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IN CINSTEA

ȘTAFETA OMAGIALA
ÎN DRUM SPRE BUCUREȘTI.

Ștafeta „A XXX-a aniversare 
a eliberării României și cel dc-al 
XI-lea Congres al P.C.R." se . 
îndreaptă spre București. Pe cinci 
trasee pornind din nordul și 
vestul țării, sportivii poartă mîn- 
dri spre Capitală mesajul lor a- 
dresat conducerii de partid și de 
stat.

Veștile ce ne sosesc din țară 
ne aduc la cunoștință în conti
nuare că, pretutindeni, primirea 
și predarea ștafetelor se face în
tr-o atmosferă sărbătorească, ’ în 
cadrul unor manifestări poli-spor- 
tive organizate în special 
centrele județene. La Vaslui 
primire sărbătorească organizată 
pe stadionul unde se desfășura 
un interesant cuplaj fotbalistic; 
festivitate sportivă, la sosirea 
mesagerilor, în fața Palatului de 
gheață din Miercurea Ciuc ; în 
Suceaya, -la plecarea ștafetei, ne 
stadionul . Arini, o manifestare 
sportivă la .care au asistat peste 
3000 de spectatori ; 6 atlet! și 10 
cicliști gălățeni au predat ștafeta

sportivilor din județul Brăila, 
care — traversînd Dunărea. —- au 
predat-o celor 
cea : primire

din județul 
sărbătorească

Tul-
este

asigurată — după cum ne relatea
ză corespondenții noștri — în o- 
rașele Slatina, Buzău, Tirgoviște, 
Focșani, Pitești, Constanța ș. a.

Duminică 18 august, Ștafeta o- 
magială va ajunge la București.

în

NUMEROASE ACȚIUNI
CONCURS FULGER DE ȘAH 

LA BACĂU
Comisia județeană de șah din Ba

cău a organizat un concurs fulger, 
dotat cu „Cupa Eliberării", care a 
reunit 29 de concurenți. Turneul a 
fost cîștigat de Nîcolao Chirihtș (Le- 
tea) eu un procentaj excelent : 17 
puncte din 19 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Nicolae Spinu 
(Politehnica București) 1G p. Dinu 
Corbu și Ljviu Dobronăuțeanu (Le- 
tea) cu cite 15 puncte.

ÎNTRECERE DE HALTERE
Clubul sportiv 

ză în cinstea 
de (a 23 August 
tere, '

Progresul organizea- 
marei aniversări 

un concurs de hal- 
, la .care vor participa sportivi 

de la Banik Havirov (Cehoslovac a). 
Olimpia Rapid și Progresul. între
cerea este programată în sala Pro
gresul. îtini, de la ora 17.

STICLARII DIN PĂDUREA 
NEAGRĂ

La Fabrica de sticlă din Pădurea 
Neagră (jud. Bihor) se desfășoară 
In aceste zile numeroase întreceri, 
dotate cu ..Cupa Eliberării”. Suflăto
rii de sticlă, șlefuitorii, vopsitorii își 
dispută pasionante partide de fot
bal. volei, handbal. Totodată, ei par
ticipă și la acțiuni de realizare a u- 
nor baze sportive — un bazin de

AZI Șl MIINE, LA CONSTANȚA

ROMÂNIA - R.F. GERMANIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ

Azi și mîine — în suita de 
manifestări sportive găzduite de 
Palatul sporturilor din Constan
ta în sezonul estival — un 
eveniment așteptat cu mult inte
res de 
dintre 
nastică 
mania, 
cotate 
Importantă verificare pentru a- 
propiatele Campionate mondiale 
de la Varna, meciul România — 
R.F.G. prevede atît exerciții im
puse (azi după-amiază, de la ora 
18), cît și liber alese (sîmbătâ 
de la ora 10,30). Oaspetele depla
sează cea mai bună garnitură, tn 
frunte cu medaliata de la Lon
dra, Uta Schorn (locul 3 la sări
turi), formația țării noastre ur- 
mînd a fi alcătuita din următo
rul lot : Anca Grigoraș, Elena 
Ceampelea, Aurelia Dobre, Elisa- 
beta Turcu. Marcela Păunescu, 
Rodica Sabău, Mariana Constan
tin, Paula loan.

iubitorii de sport : meciul 
echipele feminine de gim- 
ale României și R. F. Ger- 

două
în

selecționate bine 
arena internațională.

ANCA GRIGORAȘ

99CUPA TINERETULUI"
IN FAZA FINALA

ÎNSEMNĂRI de pe TRASEUL ALBA IULIA — SIBIU
SIBIU, 15 (prin teleîon). 

măsură ce înaintăm spre Bucu
rești, avem să ne convingem că 
Ștafeta „A XXX-a 
eliberării României 
XI-lea Congres al 
seamnă un eveniment din ce în 
ce mai pregnant în 
tivă a județelor 
cursul zilei de joi. 
automobiliști. atleti și gimnaști ai 
județului Alba au traversat cu 
mesajul lor tărîmuri de un pito
resc deosebit, cu rezonantă so
cială și Istorică aparte. Coloana 
de participanți s-a ondulat pe dea
luri molcome încărcate de rod. a 
șerpuit printre ogoare mănoase, 
salutată de țăranii aflati la 
munca cîmpului. La poarta ora-

Pe

aniversare a 
și cel de-al 

P.C.R." în-

viata spor- 
țării. în 

motociclisti.

IN ÎNTREAGA JARÂ

coresp. județean

înot, terenuri de tenfs. handbal *t 
volei — pentru a petrece cit mai 
util timpul liber.

I. GHIȘA

IN SATELE FĂGĂRAȘENE
Tinerii sportivi din comunele șt 

satele din jurul Făgărașului se în
trec în aceste zile într-o competiție 
fotbalistică dotată cu „Cupa Elibe
rării" S-a încheiat, de asemenea, 
întrecerea tenism anilor cu victor a 
elevului Iulian Maneta de la Liceul 
nr. 2. Totodată, sînt în curs de des
fășurare atractive confruntări 
handbal, natație. popice, șah și 
le!.

LA LOC DE FRUNTE, 
ACȚIUNILE TURISTICE

Pionierii orașului Mă cin cinste*: 
marile sărbători ale poporului, luind 
parte la interesante acțiuni turistica. 
Intitulate sugestiv „Sport. istorie, 
glorie". Astfel expedițiile „Arru- 
bium *71*. „Bujorul" șt „Pescărușul", 
conduse de profesorii Ion Rădoi. 
Parasehiva Petre și Petre Țarălungâ 
au străbătut Munții Neamțului, cu 
scopul de a cunoaște frumusețile 
naturii,- trecutul istoric și realizările 
obținute în cei 30 de ani de la Eli
berare. De asemenea. în Măcin se 
vor mai organiza concursuri de ci- 
clocros, cros, tenis de masă șah si 
tenis de cimp pentru copiii orașului.

L JIPA — coresp.

la 
vo-

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI

Sibiu, reprezentanți ai miș- 
sportive locale, alcătuind o 

de onoare, si-au condus

TREI DECENII DE CONTINUA
DEZVOLTARE Șl

A EDUCAȚIEI FIZICE
Șl SPORTULUI

RETROSPECTIVĂ XXX

șului 
cării 
eardâ 
oaspeții din Alba in centrul ora
șului. în fata noii Case de cul
tură a sindicatelor. Două fanfare, 
micuți pionieri încărcati cu flori, 
steaguri tricolore și roșii, cocarde, 
o mare mulțime de oameni — 
iată cadrul festiv cu care sibie- 
nii au preluat ștafeta. în pre
zența tovarășului Ion Munteanu, 
șeful secției propagandă a Comi
tetului județean Sibiu al P.C.R., 
președintele’ C.J.E.F.S. Sibiu, re
prezentanții județului Alba au pre
zentat mesajul lor încărcat de suc
cese si realizări fără precedent, 
consecință firească a punerii în 
aplicare a Hotărîrii Plenarei C.C.---- . _ 2

creș- 
spor- 
a trași 
fizice.

al P.C.R. din 28 februarie 
martie 1973. S-a vorbit de 
terea numărului de asociații 
tive, a numărplui celor 
spre practicarea exercițiilor 
de întărirea bazei materiale, de 
eele 9 titluri de campioni națio
nali. de cei 16 sportivi selecțio
nați în echipe reprezentative.

Mesajul sportivilor sibieni, re
prezentanți ai unui județ eu pu
ternică tradiție snortivă, coboară 
acum prin Valea Oltulni spre Km. 
Vilcea.

Ion CUPEN

Apropierea datelor de disputare a ultimelor finale ale „Cupei Tinere
tului" (ediția de vară) determină finisarea pregătirilor în vederea acestor 
adevărate evenimente ale sportului nostru de masă, lată unele amă
nunte :

PROGRAMUL FINALELOR DE LA BRAȘOV 
PENTRU SPORTIVII DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

Sîmbătă, 17 august ; ATLETISM, 
stadionul Tineretului, de la ora 
8 ; 100 m, lungime, greutate pen
tru băieți și fete ; ora 16 ; fi
nale la 100 m, lungime, 800 m, 
greutate, 1 500 m. POPICE, are
na Hidromecanica, de la ora 7,30, 
turul I ; de la ora 18, turul II, 
la masculin; arena Rulmentul.

orade la ora 7,30, turul I; de la 
18, turul II la feminin.

Duminică, 18 august, de la 
8 ; continuarea probelor de 
letism și a întrecerilor de popice
neterminate în ziua precedentă; 
ora 10,30 : festivitatea de premiere 
și închiderea competiției.

ora 
at-

ETAPELE DE ZONA PENTRU TINERII DE LA SATE
tele Brașov, Dîmbovița, Harghi» 
ta, Prahova și Alba ; la ALBA 
IULIA : județele Cluj, Hunedoara, 
Mureș, Sibiu și Covasna ; în jud. 
SĂLAJ ; județele Bihor, Bistrițst- 
Năsăud, Maramureș, Satu Mare 
și Arad; Ia ARAD : județele
Caras Severin, Gorj, Mehedinți, 
Timiș și Sălaj ; în jud. TELEOR
MAN ; județele Argeș, Dolj, Olt, 
Vîlcea și Ialomița. In «eea ce 
privește atletismul și trînta — 
celelalte două discipline la care 
se desfășoară întreceri finale —, 
vor fi prezenți la start campi
onii județeni la cele patru prob» 
atletice și, respectiv, cele șaa» 
categorii de greutate.

în vederea stabilirii echipelor 
finaliste pe țarâ la handbal și 
oină pentru amatorii de sport 
din mediul rural, sîmbătâ și du
minică vor avea loc etapele de 
zonă la aceste două discipline.

Iată locurile de desfășurare și 
formațiile care aspiră la 
care pentru întrecerile de 
iova (25—27 august) ; La 
ȘANI : reprezentativele 
lor Iași, Neamț, Suceava,
și Buzău ; la BUZĂU ; județele 
Bacău, Brăila, Botoșani, Galați și 
Vrancea ; la SLOBOZIA : jude
țele Constanța, Ilfov, Tulcea, 
municipiul București și Teleor
man ; în jud. COVASNA ; jude-

caii fi
la Cra- 
BOTO- 
județe- 
Vaslui

ASTAZI, PRIMELE FINALE
ÎN CAMPIONATELE DE JUNIORI LA CAIAC-CANOE

AFIRMARE Vasile BAGEACFoto :Start în proba de caiac 2 fete a

IX. SPORTUL DE PERFORMANTA DISPUNE 
DE O VIGUROASĂ SI VALOROASĂ BAZĂ DE MASĂ

în pag. 2-3

întrecerile din cadrul zilei a 
doua a campionatelor republi
cane de caiac-canoe pentru juni
ori, care se desfășoară pe apele 
lacului Snagov, au beneficiat de 
un timD frumos. Cu toate aces
tea. vîntul care a suflat cu in
termitențe din lateral a stinje- 
nit, uneori, pe concurenți.

Dimineața s-au disputat probe 
rezervate juniorilor mari. Au 
avut loc serii la caiac 1, caiac 2, 
canoe 1, caiac 1 fete și caiac 2 
fete, toate pe distanța de 500 m.

Din păcate, deși disputa pen
tru întîietate a fost interesan
tă, au existat muiți participanți 
care au terminat cursele la foar
te mare distantă de fruntași, în 
destule probe prezentîndu-se ia 
start concurenți lipsiți de valoa-

junioarelor mari
re. în numărul trecut al ziaru
lui ne-am exprimat satisfacția pen
tru numărul mare de secții în
scrise la aceste campionate, pen
tru numărul record de partici
panți. Așa cum s-a văzut, însă, 
ieri, muiți dintre acești tineri 
sportivi sînt lipsiți de o pregă
tire corespunzătoare, lucru care. 
Drese, scade din nivelul de an
samblu ai competiției. O excep
ție îmbucurătoare o constituie ca- 
iaciștil și canoiștii de la Sport 
Club Tulcea (antrenor leor Li- 
palit), foarte bine pregătiți, care 
anunță pretenții justificate la 
mai multe titluri. Dintre cej re
marcați notăm pe P. Capusta 
(canoe 1), Arina Roh (caiac 1 
•fete), echipajul N. Buri— V. Si' 
mion (caiac 2 fete).___ .

reuniunii de ieri 
disputat recali- 

și caiac 2 băieți, 
intrat în între-

___ „  categoria a II-a, 
care au avut programate. primele
semifinale. Ca și în întîia zi a 
campionatelor, juniorii mici au 
„tras“ fără menajamente, califi
cările pentru finale fiind obți
nute la capătul unor curse foarte 
tari.

Astăzi dimineață sînt progra
mate semifinalele probelor juni
orilor de categoria I, iar după-a- 
miază vom asista la primele fi
nale, atît în cursele juniorilor 
ăl, cît și în cele ala juniorilor 
mari.

în încheierea 
dimineață, s-au 
ficări la caiac 1 
După-amiază au 
cere juniorii de

Horîa ALEXANDRESCU



COMPORTĂRI MODESTE LA BALCANIADA
Recentele campionate balcanice 

ale înotătorilor, desfășurate în 
piscina din Izmir, s-au încheiat 
cu succesul sportivilor iugoslavi, 
care au ocupat locul I nu numai 
în clasamentul general pe echipe, 
ci și în cele parțiale ale probelor 
masculine si feminine.

La această ediție, echipele țării 
noastre au avut o comportare mo
destă, poate cea mai slabă din is
toria acestei competiții, obtinînd 
locul II în clasamentul probelor 
feminine si doar locul III în cel 
general și al probelor masculine. 
In cele 4 ziie de concurs, sporti
vii români 
■porneau cu șanse evidente — 
au reușit să cucerească decît 
locuri 
locuri 
tivele 
cestui 
tru prima oară în istoria Balca
niadelor cind echipa tării nu reu
șește să onoreze această tradițio
nală competiție cu vreun record 
balcanic, sau cel puțin cu unui 
republican. De altfel. întreaga 
suită a rezultatelor cu care au 
înregistrați sportivii noștri 
piscina din Izmir este sub 
feptări.

La întoarcerea delegației, am 
licitat unele amănunte 
lui general al 
stantin Mihai, 
țării la Izmir, 
prins — ne-a 
rul nostru — 
bă, in special 
multi dintre aceștia, cu numai o 
săptămină înainte. în cadrul cam
pionatelor republicane, obținuseră 
rezultate onorabile care le permi
teau aspirații evidente la titlurile

unii dintre aceștia 
na

5
I, 11 locuri secunde si 10 
III. neîndeplinindu-și obiec- 
nlanificate la începutul a- 
sezon. Mai mult, este pen-

fost 
în 

as-

so- 
secretaru- 

F. R. Natatie. Con- 
care a însoți t lotul 

„Sint realmente sur- 
declarat interlocuto- 
dc comportarea sla- 
a băiețiior. Cei mai

DIN TOATE
SPORTURILE

TINERI ȘAHIȘTI
balcanice. Și, deși au avut condi
ții bune de concurs, sportivi ca 
Ion Miclăuș, Anca Georgescu, Lals 
Soptereanu, Daniela Georgescu, 
Constantin Mandache, Lavinia Do- 
tiîa, Aurel Vitalariu, Iidiko Hor
vath, 
Ursu 
ei — 
mărit 
narea 
mir fără ambiție, fără dorința de 
a reprezenta cu cinste culorile tă
rii în această importantă compe
tiție internațională. In unele ca
zuri, cred, a fost si greșeala an
trenorilor (Cristina Soptereanu. 
Herman Schier. Iohan Frincu. 
Francisc Konig), care nu au fixat 
elevilor lor ca prim obiectiv par
ticiparea la Balcaniadă. multu- 
mindu-se să asigure cluburilor res
pective citeva titluri republicane. 
Comportarea sportivilor noștri la 
această Balcaniadă va constitui, cit 
de curind. obiectul unei serioase 
analize in cadrul biroului fede
ral, iar cei vinovati vor fi aspru 
sancționați".

Imoărlăsim în mare narte nâre- 
rea secretarului genera! al F.R.N- 
mai ales în ceea ce nriveste pre
gătirea slabă a sportivilor pentru 
acest concurs. Miclăuș. de pildă, a 
înotat la ..naționale" 100 m liber 
in 55.3. iar 109 m delfin in 60A. 
pentru ca la Izmir să obțină 53.4 
și. resoectiv. 622. în aceeași =ima- 
ție : Anca Georgescu cu 2 '0.3 si 
aooi 2 :54.8 la 200 m bras, «ă^vinîa 
Douia 2 :34,1 la București si 2 :32.6 
(la 200 m snate) la Izmir, iar A. 
Vitalariu 2 :02.7 la Bu-urest: «i
2 d)5.9 (200 m liber) la Izmir 
Totodată, sintem convinși că dacă 
selecționerii ar fi dovedit mai

- multă exigentă în alcătuirea lo
tului. delezatia noastră ar 5 fost 
lipsită de Drr-zenta unor spor :v’ 
care nu merită să ne reprezinte 
tara peste hotare.

Radu Vrînceanu, Andrei 
au evoluat slab. Unii dintre 
a fost evident — nu au ur- 
decît să-si asigure selectio- 
în echipă, concurind la Iz-

DIN 
des-

ATI ETISM STADIONULAiLCIIPD: CRAIOVA se va
fâșura sîmbâtă și duminică întîlnirea 
internaționala dintre echipele de juniori 
$i junioare ale României și Ungarie* 
• DUMINICA, la ora 8,30, din fața 
Palatului telefoanelor, se va da star
tul în ȘTAFETA ELIBERĂRII la marș. 
Competiția, pentru seniori șl juniori, 
se desfășoară pe echipe, 3x10 km. Șe
dința tehnica are loc astăzi, ora 12, la 
sediul asociației sportive P.T.T. • FI
NALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
de juniori I vor avea toc in zilele de 
27 și 28 august, în București.
RASCHFT hnala campionatu- LUJ NAȚ|ONAL DE CO- 
Pil, LA ORADEA. Programata inițial a se 
desfășura la Brăila, finala campionatu
lui național de copil va avea loc, între 
27 august și 1 septembrie, la Oradoa.

RQX GALAȚI a avut loc, zilele
trecute, o reuniune amicală 

între echipele Box Club din localitate șJ 
Dinamo Brașov. După meciuri interesante, 
unele de bun nivel tehnic, in care au evo
luat o serie de pugiliști fruntași din cele 
doua orașe, gazdele au obținut victoria 
ctt scorul de 14—4. Succesele gălățeniior 
Ou fost realizate de V. Focaru, I. Șulă, 
M. Tone, N. Butiseccâ, O. Amâzâroaie 
și Ad. Guțu. Singura victorie a brașoveni
lor a fost obținută de Gh. Bucur • la 
Baia Mare, C.S. din localitate a întrecut 
cu 14—6 pe Voința Cluj.
CĂI ĂRIF AZI ÎNCEP LA BAZA VHLHniL HIPICA o hergheliei de 
la Mangalia tradiționalele întreceri do
tate cu „Cupa Litoralului-, la care vor 
participa călăreți de la Steaua, Dînama, 
Petrolul, C.S.M. lași, A.S.A. * * •-
toria Mangalia. Disputele, 
timp de trei zile, încep la 
LUPTE UN LOT DE

Cluj șl Vie- 
programate 

ora 16.
JUNIORI de 

la greco-romane s-a de
plasat la Voroșilovgrad (U.R.S.S.), unde 
va participa la „Turneul internațional 
Prietenia". La această tradițională în
trecere vor evolua următorii sportivi ro
mâni : I. Nica (cat. 48 kg.), I. Pruteanu 
(52), D. Aiacoboaie (56), St Rusu (65), 
N. Vlad (70), O. Grigore (81). A. Po- 
povici (87) și I. Savin (4-87).

RUGBY LA IA$I A AVUT LOC 
un meci internațional d«* 

rugby, formația divizionară A Politehnica 
din localitate întîlnind
Frascatti. Deși la capătul celor 80 
minute scorul 
asistat la un 
coresp).
VOLEI

echipa italiana

a rămas alb, spectatorii au 
joc frumes. (D. Diaconescu

LA HALLE (R.D. Germano) 
s-au încheiat, recent, în

trecerile ,.Turneului Prietenia" pentru e- 
chipele feminine. Formația României a 
ocupat locul 7, cîștigînd doar doua me
ciuri : 3—2 cu R.D. Germana II și V-0 cu 
Ungaria și fiin<^ învinsă cu 0—3 de 
U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană. Comoetiția 
G fost cîștigatâ de reprezentativa 
U.R.S.S., urmată de Bulgaria și R, P. D, 
Coreeană.

DIN
IN

SASE ȚĂRI
5 *

ÎNTRECERE
PLOIEȘTI

Turneul internațional de șah 
pentru juniori, organizat anual 
de către federația noastră de 
specialitate, este găzduit din nou 
de municipiul Ploiești, în Sala 
sporturilor „Victoria*. Ediția 
1974 întrunește II participant 
din șase țări (nu s-a prezentat 
la start reprezentantul juniori
lor bulgari).

In prima rundă disputată, au 
■ fost încheiate doar două partide, 
semn al dîrzeniei cu care tinerii 
concurenți iși apără șansele : M. 
?.foc«y (Cehoslovacia) — St. 
Durjci (Iugoslavia) 0—1 și M. 
Dominte — P. Ștefana? (ambii 
din .România) 1—0. Partidele Gy. 
Honfi (Ungaria) — H. Prundea- 
nu (România), P. Antemia — I. 
Arrr.aș (România) și Ph. Păhtz 
(R-D.G.) — Z. Ksieski (Polonia) 
s-au întrerupt in poeții compli
cate. Această ultimă, partidă a 
avut o desfășurare dramatică, ju
ni rul din R. D. Germană fiind 
ia uă pas de o victSrw spectacu
loasă. calată insă ăiis cauza e- 
moșieî și a crizei de Șmp. Mezi
nul turneului, Adr.Negulescu 
(13 ar. . nrimul pe l:4ta de con
curs. a avut zi li'oedp. Debutul 
său internațional este așteptat 
cu interes, pentru eă pare să fie 
una dintre ce'.e maf autentice 
speranțe ale șahului 'ploieștean, 
care ni l-a dat cu ani în urmă 

j pe Florin Gheorghiu.
| A. VASILESCU — coresp.

LA

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE HALTERE

JJ TREBUIE SA MUNCIM CU PERSEVERENTA"
• Interviu cu antrenorul federal Lazâr Baroga

(Lisias lonescu) se muncește ir. 
continuare bine, pe linia noilor 
indicații date de federati-e.

— Cum apreciati rezultatele 
in eomnaratle eu alte ediții alf 
campionatelor ?

— După cum se știe, o serie de 
halterofili si-au schimbat recent 
tehnica si. în mod firesc, rezul
tatele nu au atins încă posibilită
țile lor maxime. Este prematur să 
tragem concluzii definitive. Chiar 
dacă uncie 
va trebui 
muncim in 
verentă.

- Ce
prevăzute in viitor ?

— La începutul 
brie, la Constanta. 
-Turneul Prietenia‘ 
Este o competiție 
care vor fi prezepti. 
mai valoroși halterofili juniori din 
Eurona. in frunte cu cei din 
U.R.S.S.. Bulgaria. Cehoslovacia 
R- D. Germană. Ungaria, polonia

Acest 
antrenorul 
care, răs- 
noastre. a 
semnifica-

Recent s-au desfășurat la Lu
pe ni campionatele individuale de 
haltere rezervate seniorilor, 
subiect l-am abordat cu 
federal Lazâr Baroga 
punzind întrebărilor 
schitat cîteva aspecte 
tive.

— Care au fost cele mai im
portante observații pe care 
le-ați notat cu acest prilej ?

— Lupta extrem de pasionantă la 
unele categorii. La ..cocos*, de 
pildă. Drimii trei clasați au termi
nat cu același rezultat (215 kg), 
destul de bun pe Dian internatio
nal. fapt desigur îmbucurător. La 
^semigrea", campionul Stoicescu a 
fost mult „tinut in sah“ de valo
roșii iuniori N. Căpriceru si V. 
Orosz. La categoria ușoară, cam
pionul Miut a fost învins la .-a- 
runcat44 de către juniorul D. Ck> 
roslan (152.5 kg) — performantă 
ce reprezintă un nou record re
publican de iuniori.

— Care a fost, după părerea 
unanimă, cea mai bună perfor
mantă a campionatului ?

— Fără îndoială, cea realizată 
de Gh. Mîinea la categoria mijlo
cie : 315 kg — nou record a!
tării. Și rezultatele parțiale (142.5 
kg la smuls si 172.5 kg la arun
cat) constituie noi recorduri re
publicane. Cu un asemenea rezul
tat se poate spune că Mîinea se 
va putea lansa în elita internațio
nală a mijlociilor. Cu alte cuvin
te. de aici încep marile perfor
mante. pe care sperăm — gratie 
perseverentei si seriozității’ sale — 
că le va obține.

— Cum calificați munca de
pusă de antrenori în secțiile 
lor ?

— Cele mai multe titluri (4) au 
fost cucerite de elevii antrenoru
lui Ștefan Achim de la Steaua. Au 
urmat cei de la 
Gh. Mănăilescu), 
în aceste secții, ... _____
Cluj (T. Roman). Ș.N. Constanta

rezultate siht modeste, 
să avem răbdare, să 
continuare cu Derse-

competiții mari sini

lunii sentem- 
este Droeramat 
Dentru juniori 
importantă, la 

desigur, cei

Ion OCHSENFELD

Rapid (antrenor 
cu două titluri, 
ca si ia C.S.M.

LZ EMIL IENCEC 1

ANTRENORUL, LIGURA CENTRALA
A PROCESULUI

INSTRUCTIV EDUCATIV

DELEGĂRI
LA Jl

INTERN
DIN

_ La 14 august 1974 a încetat din 
viață Emil iencec, vechi ziarist 
de sport, fost redactor și colabo
rator ai ziarului nostru.

Născut la 4 octombrie 1911, 
Emil Iencec s-a simțit «tras tim- 
puriu de vocația condeiului, prac- 
ticînd de la 18 ani, în mod con
stant, profesiunea de ziarist. Ci
clismul a fost, mai ales, disci
plina careia ce] dispărut i-a de
dicat pasiunea și talentul său, 
fnnd de _ altfel și participant Ia 

------ în 
perioada antebelică, Emil Iencec

s-a impus în gazetărie prin com
petență, probitate profesională, de
votament pentru sportul româ
nesc. Paralel cu gazetăria, el a 
fost mulțj ani actor de teatru.

Amintirea Iui de coleg apre
ciat și prieten admirabil, distins, 
va dăinui multă vreme ia inimile 
noastre.

Redactoriî ziarului „SPORTUL"

.Turul ciclist al României" înmormîntarea va avea loc azi, 
vineri, 16 august, ora 17, la cimi
tirul Belu (catolic/.

Așa după cum s-a mai afirmat 
în diferite aite ocazii și cum, de 
altfel, însăși practica a dovedit-o 
cu prisosință, procesul acesta pe
dagogic complex, de pregătire fot
balistică în spiritul performanței, 
presupune, în centrul întregii 
munci de instrnire-educaiie. pre
zența activă a antrenorului, a 
tehnicianului chemat să modeleze 
talente și caractere, punînd în 
slujba reușitei întreaga sa capa
citate profesională și morală.

De aici și rolul foarte important 
al antrenorului de fotbal în ca
drul activității sportive superior 
organizate din țara noastră, care 
îl pune pe acesta simultan în trei 
ipostaze — de conducător ne
mijlocit a) jucătorilor, de peda
gog și cetățean — deosebite ca 
forme de manifestare, dar strîns 
legate în acțiunea lor convergentă 
oentru atinge^pa scopului final al 
instruirii și- Educației. De aici și 
calitățile care se cer împlinirii cu 
succes a unei astfel de profesiuni : 
un nivel ridicat de cunoștințe ge
nerale și de specialitate, putere 
și dragoste de muncă, echilibru 
osihic si tact pedagogic, optimism 
și exigență. simțul răspunderii 
și ai echității, al ordinei. discipli
nei și respectului reciproc.

Plecînd de la asemenea 
mise, contactul cu realitatea 

exemple, 
exercită 
maxim 

referim,

tărîmul performanței. Au 
amintite cu această ocazie, 
a se 
respect, desigur, 
fesie care se bucură 
binemeritat prestigiu 
mostre de recul, în 
linia de conduită ce se impune 
unui adevărat conducător al pro
cesului de instruire și educație. 
Așa, de pildă, s-a vorbit despre 
instabilitatea unor antrenori care 
migrează sezonier și cu tendințe 
de căpătuială ; de prostul obicei 
ai altora de a racola jucători 
gata formați de la alte cluburi, 
eludînd calea bunei înțelegeri și 
a schimbului reciproc avanta
jos ; despre lipsa de conținut a 
pregătirii, efect al unui mod de 
a lucra empiric ; despre ținuta 
morală necorespunzătoare a unora, 
dispuș. oricînd a căuta explica
țiile insucceselor mai 
greșelile altora 
arbitrilor — decît în 
insuficiențe.

Fată de această situație, - ati
tudinea F.R.F. ni s-a părut mai 
fermă și mai oportună ca în alte 
împrejurări asemănătoare. 
nostru de specialitate a 
serie de măsuri

pre- 
ne

multitudine de 
antrenorul iși 
cil fSndament 

atribuțiile ce-f- revin. Ne 
in această iaee. deopotrivă la unii 
tehnicieni cu o îndelungată și pro
digioasă practică pedagogică, care 
s-au impus adeseori în prim-p.a- 
nul activității corhpetiționale. 
și 
jchimb. angajMăTpe drumul i 
rizării și al agrpi^’ii protest 
Printre aceștia, hume ca cel 
lui A. Niculescu, I. Oană. 
nescu, N. Proca, C. Cernăianu, D. 
Niculae-Nicușor, C. Teașcă, Em. 
Hasoti, I. Reinhardt, I. Motroc sau 
Tr. ivănescu Gh. Staicu, P. Po
pescu. V. Mateianu și Al. Constan- 
tir.escu.

Din păcate, însă, nu s-a reușit 
încă ca, la nivelul acestei profe
siuni, să fie înlăturate integral 
manifestările unor atitudini de su
perficialitate în muncă, ale unei 
mentalități potrivit căreia rezulta
tele activității de instruire conti
nuă să mai stea, pe alocuri, sub 
tutela întimplării. Resent, de alt
fel, cu prilejul cursului de perfec
ționare a antrenorilor de la Bra
șov, au fost scoase în evidență 
și combătute o serie de aspecte 
care, privite în ansamblu, aruncă 
o umbră peste ceea ce strădania 
majorității a marcat, în ultimii 
ani, un remarcabil progres pe

oferă o 
în care 
plenar și

cit 
la reprezentanții generației de 

drumul matu- 
ionale. 

.ele ale 
Tr. Io-
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REPUBLICAN DE RUGBY DIVIZIA A

EDIȚIA 1974/75

fost 
fără 
din 

pro-
face nominalizări — 

pentru o 
azi de un 
— unele 
raport cu

Recent s-a ținu 
nea comisiei da 
care a desemnat! 
delega pe condu! 
competițiile oficii 
toamnă. La rear! 
și președintele C| 
arbitri, Andrei Iii 
această comisie.! 
arbitrilor care vl 
formațiilor noasț 
rile la care au 1 
Ieri al fluierului 
B1TRII INTILN11 
NOASTRE : Dani 
(Camp. Europei)] 
Germania ; Univ| 
berg (Cupa ssl 
U.R.S.S. (acasă),| 
da (deplasare) ;| 
Jiul (Cupa cup| 
Olanda (depl.), I 
(ac.) : Bolu Spd 
UEFA) — arbitd 
arbitru din Fold] 
Beșiktas: arbitru 
arbitru din U.l 

MECIURI DIN 
PENE CARE Vq 
ARBITRI ROM/J 
Luxemburg — 
(Cupa camp.) ; J 
regem (Cupa ci 
kos Atefla — I 
Ajax Afnsterclad 
Velez Mostar ■■! 
(Cupa U.E.F.A.)! 
vor conduce ml 
Germania, din ] 
precum și part| 
primele reprezcrl 
ciei și R.D. GeJ

degrabă în 
in special ale 

propriile
C.F.R. CLUJ -

LA TINERE

ETAPA I, 18 AUGUST
Seria I : Politehnica Iași — Glo

ria București. .,U“ Timișoara — 
Dinamo București. C.S.M. Sibiu — 
Constructorul Buzău. Sp. studen
țesc București — Steaua Bucu
rești.

Seria a II-a : TC. IND. Constan
ta — Vulcan București, Știința 
Petroșani — Rulmentul Bîrlad. 
Agronomia Cluj — Rapid Bucu
rești. Farul Constanța — Grivita 
Roșie București.

ETAPA A II-A, 25 AUGUST
Seria I : Constructorul — Glo

ria, Politehnica — Dinamo, C.S M. 
Sibiu — Sp. studențesc. Universi
tatea — Steaua.

Seria a II-a : Agronomia — 
Vulcan, TC. IND. Constanța — 
Știința, Farul — Rapid, Rulmen
tul — Grivita Roșie.
ETAPA A III-A. 1 SEPTEMBRIE

Seria I : Gloria — Dinamo, Sp. 
studențesc — Constructorul. Stea
ua — Politehnica. Universitatea — 
C.S.M. Sibiu.

Seria a II-a : Vulcan — Știința, 
Farul — Agronomia, TC. IND. 
Constanța — Grivita Roșie, Rul
mentul — Rapid.
ETAPA A IV-A, 8 SEPTEMBRIE

Seria I : C.S.M. Sibiu — Gloria, 
Politehnica — Sp. studențesc, Di

namo — Steaua. Constructorul 
Universitatea.

Seria a II-a : Rapid
TC. IND. Constanta_
Știința 
mia —
ETAPA

Sgria
tea. Politehnica
Sp. studențesc 
ua

Seria a II-a
Vulcan, Rapid 
stanța. Farul
Roșie
ETAPA A Vl-a, 24 NOIEMBRIE

Seria I : Sp. studențesc — Glo
ria, Universitatea — Politehnica, 
Constructorul — Dinamo, C.S.M. 
Sibiu — Steaua.

Seria a II-a : Farul — Vul
can, TC. IND. Constanta — Rul
mentul, Știinta — Agronomia. Grî- 
vita Roșie — Rapid.
ETAPA A VII-A, 1 DECEMBRIE

Scria I : Gloria — Steaua, Po
litehnica — Constructorul, Dina
mo — C.S.M. Sibiu. Universitatea 
— Sp. studențesc.

Seria a II-a s Vulcan — Grivi- 
ța Roșie, Agronomia — TC. IND. 
Constanta, Rapid — Știinta, Rul
mentul — Farul.

Prima etapă a returului : 8 de
cembrie.

Vulcan. 
Farul.

— Grivita Roșie. Agrono- 
Rulmentul.
A V-A. 3 NOIEMBRIE
I : Gloria — Universita- 

C.S.M. Sibiu. 
Dinamo, Stea- 

Constructorul.
Rulmentul — 
TC. IND. Con
știința, Grivița 

Agronomia.

întrucît compl 
tineret-speranțe 
vor evolua, în I 
în Polonia, aci 
miercuri la C1J 
în compania C.l 
cneiat cu scorul! 
voarea tinerilad 
viști.

Forul 
o 

re- 
in-

luat 
să 

considere integral procesul 
spiritul de in

și calitatea jocului și

menite

structiv-educativ, 
trecere și calitatea jocului și a 
precizat o serie de masuri desti
nate a reglementa relațiile dintre 
factorii care Concură la realiza
rea spectacolului sportiv. Printre 
acestea din urină se înscrie și 
interdicția aplicată tuturor antre
norilor de a mai comenta - 
face aprecieri publice asuprȘ 
biirajelor.

In același context, al măsurilor 
de mare utilitate practică pentru 
activitatea în perspectivă an
trenorilor divizionari mențiânăm 
și prețioasele recomandări for
mulate de prim-vicepreșediritele 
C.N.E.F.S., general lt. Marin Drag- 
nea, care. în cuvîntul șaH, ros
tit la încheierea cursului tie la 
Brașov, a atras atenția că ă sosit 
timpul ca și fotbalul românesc 
să dovedească prin fapte că este 
apt a face saltul de calitate către 
care tinde pe plan internațional. 
Realizarea unui astfel de Șezi; 
derat nu va fi» însă, posibilă 
fără o angajare totală a între
gului corp de antrenori pe dru
mul unor obligații redimensiona- 
te de progresul continuu al fot
balului mondial.

Mihai IONESCU

MECIURI

fși a 
ă ar-

OLIMPIA
M.T.K. B

Continuîndu-și| 
tră, cunoscuta eJ 
din Budapesta J 
Satu Mai e în j 
A Olimpia. PaM 
tură tehnică nil 
cu un rezultat d 
VIDA—coresp.).

VULTURII Ti 
F. C. CONS

Miercuri s-a q 
tida amicală dini 
turiî Textila, cq 
Constanța. Oasd 
2—0 prin goluî| 
goescu (min. 
(C. OI.ARTJ
F. C. ARGEȘ

63

3-

R;Au marcat 
can (min 40) și 
70) pentru F 
(min. 28) .
78) pentru Voiri

La Arad, 22-24 august

TURNEU INTERNATIONAL
Nu cu mult timp in urmă, în

seram în coloanele ziarului o a- 
firmatie a coordonatorului centru
lui de eonii și iuniori U.T.A., A- 
lexandru Dan, potrivit căreia clu
bul arădean se angaja să ofere 
echipei sale de juniori posibilita
tea de a participa anual la o com- 
netitie cu caracter international. 
Mai mult, in planul de activitate 
a centrului a fost înscris chiar 
un obiectiv de această natură, ca

lată. paste numai cîteva zile, 
se va materializa întocmai. Este 
vorba de turneul international de 
iuniori organizat de clubul ară
dean în zilele de 22, 23 si 24 au
gust. ..La prima sa ediție — ne

re.

LOTO

spunea preșe-d 
hai Flore — ea 
niori va avea 
formații : patn 
(reprezentativa! 
Solia, V.S.S. 1 
sad) și trei d 
Timișoara, F. 
nata de persp 
sub denumirea! 
rești). 
nizăm
(urneu 
de un

Turneul va 
prin rotatie. di 
ticipantă.

Ne voi 
în bi 

care, si 
deosebi’

PRONOSPORT INF
„BULETINUL UNIC" LA PRONOSPO|

Se aduce la cunoștința participan
ților câ in mod experimental s-a in
trodus numai (a agențiile Loto—Pro
nosport din municipiul București, un 
nou bulentin de participare la Pro
nosport, „BULETINUL UNIC*.

Precizăm că acest buletin oferă 
participanților la Pronosport posibi
litatea de a juca — pe același formu
lar — absolut toate formele și în 
toate cotele, începînd de la 100% și 
pînă la 10%.

In același timp, noul formular 
oferă o și mai rapidă depunere, 
constituind un nou pas pe linia unei 
cit mai bune serviri a participanților.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de Te
leviziune, cu începere de la ora 19.10.
• Mîine este ULTIMA ZI în care 

vă mai puteți depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de du
minică 18 august, al cărui program 
este alcătuit din 13 meciuri atractive 
de categoria B înainte de a trece 
la stabilirea pronosticurilor, vă re
comandăm să consultați Programul 
Loto—Pronosport din aceasta săp-

tămînă, care I 
asupra întîlnirfl 
echipele pârtiei!

CIȘTIGURIL» 
DIN 9

EXTRAGEREA 
10% a 50 000 lei 
cat. 3 : 12,45 a 
a 2.844 lei ; cal 
cat. 8 : 144,50 J

Report categq 
EXTRAGEREA 
1 variantă 25% I 
2,30 a 14.070 lei 
lei ; cat. D : 241 
70,55 a 459 led I 
lei ; cat. X : 1J

Report categd
Ciștigul de 51 

ria 1 jucat pe 
venit participa 
LAE din petroa 
iar ciștigul de ] 
goria A jucat 
revenit particii 
din București. 1
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SUB C ONDUCEREA PARTIDULUI

reuniu- 
J.E.F.A. 
are vor 
.lor din 
ului de 
prezent 
stru de 
>ptat in 
laiitatea 
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i meciu- 

,,cava- 
pla. AR
IPELOR 
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Lin R.F. 
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k din 
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tru din

Grecia 
(Cura 

(depl.), 
roșu — 

la (ac.).

IX. SPORTUL DE

TREI DECENII DE CONTINUĂ DEZVOLTARE

EURO- 
JSF. DE 
: cl’Esch 
Istanbul
— Wa- 

athînai- 
Zurich, 
City șr* 
losccva 
româr.i 
— n.F. 
Europei, 

dintre 
ioslova-

PERFORMANȚA DISPUNE
In Icrgo acțiune de formare a omului societății so

cialiste multilateral dezvoltate, partidul și statul nos
tru acordă educației fizice și sportului un rol tot mai

Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe-
2 martie 1973 subliniază cu toată claritatea că 
fizică ți sportul, activități de interes național, 
o parte componentă a procesului de educare 
o tineretului, a maselor largi de oameni ai

DE 0 VIGUROASĂ Șl VALOROASĂ BAZĂ DE MASĂ

1(0-0)

ITE
•i d» 
Dinamo 
bviadei. 
usținvt.
oficial 
s-a în- 
în fa- 

inamo-

E

important 
bruarie — 
„educația 
reprezintă 
comuniste 
muncii".

Așa cum se precizează in același document de impor
tanță primordială pentru mișcarea noastră sportivă, „sub 
conducerec organelor ți organizațiilor de partid, in anii 
construcției socialiste, odată cu dezvoltarea economiei, ști
inței ți culturii, cu ridicarea continuă a bunăstării poporu
lui s-au obținut progrese ți in domeniul educației fizice ți 
sportului. A crescut numărul cetățenilor care practică exer
cițiile fizice, sportul ți turismul, intr-o serie de ramuri 
tlve s-au obținut rezultate valoroase in competițiile 
naționale*.

în cele trei decenii de la Eliberare, sub conducerea 
dului, mișcarea sportivă din România a cunoscut un 
continuu, pe toate plcnurile, incomparabil cu activitatea 
existentă înainte de 23 August 1944. Tot mai mulți bărbați 
și femei, de toate virstele, convinși a'e binefacerile educa
ției fizice ți sportului in menținerea și întărirea sănătății, 
:ri sporirea ccpacităților fizice și intelectuale, practică în 
mod organiza' mișcarea în aer liber, sportul, in același 
timp, sute și mii de tineri și tinere s-au dedicat activității 
sportive de performanță, contribuind astfel la ridicarea ne
contenită a prestigiului sportiv cl patriei in arena internațională, obținînd rezultate ră
sunătoare in competițiile ăe anvergură de pe glob, rezultate nicicînd visate în trecut.

Față de cei aproximativ 15 00C de sportivi legitimați înainte de Eliberare și care acti
vau în condiții precare, astăzi rriscarea sportivă din România socialistă numără de 20 
de ori ma' mulți practicanți cu diferitelor ramuri sportive, avînd la dispoziție o puternică 
bază materialo m iloace optime de dezvoltare și materializare a talentului și posibilită
ților lor. Dispunind de un cadru organizatoric superior, de tehnicieni cu o înaltă cali
ficare, tlrferii din țara noastră au in față perspectiva realizării lor și pe plan sportiv, 
parametrii

V

■■

cei mai ridicați.

spor- 
inter-

parti- 
avint

....... „4R

Canotajul, un sport al celor viguroși, îndrăgit de mii de tineri Ji tinere din țara noastră
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MĂIESTRIEI SPORTIVE *
*

DE SPORTIVI LEGITIMAȚI!
vremii atestăDocumentele 

că la 1 decembrie 1912, cind 
înființarea Federației socie
tăților sportive din România 
marca de fapt începutul or
ganizării sportive pe aceste 
meleaguri, existau 4 socie
tăți cu 200 de membri ac
tivi. iar în primele luni ale 
lui 1944 în evidenta oficială 
de atunci figurau 15 000 de 
sportivi legitimați. In Mol
dova și Dobrogea sportul 
era însă ca si necunoscut, 
iar o minge de fotbal con
stituia o raritate în satele 
noastre. Cit privește angre
narea femeilor în sport, era 
vorba doar de unele cazuri 
de excepție.

Dar, pe 
anii s-au 
după altiil 
trei decenii 
sub
mișcarea 
trează o 
tere. De 
sportivi 
de ori mai mult. Numai în 
două județe din Moldova — 
Iași (9 346) și Vaslui (6 012) 
— activează mai multi spor
tivi decit in România anu
lui 1944. La fel si in Do
brogea : Constanta — 8 714 
și Tulcea — 7 379. Ca să nu 
mai amintim 
tr-un singur 
(14 327) practică diverse dis
cipline sportive aproape tot 
atiția tineri ca in urmă cu

răbojul timpului 
așternut unul 

și astăzi, după 
de la Eliberare, 

conducerea partidului, 
sportivă inregis- 

impresionantă cres- 
la 15 000 la 301914 
legitimați 1 De 20

că doar în- 
județ. Timiș

Sportivi legitimați

la principalele

ramuri de sport

Atletism 
chet - 
4 465, 
fotbal 
că - 
40 214,
2 269. 
mă — 1 274, oină — 1 388, 
popice — 9 448, rugby —
3 204, șah - 13 209, schi- 
bob — 3 749, înot-polo —
4 170, tenis — 3 215, fir
— 2 162, tenis de masa
- 7 901, volei — 23 982.

28 224. bcs-
14 657, box - 
canotaj — 1 519.

— 99 955, gi>nnasti- 
5 452, handbal — 

caiac-canoe — 
lupte — 6 274, scri-

MAESTRI EMERIȚI Al SPORTULUI 163
MAEȘTRI Al SPORTULUI 1 427
SPORTIVI DE CATEGORIA 1 6 193
SPORTIVI DC CATEGORIA A ll-a 20 878
SPORTIVI DE CATEGORIA A lll-o 68 732
JUNIORI CATEGORIA l-ll 72 214

numărul sportivilor legiti
mați este de ordinul miilor.

în ansamblul dezvoltării 
activității sportive în anii 
construcției socialiste, pon
derea elementului feminin 
este bine conturată. Din to
talul ramurilor sportive care

picele, tenisul de masă, lup
tele, gimnastica etc.

Din acest succint tur de 
orizont rezultă evident baza 
largă de masă pentru spor
tul de performantă. Dezvol-

în . .
românesc din primele patru 
decenii ale acestui veac au 
fost înscrise doar două me
dalii olimpice, pentru ca 
în ultimii 30 de ani fiecare 
prezență românească la cele 
6 Olimpiade să se soldeze 
cu un bilanț fructuos : în 
total, 71 de medalii (18 de 
aur, 21 de argint, 32 de 
bronz). Totodată, în acest 
răstimp sportivii noștri au 
reprezentat cu demnitate cu
lorile patriei și în campio
natele mondiale (76 de ti
tluri) sau cele europene (68), 
realizînd 94 de recorduri ale 
lumii și 60 continentale de 
seniori (senioare) și juniori

Județe cu cei mai mulți sportivi legitimați

Arad - 5318, Argeș — 5035, Bacău - 8510, Bihor — 
5910, Brașov — 11656, Buzâu — 7098, Caras-Severin — 6125. 
Cluj - 1174°, Constanta - 8714, Dîmbovița - 6708, Galați - 
10077, Ialomița — 6317, lași - 9346, Ilfov - 6830, Mara
mureș - 6954, Mureș - 10509, Neamț - 7141, Prahova - 
9375, Sibiu — 8620, Suceava — 9174, Timiș — 14327, Tulcea — 
7379, Vaslui — 6012, Municipiul București — 45343.

campionilor și recordmanilor, 
dar și a întregului rezervor 
de cadre de nădejde al spor
tului românesc 
mantă.

Ce poate fi 
decît faptul

de perfor-

Județe cu petie

4000 de sportivi

clasificați
Arad — 4 432, Argeș — 

4 746, Bihor - 5 213,' Bra
șov — 6 498, Caraș-Seve- 
rin - 5 549, Cluj - 6 771, 
Constanța - 7 779, Dîm
bovița — 4 166, Galați —
6 245, Hunedoara — 4 432, 
lași - 4 716, Ilfov -
4 342, 
Mureș
5 624, 
ceava
7 168, 
rești - 23 179.’

■ 4 715, ___
Maramureș — 4 432,
— 5 918, Prahova — 
Sibiu - 6 003, Su-
— 4 575. Timiș - 
Municipiul Bucu-

30 de ani pe întregul terito
riu al tării. De altfel, în fie
care dintre cele 39 de ju
dețe si municipiul București îeiul,

se practică la noi. excluzînd 
sporturile de forță, pe sta
dioanele si sălile de sport 
isi desfășoară o activitate 
organizată 62 000 de femei.

Cei peste 300 000 de spor
tivi legitimați reprezintă 
asociațiile si cluburile de ne 
lingă întreprinderi, institu
ții. scoli, cooperative mește
șugărești. de la sate si din 
cartierele marilor orașe. Deo
sebit de semnificativ este 
avintul pe care l-a cunoscut 
sportul în mediul 
2 887 de asociații, cu 
mii de membri.

De asemenea, din 
sportivilor legitimați, 
pe 100 000 îndrăgesc 
Iul, sportul cel mai popular 
de la noi. Handbalul in 7, 
practic necunoscut in 1944, 
a ajuns astăzi să cuprindă 
peste 40 000 de practicanți. 
Printre disciplinele cu o 
mare arie de răspîndire se 
numără si atletismul, vo- 

baschetul, șahul, po-

rural : 
zeci de

totalul 
aproa- 
fotba-

Maestra emerită a sportului Valeria Ștefănescu, meda
liată cu argint in proba de 100 m garduri la J.O. 

de la Miinchen
tarea impetuoasă la 
tata piramidei tinde 
capete cit de curind 
mcnsiuni. pentru ridicarea
pe treptele măiestriei spor
tive a noi generații de cam
pioni și recordmani.

orizon- 
insă să 
noi di-

(junioare). Aceste strălucite 
succese s-au datorat în mare 
măsură excelentelor condiții 
de pregătire (bază materială, 
tehnicieni calificați) care au 
generat o creștere valorică 
substanțială nu numai a

Sportivi clasificați la principalele ramuri de sport

Atletism — 10311, Baschet — 8565, Box — 3030, Canotaj 
— 1306, Fotbal — 55988, Gimnastică — 2179, Handbal — 
23132, Caiac-Canoe —- 1414, Lupte — 4132, Notație — 1976, 
Schi-bob - 2198, Tir - 1227, Volei - 14834, Popice - 4173, 
Rugby — 2301. Șah — 11046, Tenis de masă — 4311.

mai 
_ __ ____ că 
sportivi au diverse 
cări (și cifra amintită ur
mează să fie completată o- 
dată cu încheierea anului 
calendaristic), pornind de la 
juniori (categoria I—II) și
pînă la maeștri emeriți. Și, 
de reținut, din totalul celor 
clasificați, elementul femi
nin reprezintă o medie de 
18,3%. Iar comparativ cu a- 
ceastă medie, numărul de 
sportive cu cea mai înaltă 
valoare este de 30% maes
tre emerite ale sportului și 
23% maestre ale sportului.

Este cunoscut faptul că 
forța sportivă a unei târî este 
exprimată și prin numărul 
sportivilor clasificați la toa
te eșaloanele, cit și prin 
parcurgerea unui șir de 
trepte, cu grade de dificul
tate mereu sporită, spre cul
mile măiestriei. Aceste cri
terii de clasificare (rod al 
unei metodologii științifice 
a tehnicienilor noștri, în pas 
cu cerințele impuse de pro
gresul sportului internațio
nal) au reprezentat un sti
mulent permanent pentru ca 
instruirea și, implicit, rezul
tatele să atingă cote dintre 
cele mai inalte.

Și in acest context se cu
vine a fi subliniat faptul că 
în 18 județe șl In munici
piul București fiecare unitate 
teritorială dispune de peste 
4 000 de sportivi clasificați. 
Firește, capitala țării se în
scrie la loc de frunte cu cei 
23 179 de snortivi clasificați, 
dar cifre notabile înregis
trăm și in județele Constan
ța (7 779), Timiș (7168), Cluj 
(6 771), Brașov (6 498), Galați 
(6 245) ș.a.

îmbucurătoare este situa
ția statistică a altor impor
tante discipline sportive. E- 
xistă în țară peste 23 000 de 
handbaliști și handbaliste, a- 
proape 15 000 de voleibaliști, 
peste 10 000 de atleti și tot

elocvent
169 618 

clasifi-

atîția șahiști, peste 4 000 de 
luptători, popicari. jucători 
de tenis de masă și un nu
măr aproape dublu de bas- 
chetbaliști.

O privire generală asupra 
sportivilor cu cea mai înaltă 
clasificare ne oferă un ta
blou convingător : 169
sportivi de mare rezonanță 
în arena internațională, 
maeștri emeriți, si 1427 de 
maeștri ai sportului.

Aceste cifre ne înfățișează 
cu toată claritatea saltul ca
litativ făcut de sportul ro
mânesc, sub c—J---~—
partidului, în cele 
rioase 
rare.

Dar, 
manță 
campionii de astăzi, ci și 
sei de miine. în această lu
mină. ca și în celelalte do
menii de activitate, și în 
sport politica de perspectivă, 
a creșterii cadrelor, se bucu
ră permanent de toată aten
ția. O ilustrează cu preg
nanță bogăția resurselor de 
elemente tinere, dotate si 
care, supuse unui proces in- 
structiv-educativ continuu, 
aspiră și ele la noi șf nu
meroase galoane de presti
giu în ierarhia valorilor 
mondiale. Ne gîndim la cei 
peste 70 000 de juniori și ju
nioare care, intr-un viitor 
nu prea îndepărtat, prin 
muncă intensă, fără preget, 
pot culege laurii consacrării.

Prețuind ajutorul eficient 
și necontenit primit, sporti
vii de toate categoriile aduc 
prinos de recunoștință parti
dului la cele două mari săr
bători ale poporului român.

decenii de

conducerea 
trei glo- 

la Elibe-

sportul de 
nu înseamnă

perfor- 
numai

Pagină realizată de
Constantin COMARNISCHI 

și Adrian VASILIU
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Disputa generațiilor la C. M. de box

SI CARRILLO?
■>

PROGRAMUL ECHIPEI

S-A ÎNCHEIAT MARELE PREMIU „WILHELM TELL" LA CICLISM

Pentru
®<5sEB îhm VL Ssgs boxului
BS mîine începe
■P Havana cursa pen-

j tru titlurileI 3 campioni mondiali.

olimpici
WBmBp tinentali. 

lipsește 
nopiio tocmai această

prima 
istoria 

amator, 
la

de

vor 
campioni 
și con- 
cărora le 
din pa- 

_____ _________ -___ cântară, 
proaspăt instituită, de campion al 
lumii. Ungurul Gyorgy Gedo (se- 
mimuScă) si iugoslavul Mate Par- 
lov (semigrea) posedă medalii de 
aur de la turneul olimpic si de la 
campionatul european : cubanezii 
I'milio Correa (semimiilocie) 
Teofilo Stevenson (grea) sînt 
numai campioni olimpici, ci 
câștigători ai Jocurilor Americii 
Centrale si ale Caraibilor.

Chiar dacă nu va egala canti
tativ turneul olimpic (intrucît lip
sesc multi boxeri 
lecția a operat 
țâri), campionatul 
capitala Cubei nu 
calitativ. în lupta 
supreme vor fi reeditate 
ce partide anterioare. Iată cîteva 
exemple. La categoria pană se vor 
reîntîlni ambițiosul nostru repre
zentant Gabriel Pometcu, campio
nul olimpic Boris Kuznețov 
(U.R.S.S.) și campionul european 
Ștefan Forster (R.D.G.). cărora li 
se adaugă de astă dată fostul cam
pion european al cocoșilor. Tibor 
Badari (Ungaria). Campionul eu
ropean al semiușorilor, Simion 
Cuțov, se va intîlni cu valoroșii 
adversari Vasili Solomin (U.R.S.S.). 
Ryszard Tomczyk (Polonia), Jo
chen Bachfeld (R.D.G.) și fosta 
pană Andrâs Botos (Ungaria). Ca
tegoria grea poate aduce în ring 
un cvartet valoros : Stevenson. Ion 
Alexe, Peter Hussing (R.F.G.) și 
campionul sovietic 
ko>.

Unele delegații 
forța de surpriză 
cum e cea a Poloniei, 
sat acasă boxeri de 
Blazynski sau Gortat. 
aceasta poate intr-adevăr produce 
răsturnări de pronosticuri. Fireș
te că la categoria semigrea Par- 
lov, Gilberto Carrillo (Cuba). O- 
leg Karâtaiev (U.R.S.S.) sau re
centul învingător, al lui Lemesev. 
Otlomar. Sachse. (R.D.C.), sînt ■ 
valori sigure : ;.4ar prezenta unor 
adolescenți cu Rușsell, , pickling

. (SiJU.A.) cunoscut publicului din 
BUcnrerți,..... sj Constanța

si 
nu
si

asiatici, iar se- 
sever în multe 
mondial din 

pierde pe plan 
pentru titlurile 

strașni

Evgheni Gorst-

mizat pe 
tineretului, 
care a lă- 

elită ca 
Tendința

ca proaspătul campion . euro-
Costică Dafinoiu 

pe

sau 
pean de tineret 
(care l-a învins la București 
Carrillo) poate încurca multe so
coteli. Sint. dimpotrivă, si cate
gorii în care prevalează pugilistii 
cu mare experiență si vîrstnici, 
ca Rolando Garbey (Cuba). Peter 
Tiepold si Anatoli Klimanov 
(U.R.S.S.) la mijlocie mică.

Majoritatea delegațiilor au sosit 
la Havana, după intense pregătiri. 
Cubanezii s-au antrenat în sta
țiunea maritimă Varadero. sub su
pravegherea cunoscutului lor an- 
trenor-șef Alcides Sagarra si be
neficiind de asistenta antrenorului 
sovietic Vasili Romanov. Alte de
legații au luat serios în considera
re condițiile climatice din capitala 
cubaneză (temperaturi înalte si ti
miditate de 90—95 la sută), pre- 
gătindu-se în consecință. De pildă, 
pugillstii iugoslavi — sub conduce
rea antrenorilor federali Bruno 
Hrastinski si Boris Dugheci — 
s-au pregătit în săli închise. în
călzite la peste 40 de grade (ți
nând 
gale 
ber). 
ta te.
s-au
mote specifice galelor, emise 
difuzoare plasate în încăpere, 
tru a desăvirsi si pregătirea 
hologică.

în privința șanselor, printre 
primele declarații înregistrate a 
fost aceea a antrenorului federal 
din R. D. Germană. Peter Tho
mas : „Pentru mine, favoriti sint 
boxerii din Cuba si U.R.S.S. Dar 
nu trebuie subestimați nici sporti
vii din zona 
sau de Sud, din 
pia, Polonia sau

ROMA, 15 (Agerpres). — Co
mitetul de organizare a Campio
natelor europene feminine de 
baschet, care se vor desfășura 
între 23 august și 3 septembrie în 
Sardinia, a dat publicității pro
gramul competiției. Selecționata 
României va susține primul meci 
în localitatea Nuoro. In compania 
selecționatei Bulgariei. în conti
nuare, baschetbalistele românce 
vor juca la Nuoro cu Polonia și 
în același oraș cu Spania. Tur
neul final pentru locurile 1—7 
va avea loc între 27 august și 3 
septembrie la Cagliari, în timp 
ce turneul pentru locurile 8—13 
se va desfășura între 27 august 
și 31 august, în orașul Sassari.

Mircea Ramașcanu învingător Ia contraiimp!
Competiția ciclistă dotată cu 

Marele Premiu „Wilhem Tell", 
care a reunit la start alergători 
de valoare din 12 țări, a progra
mat miercuri etapa a șasea, des
fășurată pe ruta Lauterbrunnen 
—Huttwil (167,5 km), primul tre- 
cînd linia de sosire francezul 
Daniel Perret, urmat de dane

zul J. Marcussen, ambii crono
metrați în 4h 29:04. Dintre, ru
tierii români. Teodor Vasile a 
ocupat locul 19, iar Costel Cirje 
— 21, la 2;08. La punctul de că- 
târare de la Pasul Briinings, Mir
cea Ramașcanu a fost întrecut

la roată de Rudolf Mitteregger 
(Austria).

După semietapa de ieri dimi
neață, în care componenții echi
pei noastre au sosit în pluton, 
după-amiază s-a desfășurat ulti
ma probă a acestei puternice în
treceri, contratimpul individual, 
„proba adevărului", cum 1 se mai 
spune. Pe cei 24 de km de mun
te, cel mai bun timp a fost rea
lizat de tinărul rutier român 
Mircea Ramașcanu (40:20,3), cîș- 
tigător a] recentei ediții a „Tu
rului României", care reușește 
astfel o splendidă victorie, între- 
cîndu-1 pe specialistul ^dificilei 
probe, 
(40:21,5).

In clasamentul general : 1. W. 
Fretz (Elveția) 22h 11:56, ! 
Kuhn (Elveția) 22h 12:05, 
Huseinov (U.R.S.S.) 22h 16:00 
Mircea Ramașcanu 22h 20:24, 
Vasile Teodor 22h 41:27 
Vasile Selejan 23h 22:39.

........... 1 dificilei
austriacul W, Steiniayr

seama de faptul că unele 
se vor desfășura si în aer li-
De asemenea, cu ingeniozi- 
antrenamentele iugoslavilor 

efectuat pe fondul unor

Americii Centrale 
Bulgaria, Româ- 
S.U.A.".

Victor BĂNCIULESCU

CAMPIONATELE
MONDIALE Df CICLISM

SCRIMĂ care participă

cei mai bun 
de J. Dolezal 
distanta de

PROFIL
ALEKSEI ROMANKOV (U.R.S.S.)

MONTREAL, 15 (Agerpres). — 
Proba de 1000 m cu start de pe 
loc, din cadrul campionatelor 
mondiale de ciclism, a fost câș
tigată de sportivul sovietic E- 
duard Rapp, cu timpul de 1:07,61, 
urmat de Ferrucio Ferro (Italia)
— 1:07,66 și Janusz Kierkowski 
(Polonia) — 1:07,79.

în preliminariile probei de ur
mărire individuală, 
timp a fost realizat
— 4:54,08 — pe
4 000 m.

Campionatele, la 
sportivi din 37 de țâri, au fost 
deschise pe velodromul amenajat 
în parcul universității din Mont
real, în prezenta •; rrfimtrului o- 
rașului, Jean Drapeau, și a pre
ședintelui Uniunii internaționale 
de ciclism, Adriano Rodoni.

La Phenian s-a desfășurat, re
cent, tradiționalul turneu inter
national de lupte libere rezervat 
tineretului și dotat cu .Cupa 
Prietenia". Printre participanta 
la competiția din capitala R.P.D. 
Coreene s*ati aflat și tineri lup
tători români. Imaginea arată in
teresul mare al publicului pen
tru aceste întreceri.

Ca si Elena Belova, care — la J.O. din 1968 — a cucerit medalia de 
aur la floretă în primul an de senlorat, Aleksei Romankov a devenii 
campion al lumii la frageda vîrstă de 21 de ani. Floretistul sovietic 
din Mir.sk a fost de multe ori campion de juniori al țării și acunt. 
recent, la C.M. de la Grenoble, s-a impus si în ierarhia de elită a se- 

. morilor. Grape unei mobilități excepționale, a unul calm desăvtrștt 
Romankov s-a impus în fața remarcabililor săi adversari.

După triumful în proba individuală Romankov a fost component șl 
at echipei care a cîștigat, de asemenea, titlul suprem.

i Dublu campion mondial, ia 21 de
. de toată lauda

RE<5 HARIS (Anglia)
Pe Velodromul din Leices

ter, spectatorii au trăit un 
moment senzațional, cu oca
zia disputării campionatelor 
britanice de ciclism, proba 
de sprint a fost net cîștigată, 
după două manșe in care l-a 
depășit. pe Trevor Bull, de 
către Reg Harris. Pentru mal 
tinerii cititori, să precizăm 
Imediat că Harris a obținut 
eu 20 da ani în urmă ultimul 
— din cele 5 titluri de cam
pion mondial de sprint ce 
l-au revenit. Și încă ceva : 
Harris are acum 54 de ani,

DE POLO DE LAC. E VIENA

CICLISM
polo împărțite In

titlu

ani — iacă o performanță demna

1,0-, Uit A, 15 (Agerpres). — 
După disputarea ultimelor tur
nee internaționale de 
clasamentul „Marelui 
FHaTWtpe' primul loc 
sued ;ztLl ' Bjorn Borg,

fiind cu 25 de ani mai vustnic 
decit învinsul său din finală !

Reg Harris, nume de legen
dă în ciclismul de pistă, dă el 
însuși explicația acestei fe
nomenale longevități sporti
ve : . Timp de un an «1 ju
mătate am pedalat zilnic ci
te ta ceasuri pe șosex N-an» 
făcut-o pentru eă mi-ar pla
ce grozav să rulez, ci pentru 
că altfel nu m-as simți prea 
bine.... Abia cu 12 zile Înainte 
de campianaie, m-am Întors 
din nou pe pistă".

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN GRUPA A
16 echipe de .

două grupe valorice Iși vor dis
puta la Viena, între 13 și 25 
august, cel de al 13-lea ___
continental. Este pentru prima 
oară cînd echipele participante 
vor juca intr-un sistem turneu, 
fiecare întilnind Intr-un inter
val de 8 zile pe toate celelalte 7 
adversare din grupa respectivă.

în categoria superioară vor 
evolua reprezentativele Uniunii 
Sovietice, campioană olimpică în 
1972 și ciștigătoare a ultimelor

(1966 la
Barcelona), 

mondială.

ale C.E. 
1970 la 

campioană
Italiei, României, O, 

F. Germania și Spa-

tenis, în 
premiu 

a trecut 
... ... .. . _ cu 342

puncte, urmat de Guillermo Vi
las (Argentina) *— 340 puncte, 
Mantiei Orantes (Spania) — 319 

■punețe. Stan Smith (S.U.A.) — 
318 . puncte, Jimmy Connors 
(SUA) — 288 puncte, Ilie Năs- 
taSe (România) 
Harold 
puncte, 
landă) 
Riessen
Raul Ramirez (Mexic) 
puncte

două ediții 
Utrecht și 
Ungariei. 
Iugoslaviei, 
landei, R.
nieL în turneul pentru locurile 
9—16 sînt angajate formațiile 
Bulgariei, Belgiei, Angliei, 
hoslovaciei, Franței, Suediei, 
Ioniei și Austriei.

Reprezentativa României la 
ceasta ediție va fi alcătuită 
Cornel Frățilă (78 ori internațio
nal) și Florin Slavei (58) — por
tari, Gheorghe Zațnfirescu (178— 
140 goluri), Cornel Rusu (131— 
91), Gruia Novac (166—97),_ Adrian 
Nastasiu (66—41). Ilie Slavei (37 
—12), Adrian Schnrvan (36—5),
Viorel Rus (71—48). Liviu Rădu- 
canu (25—15) și lulju Olac (7—1). 
Ea va pleca astăzi la Viena în
soțită de antrenorii C. Vasiliu și 
P. Niculescu.

Ce-
Po-

a- 
din

256 puncte,
Solomon (SUA) — 215 
Onny Parun (Noua Zee- 
— 200 puncte, Marty
(SUA) — 197 puncte, 

168

★
Potrivit știrilor transmise de 

agențiile de presă, pînă în pre
zent nu s-a luat nici o decizie 
cu privire la locul unde se va 
desfășura semifinala interzonală 
a „Cupei Davis" între echipele 
de tenis ale Italiei și Republicii 
Sud Africane, Intrucît echipa Ita
liană refuză să Joace la Johan
nesburg.

TORONTO, 15 (Agerpres). — 
în turul 2 al concursului inter
național de tenis de la Toronto : 
Borg (Suedia) — Goven (Franța) 
6—4, 6—2; Solomon (SUA) — 
Kary (Austria) 6—4, 4—6, 6—4 ; 
O Parun (Noua Zeelandă) — 
Faulk (SUA) 7—6, 6— 1 ; Orantes 
(Spania) — Pinto Bravo (Chile) 
6—1, 6—1 ; Alexander (Austra
lia) — Loyo Mayo (Mexic) 6—0, 
6—3 ; Connors (SUA) — Spear 
(Iugoslavia) 6—7, 5—2, ab.; 
Dibbs (SUA) — Kuki (Japonia) 
3—6. 6—4, 6—t.

... Ocupîndu-se de ac-
- tuala situație a gim

nasticii de perfor
mantă din Cehoslova

cia. ziarul „Ceskoslovensky Sport" din Praga pu
blică un interviu cu antrenorul echipei feminine. 
Vit Matlocha. Iată câteva fragmente, semnificative, 
din acest interviu :

— Ce Ioc ocupă gimnastica feminină cehoslovacă 
în ierarhia mondială ?

— în anii de după Eliberare, gimnastele ceho
slovace gu cucerit la J.O. o medalie de aur. trei de 
argint șl una de bronz. La J.O. de la Munchen, echi
pa noastră s-a clasat pe locul 5. în acest an. la 
„triunghiularul" de la Berlin, în întîlnirea cu repre
zentativele U.R.S.S. si R.D.G., selecționata tării noas
tre s-a apropiat mult de punctajul realizat de for
mația învingătoare. Turneul din S.U.A. a dovedit, de

■'l? '■>. Ku,'--' ' ■ • ‘ ”

asemenea, că tinerele noastre gimnaste sint intr-un 
real progres. La C.M. de la Varna, ocuparea unui 
loc printre primele 4 va constitui pentru noi o mare 
performanță, deoarece, dacă cele două locuri din frun
te sint de drept ocupate de echipele U.R.S.S. si 
R.D.G.. pentru locul 3 vor candida cel puțin 5 selec
ționate. printre care si cea a României.

— Cum vă pregătiți, ce . Iot aveți ?
— Punem un accent deosebit pe exercițiile de la 

birnă. unde ne străduim să învățăm figurile cu cel 
mai mare grad de dificultate, in scopul de a acumula 
un punctai superior. în ce privește componenta e- 
chipei. pot snune că am întinerit mult formația. Din 
„garda veche" nu au mai rămas decit Domakova, 
Brazdova Buinaekova, în timp ce Nemethova. L’skova 
și Vachova nu mai concurează. în schimb, din lot mai 
fac parte alte 9 gimnaste foarte tinere, talentate, cu 
mari perspective pentru J.O. de la Montreal.

TELEX

MAFFIA DIN TURUL FRANȚEI
incre- 
Există 
foarte

Cunoscutul cotidian francez „LE 
MOiNDE» publică declarațiile ciclis
tului francez Cyrille Guimard, care 
acreditează ide ca că Turul Franței 
este stînjenit în desfășurarea sa de 
o adevărată „maffie**, compusă din 
echipe sau alergători care încearcă 
să stăpînească întrecerea cu mij
loace nesportive. Iată extrase din 
mărturisirile lui Guimard :

„La primul urcuș, am atacat, dar x

cînd am. fost reajuns de pluton, 
unii cicliști m-au huiduit și insul
tat pentru că am îndrăznit să por
nesc la atac. Pe urmă Danguilla- 
ume a pățit la fel. Ciclistul Spruyt 
ne-a amenințat : „Pentru că faceți 
pe nebunii, nu mai aveți dreptul 
să clștigați nici o etapă, 
sosirea la Paris". " 
tentativă de atac, 
cu pumnii.

pînă la
La ' următoarea 

___ am fost lovit 
încă de la plecare.

mi-am dat seama că există o 
dibilă „mattie" in ciclism, 
clteva echipe care se Înțeleg 
bine și care-și împart trofeele. Cu
tare echipă ciștigâ o etapă, apoi 
altă echipă — cealaltă etapă, iar 
restul echipelor nu mal au dreptul 
decît să se supună. Dacă vreunul, 
care nu e In combinație, atacă, el 
va fi sistematic persecutat, urmărit, 
de două-trel echipe care-1 taie 
calea. De aceea încă de la înce
putul Turului Franței, pe primii 150 
km ai etapei, nimeni nu sa încu
metă să atace, intrucit eursa • blo
cată de ctteva echipe".

Disputata la Herson întâlnirea ami
cală de handbal dintre echipele fe
minine Universitatea Timișoara șl se
lecționata R. s. S. Ucrainene s-a în
cheiat cu scorul de 14—12 (3—1) io 
favoarea gazdelor.

Finala turneului de fotbal din orașul 
spaniol La Coruna se va disputa în
tre echipele Penaroi Montevideo și 
Borussia MSnchengladbach. Penarol 
a învins cu 1—0 Pe F.C. Barcelona, 
iar Borussia s-a calificat întrecînd (In 
urma loviturilor de la 11 m) pe At
letico Madrid. La sfîrșitul timpului 
regulamentar. în acest al doilea meci 
scorul era egal : 1—1.

Intr-un meci de fotbal, echipa Lau
sanne Sports a terminat la egalitate. 
1—1 ți—1), cu formația olandeză 
Ajax Amsterdam.

Echipele de hochei pe gheață ale Ca
nadei și U.R.S.S. vor susține la 
sfîrșitul acestui an 8 intîlniri ami
cale. Primele 4 vor avea Ioc în ora
șele canadiene Quebec, Toronto. Vi- 
nnipeg și Vancouver, iar <—1-1—- 
patru la Moscova

celelalte

atletism 
plat : 

nou re- 
Stones 
Feuer-

Rezultate din concursul de 
de la Copenhaga : 1 000 m 
Mike Boit (Kenya) 2:16,3 — 
cord national ; înălțime : 
(S.U.Ap 2,14 m ; greutate :
bach (S.U.A.) 20,95 m ; 5 000 m : Ka
rel Lîsmont (Belgia! 14:00.4.
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