȘTE ARENA
festivitatea prilejuita de

de 
a- 
la

PLOIEȘTI, 22 (prin telefon). 
Felicitări clubului ploieștean 
fotbal pentru tot ce a făcut în 
ceasta splendidă după amiază, 
retragerea din activitatea competi
țională a acestui excelent sportiv, 
un adevărat campion al sportivită
ții, maestrul emerit al sportului 
Mihai Ionescu, cel ce a apărat poar
ta echipei de fotbal Petrolul, aproa
pe un deceniu și jumătate. Sîmbă- 
tă după amiază, pe stadionul ploieș
tean a fost o. manifestație de pre
țuire și simpatie, poate cum n-a 
mai avut loc la noi, cînd mari ve
dete ale fotbalului au părăsit are
na.

La 37 de ani, Mihai Ionescu se 
desparte de activitatea de jucător 
cu un buchet de frumoase per
formanțe. A cucerit cu echipa sa 
titlul de campioană a țării, a apă
rat poarta echipei naționale în 13 
jocuri și pentru bunele rezultate 
a primit titlul de maestru emerit 
al sportului și „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a.

retragerea din activitatea compctiționalâ a Iui Minat ionescu
Festivitatea a 

unor frumoase 
întîi, ziariștii sportivi, cei de 
„Sportul", care au scris de atîtea 
ori despre Mihai Ionescu, au jucat 
cu selecționata arbitrilor din Bucu
rești. Meci frumos, cîștigat de cava
lerii fluierului cu 2—1 (2—0).

Apoi a venit rîndul echipelor de 
old-boys, de la Petrolul și combi
nata Dinamo — Steaua. Au învins 
ploieștenii cu 3—2 (1—0), prin go
lurile marcate de Dridea I (2) și 
Dumitrașcu, respectiv Nunweiller 
III și Crăiniceanu. Publicul s-a re- 
întîlnit cu Zavoda II, Nunweiller 
III, Crăiniceanu, Jenei, Szoke, cu 
marea echipă a Petrolului, a lui 
Pahonțu, Fronea, a fraților Dridea, 
a lui Marin Marcel, Babone, Maroși 
și Bădulescu. Și, în sfîrșit, meciul 
cel mare, al celor ce azi sint jucă
tori activi, dintre Petrolul și o selec
ționată divizionară: Duha — N. 
Ionescu, Bădin, Stoker, Cîmpeanu — 
Libardi, Boc, Ivan (Vătafu) — Săl- 
ceanu (Barbu — ..U“ Cluj), Mp-

avut loc în cadrul 
manifestări. Mai 

la

reșan (A.S.A.), Moldoveanu. De 
asemenea, au cîștigat ploieștenii, cu 
4—2 (3—0), înscriind în ordine : 
Eparu, Dincuță (2), Mureșan, Pîrvu, 
Bădin.

în pauza meciului a avut loc fes
tivitatea propriu-zisă, printre cei 
care i-au adresat cuvinte de laudă 
și mulțumire fiind Angelo Nicu
lescu, din partea F.R.F., P. Con- 
stantinescu din partea C.J.E.F.S. 
Prahova, Gh. Urich, președintele 
lui Fotbal Club Petrolul, antreno
rul Ilie Oană, Iovănescu—Chiuin- 
tuc din partea suporterilor și Emil 
Vlaiculescu din partea arbitrilor. 
L-au saluat colegii de la alte echi
pe (Steaua, Universitatea Craiova, 
Jiul, „U“ Cluj, Dinamo, A.S.A., 
Sportul studențesc). I-au dat flori 
foștii colegi de echipă, jucătorii de 
azi și cei de mîine (juniorii). Și, 
emoționat, Mihai Ionescu a mulțu
mit tuturor, devenind de acum fos
tul jucător și, actualmente, vicepre
ședinte al lui Fotbal Club Petrolul.

'‘onstantin ALEXE



ATLEȚII ROMÂNI CONDUC, DUPĂ PRIMA ZI,
IN TRIUNGHIULARUL DE LA CONSTANȚA

r CONSTANȚA, >2 (prin telefon). —
Sîmbătă dimineața, la Constanța, 

a fost o vreme admirabilă pentru 
atletism. Soarele strălucea puter
nic și pe întreg Litoralul nu se 
simțea nici cea mai mică adiere 
de vînt. Așteptam cu toții ca pri
ma reuniune a atleților români, 
belgieni și norvegieni, să ne ofere 
cîteva performanțe care să mai 
atenueze dezamăgirea de a nu-i 
vedea pe pista stadionului „1 Mai“ 
pe marii favoriți ai probelor lor: 
Emile Putemans (înaintea plecării 
spre București a echipei Belgiei, a 
anunțat că este accidentat) și 
Gheorghe Ghipu (gripă contractata 
în ultimele 24 de ore).

Cu nici două ore înainte de pri
mul semnal al starterului, s-a aș
ternut din senin o adevărată vije
lie și atleții (în special alergătorii) 
s-au trezit cu un obstacol nou, ex
trem de dificil. Rafalele continue 
au țintuit în loc pe sprinteri, au 
frînt zborul sulițelor și au aruncat 
spre marginea gropii cu nisip pe 
săritorii în lungime. în aceste con
diții, rezultatele înregistrate au fost 
modeste, dar pentru frumosul spec
tacol oferit, pentru dîrzenia cu 
care și-au disputat șansele, partici- 
panții merită felicitări.

încă de la primele probe s-a în
trezărit clar echilibrul existent, la 
această oră, între atleții români și 
cei norvegieni. Reprezentanții noș
tri au cîștigat 100 m (Dulgherii 
s-a desprins pe ultimii 5 metri ai 
cursei) și 1500 m prin Onescu (abia 
al patrulea la intrarea în ultima 
linie dreaptă) care a sprintat, în 
stil de mare campion, trecînd im
petuos pe lîngă Olson și Reygaert. 
Scandinavii au avut și ei satisfac
ția unor victorii. Astfel, Grosbak- 
ken l-a prins pe Suciu chiar pe 
linia de sosire la 400 mg și a pri
mit confirmarea victoriei numai 
după îndelunga _ consultare a fo
tografiei, iar Boeroe a cîștigat la 
10.000 m după ce l-a înșelat, cu 
sprintul său prelung, pe Eloroiu,

care a dorit atît de mult să cîștlge 
tn fața concetățenilor săi. Tot pe 
ultimii metri a pierdut și Constan
tin Stan Ia 400 m, după ce con
dusese impetuos pînă la 370 m. 
ștafeta sprinterilor, cu Dulgheru șl 
Petrescu In vervă deosebită, s-a 
Impus în fața cvartetului norve
gian. în acest fel, la alergări si
tuația victoriilor atleților români 
și norvegieni era egală (3—3). Cîș- 
tigînd însă 4 din cele 5 probe teh
nice, sportivii noștri și-au asigurat 
avantaj după prima zi de concurs.

De subliniat aruncarea de 79,74 
m (la 2 cm de recordul de juniori) 
a lui Gheorghe Megelea. Vîntul a 
oprit, pur și simplu, sulița, dintr-un 
zbor care ar fi măsurat cu sigu
ranță peste 80 de metri!

Și acum iată rezultatele tehnice: 
100 m: 1. Dulgheru (R) 10,8, 2.
Garshol (N) 10.8. 3. Petrescu (R) 
10.8, 4. Bjeland (N) 11,0, 5. Micha 
(B) 11,1. 6. Stas (B) 11.3: 400 M: 
Rom (N) 47,4, 2. Brijdenbah (B) 
47,4, 3. Stan (R) 47,5, 4. Vasile (R) 
48,7, 5. Tjore (N) 48,7, 6. De Geyter 
(B) 48,8; 1500 
3:56,7, 2. Olson 
dru (R) 3:57,4, 
3:57,5, 5. Hovde 
(B) 4:01,9; 10 000 M: 1. Boeroe (N) 
30:04,4, 2. Floroiu (R) 30:08,6, 3. 
Lismont (B) 30:28,4, 4. Mustață (R)

M:
(N)
4.

(N)

1. Onescu (R) 
3:56,9, 3. San- 
Reygart (B) 

3:57,5, 6. Salve

6.30:46,6, 5. Rombeaux (B) 80:55,4, 
Haga (N) 31:38,8; 400 MG: 1. Gros- 
bakken (N) 52,4, 2. Suciu (R) 52,4,
3. Melinte (R) 53,2, 4. Moi (N)
53,2, 5. Lessire (B) 53,7, 6. Raveta 
(B) 54,1; 4x100 M: 1. România 
(Zamfir eseu, Stan, Dulgheru, Pe
trescu) 40,5, 3. Norvegia 40,8, 3.
Belgia 41,8; LUNGIME: 1. Săru- 
can (R) 7,55 m, 2. Bendlxen (N) 
7,41 m, 3. Lăzărescu (R) 7,35 m,
4. Teisen (B) 7,06 m, 5. j 
(B) 6,94 m, 6. Bredholt (N) 6,78 m; 
ÎNĂLȚIME: 1. Falkurn (N) 2,08 m, 
2—4. Vik (N), Moureau (B) 2.08 m 
și Purice (R) 2,08 m, 5. Torok 
2,08 m, 6. Nachtegael (B) 2,04 m;

.1..’.: 1. Anton (R) 4,80

Strajier

(R)

m;PRĂJINA:
SULIȚA: 1. Megelea (R) 79,74 m, 
2. Lorentzen (N) 75,88 m, 3. Gri- 
goraș (R) 73,20 m, 4. Terje (N) 
72,68 m. 5. J. Duchateau (B) 62.92 
m, 6. T. Duchateau (B) 62,14 m; 
CIOCAN: 1. Schneider (R) 65,84 
m, 2. Lothe (N) 64,26 m, 3. Stan 
(R) 62,26 m, 4. Busterud (N) 60,92 
m, 5. Vandenbleken (B) 56,30 m, 
6. Mortier (B) 56,20 m.

Clasamente după prima zi 
România — Norvegia 66,5- 
România — 
Norvegia —

Competiția 
de la ora 16.

Belgia
Belgia 
continuă

P
P 
P 

duminică,

Adrian VASILIU

CUPA EUROPEI LA PROBE COMBINATE

BURGLINDE POLLAK-NOU RECORD 
MONDIAL LA

în capitala R.F. Germania, la Bonn, 
au început sîmbătă întrecerile finale 
ale primei ediții a competiției con
tinentale Cupa Europei, pentru pro
bele combinate — pentatlon femei si 
decatlon bărbați. La întreceri iau 
parte echipele calificate în urma 
desfășurării, cu o lună în urmă, a 
semifinalelor Cupei.

SEZONUL DE HOCHEI A DEBUTAT PROMIȚĂTOR
celor două combatante, ceea ce a 
conferit disputei o notă de atracti- 
vjtate deosebită. Gălățenii, fără o- 
mogenitatea și perspicacitatea tac
tică de anul trecut, au condus cu 
1—0, dar bucureștenii au revenit 
curajos în atac, egalînd și luînd 
conducerea. Și cînd soarta meciu
lui părea pecetluită, cu 15 sec. 
înainte de sfîrșit, Dunărea a reușit, 
la rîndul ei, o nesperată egalare.

Ultimul meci al programului de 
ieri a fost cel mai frumos, asigu- 
rînd prin rezultatul său sarea și 
piperul acestei etape. într-un mare 
progres față de sezonul trecut, A- 
gronomia Cluj a reușit o merituoa
să victorie în fața formației Sport 
Club M. Ciuc, arătînd că se anun
ță o serioasă candidată pentru pri
ma grupă a diviziei A.

(Urmare din pag. 1)

tat într-un cert progres în raport 
cu începutul sezonului precedent. 
Steaua este încă pe drumul matu
rizării și omogenizării unei echipe 
tinere, încercîndu-se titularizarea 
unor noi fundași (Sarosi, Mardare) 
și rodarea unei a doua linii de a-

Programul de azi ; ora 9 : 
namo 
11.30;
Miercurea Ciuc;
Miercurea Ciuc 
19 : Dunărea 
mia Cluj.

— Tîrnava Odorhei, 
Steaua — Liceul nr.

ora 17 : S. 
- I.P.G.G.;

Galați —

Dl- 
ora 

1 
C.

ora
Agrono-

tac : Nisior, 
Progresele sînt 
direcție, în care se cere, însă, multă 
răbdare și perseverență. Dinamo 
București s-a dovedit ceva mai a- 
vansată din punct de vedere al 
pregătirilor competiționale, evoluînd 
mai aproape de valoarea sa, cu 
toate că se află după un obosi
tor turneu în R. F. Germania. Și 
în această formație se simte un 
suflu nou, tineresc : 
este fundaș titular, alături de el 
apărînd prima oară pe un aseme
nea post Malîhin, care a dovedit 
certe calități de apărător ofensiv. 
Promițătoare a fost și evoluția ca 
atacanți a tinerilor Vișan și Cio- 
banu.

în tabăra cealaltă, a învinselor 
din cuplajul de ieri dimineața, este 
de semnalat faptul că Tîrnava O- 
dorhei începe să fie o echipă, ști
ind să se apere șl să contraatace 
periculos (a beneficiat de cîteva 
bune ocazii în meciul cu Steaua !), 
iar Liceul nr. 1 a știut să-și pună 
în valoare tinerețea și combativi
tatea jucătorilor săi, care, din pă
cate, sînt încă lipsiți de experiență, 
de maturitatea necesară participării 
Ia o astfel de întrecere.

Cuplajul de după amiază a în
ceput cu un meci tare, în care am
bele formații, în speță Dunărea 
Galați și I.P.G.G. București au lup
tat fără 
torie. în 
un final 
cheiat 
este

Kemenes, Curelaru, 
evidente în această

Gh. Florian

menajamente pentru vic- 
cele din urmă însă, după 
palpitant, partida s-a în- 

remiză (2—2). Interesant 
că succesul a surîs pe rînd

eWCRE?
OI.Y-MRIQIM 

VAR'NA'W

LE SPORT 
POUR UN MONDE

DE PAIX

DEVIZA CONGRESULUI OLIMPIC DE LA VARNA:

SPORTUL-PENTRU 0 LUME A PĂCII
Potrivit statutului său, Comitetul 

Internațional Olimpic (C.I.O.) se în
trunește regulat în sesiuni anuale (cu 
excepția anilor olimpici, cînd se 
reunește de două ori, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de iarnă și de 
vară). Dacă în aceste împrejurări 
se analizează principalele probleme 
privind mișcarea olimpică și Jocurile, 
atunci nu este lipsită de sens între
barea : ce reprezintă congresele olim
pice ?

întrebarea se justifică mai ales 
acum, în preajma celui de al 10-lea 
Congres olimpic, care se va ține între

dierii. creerii și reformei regulilor 
olimpice.

Aceste congrese din urmă, ținute 
la intervale destul de neregulate, ar 
trebui să ne dea o indicație asupra 
autorității și competenței congresu
lui olimpic. Adevărul este însă că 
niciodată nu a existat un statut prea 
clar al acestor congrese, dovadă că 
de 43 de ani nimeni nu s-a mai os
tenit să le țină. Mai mult, carta 
olimpică nici nu pomenește de con
grese. Abia compendiile oficioase de 
dată recentă menționează că „Con
gresul olimpic este convocat de către

celor trei foruri (C.I.O., C.N.O., F.I.) 
va prezenta cîte un referat de 30 de 
minute, după care urmează interven
țiile (nu mai lungi de 10 minute) ale 
celorlalți delegați.

Participant» oficiali la congres sînt 
membrii C.I.O., cîte trei delegați ai 
fiecărei federații internaționale olim
pice, cîte trei delegați ai fiecărui 
comitet olimpic național ; auditori 
invitați sînt : cîte un delegat al fie
cărei federații internaționale recu
noscute de C.I.O. dar al cărei sport 
nu figurează în programul olimpic, 
un delgat al A.I.P.S., ziariștii acre-

In „Trofeul 0. R. S. S.‘s

la handbal feminin

ROMÂNIA-DANEMARCA 12-10
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — în 

turneul internațional feminin de 
handbal de la Zaporoje, selecțio
nata României a învins cu scorul 
de 12—10 (6—3) echipa Danemar
cei. Alte rezultate înregistrate 5 
U.R.S.S. — U.R.S.S. (tineret) 18—10 
(4—7) ; R. D. Germană — R. F. 
Germania 21—12 (11—6).

După trei zile de întreceri, în 
fruntea clasamentului se află

FOTM
Concursul pentatlonistelor s-a în

cheiat cu victoria, de altfel aștepta
tă, a recordmanei mondiale Bur- 
glinde Pollak. La capătul celor cinci 
probe ea a totalizat 4932 de puncte, 
cu 101 p mai mult decît a realizat, 
la Sofia, la 11 august, cînd a între
cut recordul lumii deținut, pînă 
atunci, de englezoaica Mary Peters.

Clasamentul pentatlonului se pre
zintă astfel : INDIVIDUAL : 1. Bur- 
glinde Pollak (R.D.G.) 4932 p, 2. Na- 
dejda Tkacenko (U.R.S S.) 4695 p, 3. 
Margit Olfert (R.D.G.) 4516 p, 4. 
Angela Schmalfeld (R.D.G?) 4475 o,
5. Tatiana Vorosobko (U.R.S.S.) 4442
P, 6. ................. . ......... -
etc. ; 
13924 
garia 
12823 
ța 12559 p, 7. Austria 12285 p, 8. Iu
goslavia 11560 p.

Din întrecerea decationiștilor ne-au 
parvenit, pînă la închiderea ediției, 
rezultatele după consumarea primelor 
patru din ceie cinci probe ale con
cursului. Pe primele locuri se află :
l. Tadeusz Janczenko (Polonia) 340t 
p (100 m — 10,76 s. lungime — 7,34
m, greutate — 14.52 m, înălțime —
2,04 m), 2. Ryszard Skowronek (Po
lonia) 3219 p (11,11 — 7,40 m — 13,93 
m — 1,95 m), 3. Heinz-Ulrich
Schulze (R.F. Germania) 3214 p (10,99 
— 7,23 m — 14,69 m — 1,89 m), 4. 
Ștefan Schreyer (R.D. Germană) 3199 
p, 5. Yves le Roy (Franța) 3180 p,
6. Toomas Berendsen (U.R.S.S.) 3168 
p. Decatlonul ia sfîrșit duminică.

Christel Voss (R.F.G.) 4439 p
ECHIPE : 1. R. D. Germană 
P, 2. U.R.S.S. 13351 p, 3. Bul-
12852 p, 4. R. F. Germania 

p, 5. Ungaria 12612 p, 6. Fran-

flNAltlE CMHUIflOK MUMII OI MS
(Urmare din pag. 1)

Dar, în canoanele clasice ale tenisu
lui, ne obișnuisem ca jucătorul sâ 
rămînă pe teren pînă la ultima 
minge...

Nici în a doua finală, cea de du
blu bărbați, campionii de anul tre
cut nu și-au putut păstra titlul. Cu
plul stelist Hărădău — Sotiriu pierde 
în fața fraților Marcu, dar după o 
adevărată luptă, plină de faze spec
taculoase, pe distanța a 5 seturi și 
aproape 4 ore de joc.

Cei doi Marcu încep foarte decis, 
se distanțează la 4—1 și 5—2 în 
primul set (după un break pe ser
viciul lui Sotiriu). Sint egalați, însă, 
cînd Traian Marcu își pierde și el 
serviciul. Apoi, prelungiri disputate 
acerb, cu încheiere victorioasă în 
al 20-lea ghem, tot pe serviciile 
lui Sotiriu. Al doilea set este mai 
clar adjudecat pentru cuplul dina- 
moviștilor. Se părea că ei vor culege 
o victorie netă, dar...

începutul setului al treilea avea 
să marcheze și începutul unei puter
nice reveniri a foștilor campioni. A- 
ceștia cîștigă primele două ghemuri, 
apoi Viorel Marcu îșl asigură servi
ciul, urmat de un break pe cel al 
lui Hărădău. La situația de 2—2,

Hărădău servește foarte bine, cuplul 
stelist adjudecîndu-și un ghem „alb", 
apoi încă unul. Frații Marcu egalea-. 
ză : 4—4, după care Hărădău și So
tiriu își adjudecă setul cu 6—4. Al 
patrulea set este, de asemenea, cîști- 
gat cu 6—4 de jucătorii de la Steaua. 
De data aceasta pînă la 4—4 s-a mers 
_,ghem contra ghem".

Setul decisiv s-a jucat tot timpul 
cu un. substanțial avantaj de partea 
cuplului fraților Marcu. Ei au la 
un moment _dat 4—1. Pe serviciul lui 
Viorel Marcu, steliștii cîștigă — și
4— 3. în continuare Hărădău își pier
de serviciul, dar nu înainte de a fi 
avut 40—15 și. deci, situație mai mult 
decît favorabilă de a egala. Cei doi 
Marcu își adjudecă însă ghemul:
5— 3, apoi îl cîștigă ușor și pe ur
mătorul. Rezultat final : Viorel Mar
cu (Dinamo București), Traian Marcu 
(Dinamo Brașov) — Dumitru Hără
dău, Viorel Sotiriu (Steaua): 11—9,
6— 2, 4—6, 4—6, 6—3.

Iată acum rezultatele din semifi
nalele probei de dublu feminin : 
Virginia Ruzici, Mariana Simionescu 
— Mariana Nunweiller, Felicia 
Bucur 6—2, 6—3; ludiț Gohn. Flo
rența Mihai — Vera Pura, Lucia Su- 
ciu 7—5 9—7. Dublu mixt (sferturi
de finală): Balaj, Sotiriu — Trifu, 
Rusu 10—8, 4—6, 6—2.

MECIURILE CELOR TREI 
MILIOANE DE COPII

într-o atmosferă de mare interes se 
desfășoară, în aceste zile, faz.a finală a 
uneia dintre cele mal populare compe
tiții fotbalistice din Uniunea Sovietică — 
„Mingea de piele" — un uriaș turneu la 
care participă peste trei milioane de 
copii, alcătuind echipe de cartiere, 
străzi, blocuri din întreaga țară. In a-

a U.R.S.S., Paramonov șl Șesternev, co
mentatori renumlți ca N. Ozerov șl alții, 
au venit să urmărească fazele finalei, 
căutînd să descopere tinere talente.

PRESA SPANIOLA 
Șl TRANSFERURILE

Fotbalul constituie unul din subiectele 
permanente de discuție ale spaniolilor 
— discuții cu atît mai aprinse după ce

nes“ — ca într-o țară ca a noastră, se
parată — de o distanță destul de mare 
— de țările avansate economic, clubu
rile de fotbal să poată dispune de 
sume mari, în timp ce nu se poate spune 
același lucru despre înzestrarea labora
toarelor de cercetări științifice sau des
pre universități

ANGLIA: OPINII IN 
FAVOAREA „IMPORTULUI" DE 

JUCĂTORI

In imagine, maestrul emerit al sportului A. Paramonov, antrenor al echi
pei reprezentative a Uniunii Sovietice, între tinerii participant la tur

neul final
ceastă întrecere de proporții gigantice, 
aflată azi la a noua ediție, și-au făcut 
debutul mulți dintre cei mal buni jucă
tori tineri din primele garnituri ale fot
balului sovietic. Grupa mică de Ana
liști (11—12 ani) își desfășoară jocurile 
tn orașul Nikolaev, iar grupa mare 
(13—14 ani), în celălalt capăt al țării, la 
Tașkent. Interesant este faptul că supe
rioritatea se află de partea echipelor 
provinciale, unele venite din centre În
depărtate ca R.S.S.A. Osetină sau R.S.S 
Uzbekă, în timp ce micii reprezentanți 
al Moscovei sau Leningradului au pier
dut orice șansă de a obține trofeul.

O serie de specialiști de prim rang, 
tncepînd cu antrenorii echipei naționale

federația de specialitate a permis im
portul de jucători străini. Opinia pu
blică asistă la o „întrecere" între marile 
cluburi în ceea ce privește achiziția de 
„stele" — bineînțeles la prețuri exorbi
tante. Este imposibil de apreciat exact 
aceste sume întruclt cluburile, cu o 
„modestie" care le trădează, păstrează 
secretul în jurul prețurilor reale ale 
transferurilor.

lată un paragraf semnificativ din co
tidianul spaniol „INFORMACIONES" s 
„Este adevărat că fiecare club de fotbal 
poate face ce dorește cu banii săi, dar 
pentru mulți aceste afaceri sînt ceva 
dificil de digerat. Cum este posibil — 
se întreabă editorialul din „Informaclo-

Corespondențil agențiilor de presă no
tează, din Londra, că în Anglia opinia 
publică fotbalistică pare să fie tot mal 
pregătită pentru deschiderea granițelor 
Jucătorilor străini.

După Spania șl, probabil, după Italia, 
care va proceda — se pare — anul 
viitor la deschiderea frontierelor fotba
listice, iată că această idee începe să 
fie tot mai vînturată în Anglia, țară re
cunoscută pentru conservatorismul fede
rației sale...

Recent, Cliff Lloyd, secretarul Sindi
catului fotbaliștilor britanici și, în ace
lași timp, președintele proaspăt ales al 
Sindicatului mondial al jucătorilor de 
fotbal, s-a declarat în favoarea ideii de 
mai sus, susținînd că aceasta „contri
buie la mărirea interesului față de 
fotbal".

De remarcat că managerii echipelor 
engleze din prima ligă, reuniți recent 
într-o consfătuire națională, au acceptat 
— teoretic — propunerile Sindicatului, 
cu o singură rezervă : flecare echipă 
din prima Iigăs să aibă voie să angajeze 
maximum doi jucători străini, exact 
ceea ce se întîmplă la această oră în 
campionatul Franței.

KNOBEL PREGĂTEȘTE 
TERENUL...

...pentru viitoarele înfrîngeri 
ale lui Ajax?

Mult discutata plecare a lui Cruyff, la 
Barcelona, șl înfrîngerile în turneul din 
Spania au făcut — din nou — din Ajax 
Amsterdam un subiect „fierbinte" pen
tru comentatorii de fotbal de pretutin
deni, surprinși de momentul de dificul
tate pe care pare să-1 traverseze mul
tipla campioană.

Desigur, cel mai îndreptățit să explice 
ceva în aceste zile este antrenorul Georg 
KNOBEL, tehnicianul venit la conduce-

Palatul sporturi
lor din Varna va 
găzdui lucrările 
Congresului olim-

30 septembrie și 4 octombrie la Pa
latul sporturilor din Varna (Bulga
ria) și cu atît mai mult cu cît de la 
ultimul congres (Berlin, 1930) a tre
cut aproape o jumătate de secol !

Răspunsul implică o succintă 
incursiune istorică. La sfîrșitul seco
lului trecut, pedagogul' francez 
Pierre de Coubertin își asuma o 
sarcină pe care contemporanii săi 
au considerat-o întîi bizară, apoi re
voluționară, dacă nu chiar irealiza
bilă : educarea prin sport a tinere
tului lumii, utilizînd ca element sti
mulator Jocurile Olimpice inspirate 
din jocurile Greciei antice. Dar pen
tru realizarea ideii sale, Coubertin 
avea nevoie de adepți și parteneri, 
cu sprijinul cărora să poată con
voca un congres internațional. Para
vanul l-au constituit întîlnirile spor
tive internaționale, tot mai frecvente 
în acea epocă, dar care impuneau 
necesitatea unui statut comun, uni
versal, al sportivului amator. Așadar, 
programul congresului va cuprinde 
8 puncte : primele 7 referitoare, 
toate, la problemele amatorismului 
șl profesionismului în sport, și al 
optulea — adăugat de Coubertin cu 
prefăcută modestie — intitulat „des
pre posibilitatea restaurării Jocurilor 
Olimpice". Congresul s-a inaugurat 
la 16 iunie 1894 Tă Paris. Delegați din 
12 țări ale lumii (cărora li s-au 
adăugat adeziuni epistolare din alte 
21 de țări), veniți să atace cu timi
ditate problema amatorismului, au 
sfîrșit prin a discuta în amănunt 
renașterea Jocurilor Olimpice. De 
altfel, în ajunul congresului, titlul 
său fu brusc schimbat în „Congresul 
pentru restabilirea Jocurilor Olim
pice". Iată deci scurta istorie a pri
mului congres olimpic.

Cercul comitetului internațional 
(C.I.O.) înființat după acest prim 
congres i se pare însă lui Coubertin 
prea strimt pentru a putea conso
lida și generaliza fragila mișcare 
olimpică a vremii. în consecință, el 
folosește pîrghia congreselor olim
pice pentru a strînge în jurul ideii 
de sport cercuri tot mai largi, din 
lumea savanților, a artelor și lite
relor, a educatorilor, a intelectuali
lor. Aceasta se vede și din tematica 
următoarelor patru congrese olim
pice, pînă în 1913, consacrate igienei 
și pedagogiei sportive, tehnicii exer- 
cițiilor fizice, relațiilor dintre arte, 
literatură și sport, psihologiei spor
tive.

Dar între timp avuseseră loc 5 
ediții ale Jocurilor Olimpice și pen
tru diverse cercuri participante la 
mișcarea olimpică se ivea tot mai 
pregnant necesitatea precizării unor 
reguli, unor norme practice și de 
conviețuire în sînul lumii olimpice. 
Iată de ce nu-i de mirare că urmă
toarele patru congrese, între 1914 și 
1930, au fost dedicate exclusiv stu-
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C.I.O. cu scopul de a pune la punct 
anumite probleme care-i sînt supuse". 
Abia de foarte curînd s-a adăugat 
acestui pasaj următoarea precizare i 
„Congresul se compune din membrii 
C.I.O., delegații comitetelor națio
nale si ai federațiilor internaționale".

Așadar, CE ESTE CONGRESUL 
OLIMPIC ? Un forum larg al celor 
trei părți componente ale mișcării 
olimpice (C.I.O., C.N.O. și F.I.) care 
pot, cu acest prilej, să se întrețină 
direct, să schimbe opinii, să-și ex
pună observațiile și criticile. Dar, se 
va spune, există în acest scop și 
obișnuitele ședințe de lucru pe care

U.R.S.S. — 6 puncte, urmată de 
R. D. Germană — 5 puncte, Da
nemarca — 3 puncte, România — 
2 puncte, U.R.S.S. (tineret) — 2 
puncte și R. F. Germania 0 puncte.

ditați, un delegat al Comitetului 
Pierre de Coubertin, zece foști cam
pioni olimpici, invitați de către Co
mitetul olimpic bulgar, un reprezen
tant al Academiei Internaționale 
Olimpice etc.

Cu același prilej, se va sărbători la 
Varna și semicentenarul Comitetului 
olimpic bulgar. Congresul va fi ur
mat, în zilele de 5—7 octombrie, de 
sesiunea anuală a C.I.O., pe agenda 
căreia stau înscrise numeroase pro
bleme importante de soluționat.

Toate aceste , evenimente se vor 
desfășura sub simbolica deviză ce a 
fost aleasă pentru Congresul olim

TEMELE CONGRESELOR OLIMPICE

dra, la 7 februarie 1894.

1894 Paris * Restabilirea Jocurilor Olimpice
1897 Le Havre Igienă și pedagogie sportivă
1905 Bruxelles Tehnica exercițiilor fizice
1906 Paris Arte, litere și sport
1913 Lausanne Psihologie sportivă
1914 Paris Regulamente olimpice
1921 Lausanne Regulamente olimpice
1925 Praga Regulamente olimpice
1930 Berlin Regulamente olimpice
1973 Varna Mișcarea olimpică și viitorul său

Douâ reuniuni preliminare au avut loc : una la University Club
New York, la 27 noiembrie 1893, cealaltă la Sport Club din Lon-

TELEX
Cu o rundă înainte de terminarea tur" 
neului internațional de șah de la Soci, 
„Memorialul Cigorin”. în clasament con
duce marele maestru sovietic Mihail Tal 
cu 9*/2 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Spasski â1’? puncte. în runda 
a 14-a. Tal a cîștigat la Korenski. tn 
timp ce Spasski a remizat cu Szabo. 
Alte rezultate ale rundei : Timann — 
Spiridonov 1—0: Krogius — Andersson 
remiză: Smejkal — Balașov 1—0: suetin 
— Filip remiză; Holmov - Rașkovski 
1—0.

Turneul internațional de tenis de la Co
lumbia (Carolina de Sud) a programat 
sferturile de finală ale probei de simplu 
bărbați. Campionul australian John New
combe, cîștigătorul recentului concurs 
de la Forest Hills, l-a întilnit pe engle
zul Gerard Battrick, pe care l-a învins 
cu 6—0, 4—6, 7—5. In celelalte trei par
tide disputate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Stockton — Sherwood 
6—4, 6—4; Pattison — Seewagen 6—3, 
4—6, 6—4; Graebner — Reid 7—6, 7—5. 
în semifinale, Newcombe îl va întîlnl 
pe Graebner,- iar Stockton va juca cu 
Pattison.

rea echipei din Amsterdam. Iată cîteva 
fragmente dintr-un interviu publicat în 
ultimul număr al revistei „Mirolr du 
Football" :

— Care vi se pare cel mai bun Jucă
tor ai echipei, Ia această oră, Cruytf 
sau Keiser

— Johan Neeskens ! Poate că Cruyff 
are o mal mare valoare, poate chiar 
Keiser, dar mi se pare că Neeskens este 
marele strateg, asemenea unui general 
care poate decide singur o victorie.

— Oare Cruyff mal este astăzi ceea ce 
era cu cîțiva ani în urmă 7

— Cruyff este în regres; cred că are 
prea multe preocupări extrafotbalistice, 
care îl iau timp. Șl fotbalul suferă...

— Credeți că Ajax este cea mal buna 
echipă din lume 7

— Să zicem că Ajax, cu toată garni
tura și cu toți jucătorii apțl de joc, are 
capacitatea să practice cel mal bun 
fotbal din lume, cel mal variat, dublat 
de o tactică judicioasă și de o tehnică 
remarcabilă. Pot afirma că Ajax este 
cea mai completă echipă pe care o cu
nosc. In ansamblu, rămîne o excelentă 
mașină de fotbal.

— Ce va fi după plecarea lui Cruyff 7
— Plecarea aceasta nu va afecta prea 

mult vitalitatea echipei. Cred că vom 
găsi un bun înlocuitor pentru Johan, în 
așa măsură incit să-l facă uitat destul 
de repede.

— Totuși, rezultatele din Spania, par 
să contrazică optimismul dv.

C.I.O. le ține separat cu comitetele 
naționale sau cu federațiile interna
ționale, unde se exprimă preocupări 
și se formulează propuneri. Acestea 
nu s-au dovedit suficiente, pentru 
că ele se rezumau doar la chestiuni 
de ordin tehnic. C.N.O. și F.I. au 
exprimat dorința de a participa di
rect și la discutarea problemelor ge
nerale ale mișcării olimpice. Așa s-a 
ajuns la hotărîrea de la Mexico, din 
1968, cînd sesiunea C.I.O. a decis ți
nerea unui nou congres, după o 
pauză atît de mare.

Așa s-a ajuns la Congresul olim
pic de la Varna, care și-a ales trei 
teme de dezbătut :

• mișcarea olimpică modernă și 
perspectivele dezvoltării ei ;

• relațiile dintre C.I.O., C.N.O. și 
F.I. ;

• imaginea viitoarelor Jocuri 
Olimpice.

Fiecărei teme i s-a rezervat o 
singură zi. Cîte un reprezentant al

DAVID RIGERT 
CAMPION MONDIAL 

LA „SEMIGREA"
HAVANA, 22 (Agerpres). — Cam

pionatele mondiale de haltere au 
programat la Havana întrecerile la 
categoria semigrea. Titlul de cam
pion al lumii a fost cîștigat de spor
tivul sovietic David Rigert, care a 
realizat la eele două stiluri 365 kg. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
V. Kolotov (U.R.S.S.) — 360 kg și 
P. Petzold (R. D. Germană) — 
357,500 kg.

La stilul aruncat, cel mai bun 
rezultat a fost obținut de Kolotov 
cu 202,500 kg, urmat de Rigert — 
200 kg și Petzold — 197,500 kg. Da
vid Rigert a realizat la stilul smuls 
165 kg, fiind urmat în clasament de 
bulgarul Nikolov — 162,500 kg și de 
Petzold — 160 kg.

pic de Ia Varna : „SPORTUL — 
PENTRU O LUME A PĂCII".

Pînă la această oră și-au anunțat 
participarea Ia Congres 63 (din cei 
74) membri ai C.I.O. și 84 (din cele 
131) comitete naționale olimpice, 
printre care și Comitetul Olimpic 
Român.

Victor BANC1ULESCU

Competiția internațională de motocros 
(clasa 250 cmc), desfășurată la Bristol, 
s-a încheiat cu victoria echipei Belgiei 
— 27 puncte, urmată de formațiile 
U.R.S.S. — 53 puncte, Cehoslovaciei — 
65 puncte, Finlandei — 68 puncte. Fran
ței — 126 puncte etc. La individual, pe 
primul loc s-a clasat campionul belgian 
Roger de Coster, care a concurat pe o 
motocicletă „Yamaha".■
In sferturile de finală ale turneului in
ternațional feminin de tenis de la Hous
ton (Texas), cunoscuta jucătoare ame
ricană Billie Jean King a eliminat-o cu
6— 1, 6—1 pe compatrioata sa Robin Ten
ney. Alte rezultate : FranQoise Durr 
(Franța) — Kerry Melville (Australia)
7— 6, 6—4; Nancy Gunter (SUA) — Julie 
Heldman (SUA) 6—2, 2—6, 6—3; Rosemary 
Casals (SUA) — Tory Fretz (SUA) 3—6, 
6—0, 6—2. în semifinale se vor întîlnl 
Billie Jean King cu Rosemary Casals șl 
Nancy Gunter cu Francolse Durr. In 
clasamentul „Marelui Premiu-FILT" con
duce Chris Evert (SUA) cu 650 puncte, 
urmată de Evonne Goolagona (Austra
lia) — 615 puncte, Virginia Wade (An
glia) — 304 puncte, Helga Masthof (R.F. 
Germania) — 265 puncte etc.■
tn runda a 4-a a turneului internațio
nal de șah de la Virșeț (Iugoslavia). 
Zuckermann l-a învins pe Misevici, iar 
Vellmțrovici a cîștigat la Ivkovlci. Res
tul partidelor s-au întrerupt. în clasa
ment conduce Velimirovlci (Iugoslavia) 
cu 2l/jț puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Zuckermann (SUA) — 2’/a 
puncte.

NĂSTASE-OKKER Șl CONNORS-RAMIREZ 
IN SEMIFINALE, LA LOS ANGELES

LOS ANGELES, 22 (Agerpres). — 
în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Los

IN C. M. DE ȘAH

PORTISCH Șl POLUGAEVSKI
SE CALIFICĂ

— Sînt sigur că nu există nici o echipă 
invincibilă. Ca atare, nici Ajax...

Se zice că, la citirea ultimului răs
puns, ziariștii olandezi au zîmblt „sub
țire". întrebîndu-se nedumeriți : oare
Knobel pregătește terenul pentru un an 
mal puțin fructuos sau, doar așa, se 
joacă de-a Interviurile 7

BELGRAD, 22 (Agerpres). — 
Turneul de baraj de la Portoroz 
(Iugoslavia) pentru calificarea a 
doi jucători la meciurile turneului 
candidaților la titlul mondial de 
șah, s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru maghiar Lajos Por- 
tisch, care a totalizat 5Vi puncte. 
El a fost urmat de Lev Polugaev- 
ski (U.R.S.S.) — 31/» p și Efim 
Gheller (U.R.S.S.) — 3 p.

Potrivit regulamentului, primii 
doi clasați, Portisch și Polugaevski, 
primesc dreptul de a lua parte la 
turneul candidaților, care va în
cepe în luna ianuarie a anului vi
itor.

în ultima partidă a barajului de 
la Portoroz, Portisch și Polugaevski 
au convenit asupra remizei la mu
tarea a 19-a.

Angeles, campionul român Ilia 
Năstase l-a învins în două seturi 
pe Ray Moore (R.S.A.) : 6—3, 6—4. 
El îl va întîlni în semifinale pa 
olandezul Tom Okker, care jucînd 
excelent, l-a eliminat cu 6—2, 6—3, 
pe australianul Ken Rosewall, u- 
nul din primii favoriți ai con
cursului.

O surpriză a produs tînărul ju
cător american Jimmy Connors, în
vingător cu 3—6, 6—4, 7—6' în fața 
campionului american Stan Smith. 
Connors va juca în semifinală cu 
mexicanul Raul Ramirez. Acesta 
l-a eliminat cu 7—6, 6—2 pe porto- 
ricanul Charles Pasarell. De ra- 
marcat că Ramirez i-a eliminat în 
tururile anterioare pe americanii 
Tanner și Ashe.

LTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI 12—11 
LA HANDBAL FEMININ

Desfășurat ieri după amiază, în ca
drul „Cupei de toamnă" la handbal fe
minin, meciul I.E.F.S. — Universitatea 
București a fost la un pas de a oferi 
o mare surpriză — înfrîngerea echipei 
campioane. După ce au condus cu S—0, 
6—1, 10—5, studentele de la I.E.F.S. s-au 
întrecut in greșeli, atit tn atac cit și m 
apărare, cauzate însă și de desele mo
dificări operate In formație. Cu numai 7

jucătoare în teren — de la un capăt la 
altul al partidei — universitarele ar fi 
meritat un rezultat egal. Scor final : 
12—11 (7—4) pentru I.E.F.S. principalele 
realizatoare : Mereu (4) și Vasile (4) — 
Universitatea, respectiv Schramko (4). 
Au arbitrat foarte bine I. Ionescu și D. 
Racoveanu.

SKOZIREV CONDUCE 
IN TURUL BULGARIEI

După desfășurarea a 7 etape, In Turul 
ciclist al Bulgariei continuă să se men-

țină lider rutierul sovietic Skozirev, ur- 
mat de Kletkin (R D. Germană) — la 
49 sec., Maciero (Italia) — la 2:01,. Kar- 
mazy (Turcia) — la 2:13 etc. Clasamentul 
general pe echipe ? 1. Cernomoreț Bur
gas (Bulgaria) — 63h 49:01; 2. R.D. Ger
mană — 63h 49:44; 3. Belgia — 63h 50:31; 
4. Italia — 63h 51:49; 5. Cehoslovacia 
— 63h 52:13. Etapa a 7-a, disputată pe 
traseul Sliven — Haskovo (146 km), a 
fost cîștigată de Hartlik (R.D. Germană), 
care i-a întrecut Ia sprint pe bulgarul 
Iliev și pe italianul Borgo — toți trei 
fiind cronometrați cu timpul de 3h 
22:05.
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