
35-a aniversare a creării primelor șantiere

naționale ale tineretului

TINEREȚEA FARA BATRINEȚE

PROtfTAK OM TOĂTI ȚăJtHJ, UNtȚl-VA I

A SALOPETELOR ALBASTRE ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
I Se împlinesc, în această zi de august, 35 de ani de când, la 
phemarea partidului, au pornit spre șantierele naționale primii 
tineri, dornici ca, prin munca lor. să contribuie la eliminarea 
urmărilor războiului, la refacerea economiei tării, la punerea 
in valoare a bogățiilor ei, creîndu-se, și pe această cale, bazele 
trecerii României la construirea socialismului.

Au rămas vii în amintirea poporului nostru entuziasmul cu 
pare tinerii porneau spre aceste șantiere, lmbrărfnd salopetele 
Elbastre, marșurile revoluționare ale celor care străpungeau 
munții la Bumbești — Livezeni, pentru a deschide cărbunelui 
Brum mai scurt spre inima țării, ale tinerilor de pe șantierele 
Agnita — Boiorca și Ceanul Mare — Cluj, care lucrau pentru 
a da tării mai mult gaz metan, sau ale tinerilor care. Ia Salva — 
Vișeu, 
pentru 
Mii și 
Brăilei
Bi zeci _ ... ____
pare-i făcea să pună mai presus de toate interesele partidului, 
ale poporului. „Asemenea revoluționari a crescut partidul nos
tru. De asemenea revoluționari avem 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la 
lucru de la Mangalia.

sfărîmau stincile $1 aruncau arcuri de otel peste văi, 
a lega, pe drum de fier, Maramureșul de restul țării, 
mii de tineri în salopete albastre au lucrat apoi in Balta 
sau la valorificarea stufului din Delta Dunării, pe zeci 
de șantiere, pătrunși de spiritul eroismului revoluționar,

nevoie și astăzi", spunea 
recenta consfătuire de
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PARTICIPARE LARGĂ A OAMENILOR MUNCII LA COMPETIȚIILE
DEDICATE MARII NOASTRE SĂRBĂTORI

Tineretul, oamenii muncii din întreaga țară intimpină marea 
sărbătoare de la 23 August cu însemnate succese in producție, tn- 
deplinindu-și cu cinste angajamentele, iar in timpul liber parti
cipând la ample competiții sportive omagiale organizate sub gene-

de
.DACIADEl". Dintre relatările primite la redacție de 

temă, prezentăm In ziarul
ricul 
corespondenții 
azi eiteva :

noștri pe această

la toate seotoa- 
organele ou stri

NAȚIONALE>
K-

Cei care iubesc sportul — și 
nu numai el — iși amintesc cu 
mîndrie și de zilele acelea fier
binți din primăvara anului 1953, 
cînd, în mai puțin de patru 
luni, 
rilor 
creat 
gust" 
Capitala pentru Festivalul Mon-

mlinile de aur ale tine- 
in salopete albastre au
Parcul sportiv „23 An
din București, pregătind

Paula Misăilă (1,70 m) in
timpină opoziția Annei Janosti- 
nova în încercarea de a arunca 
la coș. Foto : Dragoș NEAGU

Slmbătă, la Sittard (Olanda)

ATLITELI NOASTRE
IN EINAEA D“

A CUPEI EUROPEI
Echipa feminină de atletism 

a României pleacă 
Sittard (Olanda), 
participa,. sîmbătă 
miază, la întrecerile 
a „Cupei Europei* 4, 
chipa noastră fac parte, prin
tre altele. Anișoara Cușmlr, 
Doina Melinte, Mihaela Lo- 
ghin, Eva Zorgo-Raduly, Cris- 
tieana Cojocarii, Maria Radu, 
Natalia Caraiosifoglu etc. 
Cîștigătoarea finalei B — la 
care mai participă formațiile 
Franței, Norvegiei, Belgiei. O- 
landei. Finlandei, Italiei și 
Suediei — va evolua In finala 
A la ediția viitoare a compe
tiție.!.

la 
a 

după-a- 
finalei B 
Din e-

astăzi 
pentru

al Tineretului si Studen-dial 
ților.

Prin activitatea lor neobosi
tă, prin faptele lor eroice, u- 
neorl de legendă, acești tineri 
creau obiective economice și 
sociale cu care azi ne mindrim.

(Continuare In pag 2-3)

„Concursul Prietenia"

AZI, JOCURILE
CALIFICAREA ÎN

Meciurile de ieri au lăsat 
deschisă disputa pentru locu
rile 1 si 2 în seriile „Concursu
lui Prietenia" la baschet — ju
nioare (care se desfășoară în 
aceste zile în sala Floreasca) 
și urmează ca partidele de as
tăzi să hotărască cele patru 
echipe care se vor califica în 
grupa de elită pentru locurile 
1—4.

In seria A, selecționata Româ
niei a întâlnit pe oea a Ce
hoslovaciei, care a câștigat cu 
80—65 (36—23). la capătul unei 
întreceri mai echilibrată decît 
arată scorul Cnal. In prima 
repriză, sportivele noastre au 
avut o prestație slabă, pentru 
ca în a doua Elena Vasile și 
Roxana Ștefan să impulsio
neze jocul și să determine re
ducerea handicapului. Din pă
cate. Insă, celelalte echipiere 
au ratat mult, ceea ce a per
mis
(care au 
teren patru baschetbaliste în
tre 1,82 si 1,91 m) să se dis
tanțeze în ultimele minute, 
datorită in mare măsură fap-

redutabilelor adversare 
avut permanent in

I

I
g

Cu eiteva luni in urmă, un co
lectiv de antrenori - condus de 

■AtancJ Alba fi a vi nd In com
ponență pe Elîzo Stoica ți Florin 

. Stefăneîcu - a primit misiunea 
sâ pregătească lotul de junioare 
al țârii, menit tâ constituie pepi
niera dlr care sâ se alimenteze 
în permanență lotul republican ți 
olimp*c  de gimnastică.

Cele i3 tinere gimnaste au e*  
fectuat în această vară un stagiu 
de pregăti e la mare, unde foto
reporterul nostru Dragoș NEAGU 
le-a surprins pe sportive pârtiei, 
plnd la un veritabil cros. Ir ima
gine t Angela Sandu, Simona Pă- 
aca, Cristina Zelenca, Ioana Am4- 
hăese Augustina Badea, Rafuea 
Bugner, Tar a Boțea, Aurelia Do- 
bre, Simona Bortolotl, Mfhaelc 
TSnase, Mîheela Popa, Eugenia 
3o'->o șl Violeta Birrtescu.

BUCUREȘTI, 
rele Capitalei, 
buițll la domeniul sportului au 
inițiat. în aceste zile, ample com
petiții și acțiuni dedicate săr
bătorii de M 23 August. Printre 
acestea se numără și un reușit 
concurs de popice organizat de 
C.M.B.EJ-S. pe modreaa arenă 
Gloria. La acesta au participat 
sportivi și sportive din mal multe 
cluburi bucureștene, ca șl dlr. 
asociațiile sportive ale unor mari 
întreprinderi. Competiția s-a bu
curat de un frumos succes, fiind 
urmărită de numeroși iubitori al

acestui sport. La fete, după

Id baschet Junioare

DECISIVE PENTRU
GRUPA DE ELITĂ

tului că au dominat autoritar 
lupta sub panouri si pentru că 
au avut în Irena Lednicka o 
jucătoare de excepție. Nu este 
lipsit de importantă să subli
niem că Lednicka a fost com
ponentă de bază a reprezenta
tivei Cehoslovaciei care a 
cerit. cu putină vreme în 
mă. titlul de campioană a 
ropei la junioare.

Au Înscris : Ștefan 17.
rina 17. Vasile 12. Cristea 7, 
Jugănaru 4. Misăilă 1. Șandor 
4 pentru România. respectiv 
Lednicka 22. Hlozkov» 14. Ja- 
nostinova 
Adamkova
Pilska 4.
(R.P.D. Coreeană) ' 
(Bulgaria).

In celălalt meci al seriei : 
Ungaria — Polonia 65—64 (33— 
32).

Clasament : L Cehos’. ivacia 
4 p, 2—3. România ș! Ungaria 
cite 3 p. 4. Polonia 2 o.

o 
dispută dârză, victoria a revenii 
Ioanei Ivănuși (Gloria), urmată 
de Ana Dragomlr (Olimpia). La 
băieți, concursul a fost câștigat 
de Constantin Stănătescu (Glo
ria), urmat de Constantin Igna- 
tenco (Lanomet).

Octavian GUȚU
PLOIEȘTI. In organizarea aso

ciației sportive PECO Ploiești 
(președinte : A. Prahoveanu) se 
desfășoară o amplă competiție 
sportivă de masă dedicată săr
bătorii de la 23 August, la care 
participă oameni ai muncii de la 
I.T.L.PJ». Ploiești. Întrecerile se 
desfășoară pe bazele sportive 
proprii Ia mai multe discipline, 
intre care : fotbal, volei, șah, te
nis de masă, tenis de cimp, ele 
angrenînd reprezentanți ai unor 
secții ca : Stația Teleajen, Secția 
Aragaz, Depozitul Buzău, Sediul 
I.T.L.P.P., Depozitele I și n. A- 
tellerul de ambalare. Printre evl- 
dențlațil de pină aram se află : 
operatorul chimist M. Florescu, 
electricianul C. Măruntu — fot
bal, Inginerul M. Sandu șl eco
nomistul I. Voicu — tenis de 
ctmp. economistul I. Rusu și teh
nicianul V. Ene — șah.

Octavian BALTEANU

ORADEA, in localitate, o nouă 
competiție omagială : „Cupa Să
nătatea" la tenis de câmp, care 
a angrenat reprezentanți al unor 
secții de tenis din Arad, Baia 
Mare, București, Timișoara, Ora
dea. câștigători : A. Covaci (E- 
lectrloa Timișoara) Dorina Brăș- 
tln (U.T.A.) — la simplu ; Co- 
păceanu, Covaci (Electrica Timi
șoara) — dublu masculin, ștefă- 
nescu, Caiamboș (Politehnica 
Cluj-Na.poca) — feminin, la du
blu. me GHIȘA

SUCEAVA. In localitate s-a dis
putat un interesant turneu de 
volei femdnin-junioare, dotat cu 
„Cupa Eliberării*,  la care a luat 
parte un număr de 5 echipe, 
în final, trofeul a revenit Uni
versității Cluj-Napoca (3—1 cu 
ZimbriJ Suceava), pe locurile ur
mătoare cflas*ndu-se  : 2. Zimbrul 
Suceava ; 3. C.S.Ș Caransebeș ; 
4. C.S.Ș. Suceava ; 5. Lotul re
publican de Junioare mici.

ion MÎNDRESCU

Azi, la lași
cu- 
ur- 

Eu-

Ma-

HANDBAL MASCULIN
14. Kopaekova

12. Beravereva 
Arbitri : Kim

G. Manov

Dumitru SUHCUIESCU

(Continuare in pag

DOUĂ VICTORII ALE ATLEȚILOR JUNIORI
LA „CONCURSUL PRIETENIA"

Cleopatra Pălăcean — 4:13.85 la 1500 m și 9 22.64 la 3000 ■ Stingă contra Bedivan, intr-unui din meciurile Steaua — Dinamo, 
atit de apreciate de iubitorii handbalului.

În „Concursul Prietenia- re
zervat atleților juniori din țările 
socialiste. desfășurat la Lenin
grad. tinerii sportivi româru au 
avut o comportare meritorie, ob
ținând două victorii și două 
Locuri doi. Cleopatra Păi â cob a 
dștigat proba de 1 500 m cu un 
timp foarte bun (4:13,45), care 
reprezintă un nou record națio
nal pentru Junioarele de catego
ria a Il-a (vr 4:18.7 îl aparți
nea) . Remus Răcășan s-a clasat

IAȘI, 18 (prin telefon). Gaz
dă primitoare si cu alte oca
zii a diferitelor manifestări 
handbalistice de amploare, in
terne sau internaționale. lașul 
este, incepind de azi. locul de 
desfășurare al 
f run țări dlntr-o 
campionatului 
handbal Divizia

primelor con- 
nouă ediție a 
masculin de 

A". Faptul că

- un larg 
amatorilor 
nu numai

ca și cele 
in 

ale

in Sala sporturilor din locali
tate vor fi reunite cele- mai 
bune 12 formații masculine din 
țara noastră a stîrnit — cum 
era și de așteptat ■ 
interes in rîndurile 
de sport de aici (și 
ale lor).

Numeroasele afișe,
eiteva panouri instalate 
punctele mai frecventate 
municipiului anunță acest eve
niment și oferă amatorilor de 
a urmări competiția amănunte 
în legătură cu programul locu
rilor. In plus, nfezenta în cras 
in ultimele zile, a unora din
tre cele mai bune echipe ale 
handbalului nostru a făcut ca 
in sală să vină numeroși ti
neri dornici de a vedea la nre- 
gătire aceste formații unele 
dintre ele și cu un bun re
nume internațional așa cum 

Steaua. Dinamo București 
H. C. Minaur Baia Mare 
ceea ce privește sala, har- 
gospodari ai acestei baze 

sportive au luat toate măsu
rile. tndt ea să se prezinte la

(Continuare in pag 2-3)



DOAR O ECHIPA OMOGENA VA PUIEA ASIGURA 
MAREA PERFORMANTĂ A BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI

Departe de a categorisi ast
fel decît ca nesatisfăcător lo
cul 5 ocupat de echipa Româ
niei la Balcaniada de baschet 
juniori, recent încheiată, tre
buie spus totuși că evoluția 
selecționatei noastre a mar
cat un progres față de ediția 
de anul trecut a competiției 
desfășurată în Grecia, la Pa
tras. Atunci, baschetbaliștii 
români pierduseră toate cele 
patru partide, la scoruri mart 
înregistrind ta fina] un eosa- 
verai negativ deloc onorabil : 
234—354. adică o diferență in 
minus de 120 de puncte. Anul 
acesta la Rimnicu VDcea. lo
tul româa s-a clasat tot pe lo
cul 5 dar cu o victorie asupra 
campioanei balcanice (repre
zentativa Greciei) și cu un 
cosaverai final pozitiv : 310— 
306. Aceste date statistice 
succinte (dar. credem, elocven
te) ilustrează un progres, 
datorat faptului că de astă- 
dată antrenorii Liviu Călin 
d Mihai Bol cu au putut se
lecționa pe cei mai valoros: 
juniori la ora actuală, iar fe
derația le-a asigurat o scur
tă perioadă de pregătire cen
tralizată si turnee lnternațic- 
naie de verificare.

în mod cert. însă, chiar t* ‘ 
Bind seama de saltul calitativ 
de la o ediție la alta a balca
niadelor. locul 5 nu satisface, 
mai cu seamă că desfășurarea 
meciurilor a arătat că e-

chipa țării noastre putea obți
ne si alte victorii decit cea 
realizată în fața reprezentati
vei Greciei (de pildă, in jocu
rile cu formațiile Turciei și 
Bulgariei, pe care le-a și con
dus Dină spre jumătatea re
prizei secunde). Nu le-a cîș- 
tigat. pentru că a intervenit 
oboseala unora dintre jucătorii 
de bază, iar înlocuitorii aces
tora nu au dat randamentul 
necesar. Trebuie spus că doar 
puțini component; ai lotului 
a-au ridicat (valoric s ea pu
tere de luptă) la nivelul pre
tențios a) campionatului bal
canic. s anume Gherasim 
Tzachis, Viorel Constantin, 
Attila Szabo, Alexandru Fa- 
naitescu și Valentin Stăacscu 
(ultimul prin excelentele ca
lități de apărător manifestate 
tn intilnirea cu echipa Iugo
slaviei. cind l-a anihilat pe 
Ivo Nakici, un jucător de ex
cepție). Dintre ceilalți, unii 
au avut prestații oscilante 
(Marius Mitel, Viorel Iaeob). 
alții au fost prea puțin folo
siți pentru a crea o impresie 
(Romului Mărgărit Levente 
Fodor «i .Câiia Marca). unul 
»-a accidentat după pruna 
partidă (Neta Letter). iar cel 
în care se punea mari speran-
te In lupta sub panouri (Ga
briel Șarlă) a dezamăgit total 

Revenind la rezultatul pro- 
priu-zta — locul 5 — consi
derăm el el se datareaaă frac-

„CONCURSUL PRILIEMt
(Urmare din pop. I)

în seria B. echipele Bulga
riei și Cehei au oferit o splen
didă Întrecere. Încheiată cu 
un «cor rarisim pentru un med 
feminin (eu atft m», mult cu 
dt el a fost disputat intre 
două formații de junioare) : 
88—96 (44—40) in favoarea
sportivelor bulgare. Acestea 
au condus tot timpul, dar la 
diferente mici si doar spre 
final s-au desprins la cinci 
coșuri, handicap recuperat :n 
parte de baschetbalistele cu
baneze. învingătoarele au 
practicat un joc organizat st 
au avut mai puține ratări de- 
eft adversarele lor. care, im
presionante prin calitățile fi
zice fln primul rtnd viteză F 
detentă) e-au dovedit mai
puțin puse la punct In privin
ța aruncărilor la coe. cu exeep-

a două jucătoare : Regia 
des si Maria MolineL Pri

ma a avut o prestație impre
sionantă si a înscris mai

“ LA BASCHfî JUNIOARE
puțin de 52 P 1 Din formația 
Bulgarie: wti distins Sooea 
Vaisilova. Redutiaa Dimi
trova B Polina Tekeva. Cele 
IM de puncte ale întflniru au 
fost marcate de : Vaisîlova
38. Dimitrova 24. Lefterova 23, 
Maaavsfca 18. Tekova 5 pentru 
învingătoare. respectiv Buides 
52. Molinet 20. Barrera 8 Blo 
8. Girând 4. Noriega 2. Diaz 2, 
Ardilez 1 Au condus bine 
arbitrii S. Ichass (Ungaria) F 
M. Fraake (Cehoslovacia).

Alte rezultate : V JLS.S. — 
Bulgaria 8S—84 (46—48), R.F4). 
Coreeană — Români*  n (ce- 
detei 75-65 (37—30). Clawo-

mentul ser.ri : L Bulgaria 
0 p (in 3 jocuri). 2. C.R.SS. 
4 p a fi. 2—4- R.P-D. Coreea
nă ci Cuba 3 d (cfte 2 fi. L 
România n 3 p (3 fi.

Programul de azi : de 1» 
ora • : RPD Coreeană — 
Cuba. România H — U R SS- ț 
de la ora 14 : Cehoslovacia — 
Polonia. Bulgaria — R.P.D. 
Coreeană. Rcmânia I — Vnga-

tuațiilor de formă ale selec
ționatei române de la meci la 
meci și chiar in cursul acele
iași întilniri. iar instabilitatea 
previne de la nivelul diferit 
de pregătire a jucătorilor, care 
nu a putut fi omogenizat în 
puținele zile de antrenamente 
comune făcute în timpul va
cantei școlare. Mai direct spus, 
celor mai multi dinire jucători 
nu li se asigură — de către 
eluburile lor — baza pregăti
rii necesare unei comportări 
bune in întrecerile internațio
nale, mai eu seamă in cele e- 
fieiale.

în aceste condiții, proiectul 
F. R. Baschet de a crea o se
lecționată de juniori care să 
in parte la Divizia -A" apare 
ca o soluție binevenită, tn 
perspectiva viitoarelor com
petiții internaționale. O e- 
chipă națională permanentă, 
pregătită la mvelul de exigen
tă impus de standardul valo
ric actual al baschetului inter
național. cu multe meciuri sus
ținute în compania experimen
tatelor divizionare -A*.  ar 
asigura tinerilor baschetba- 
liști o evoluție constant bună, 
un progres care să-i facă ca
pabili ea la competițiile hal
eam re si europene să albă e- 
volutil superioare, performante 
asanate. Susținem idee*  lo- 
Iwhd utionil permanent ca 
fiind singur» menită eă 
duet la crearea unei represen
tative puterniee, omogene Fi 
eu coeziune. în stare *ă  urce 
treptele ierarhiei internațio
nale. rh.ts- sJ «a condițiile spo
ririi neîncetate a concu
rentei la locurile fruntașe tn 
Europa.

Dumitru STANCULESCU

LA 29 AUGUST, START 
ÎN „CUPA VOINȚA"

LA CICLISM
în perioada 29 august — 1 

septembrie se va desfășura tra
diționala competiție ciclistă 
„Cupa Voința", ajunșă la a 
27-a ediție, organizatorii — 
UCECOM, în colaborare cu A.S. 
Loto-Pronosport. M.C.I. și cu 
sprijinul Federației române 
die ciclism — anunțînd că vor 
ti prezenți la start aproape 100 
de rutieri din țara noastră și 
din străinătate. Au fost invi
tați cicliști din Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Norvegia, Su
edia, U.R.S.S. și R.F. Germa
nia, precum și cei mai buni 
rutieri din tara noastră.

Slmbătă și duminică, la Orșova

FINALA PE TAPĂ 
A „CUPEI U.T.C.“

LA OINĂ
Intrată in tradiția sportului 

nostru național, „Cupa U.T.C." 
la oină — desfășurată sub e- 
gida „Dadadei" își va derula 
ultimele secvențe pe sta
dionul din Orșova. La finala 
ne tară, care se va desfășura 
simbătă ei duminică, vor par
ticipa : Biruința Gherăești
(jud. Neamț), Șiretul Suroaia 
(jud. Vraneea). $c. gl. Drăgă- 
nesti (jud. Olt). Tineretul 
Crtngu (jud. Teleorman). Uni
rea Chiuiești (jud. Cluj). Re
colta Lucăceni (jud. Satu 
Mare). Venus Negrilești (jud. 
Bistrița-Năsăud) și Avîntul 
Vorona (jud. Botoșani).

Concursurile cicli

I. SCHNEIDER (Voinț 
$1 ÎN PROBA DE VI

Ediția din acest an a finale
lor Campionatelor naționale și 
ale „Daciadei" în alergările 
deliste de viteză pe pista de 
beton a reușit să stîrnească un 
interes major în rîndurile iu
bitorilor acestui sport prin 
surprizele, aproape zilnice, pe 
care le ocazionează, dar mai 
ales datorită valorii tehnice ri
dicate a marii majorități a în
trecerilor. O exemplificare în 
acest sens o putem da și cu 
proba de viteză a juniorilor 
mari, al cărei deznodămînt nu 
s-a putut contura decît odată 
cu încheierea ultimei manșe din 
finala pentru locurile 1—2 a a- 
cestei curse. Vom trece peste 
disputele, foarte interesante și 
ele, din serii, amintind doar de 
Intilnirea Al. Moiseanu (C.S.Ș. 1) 
— M. Cleonic (Dinamo), dști- 
gată de ultimul, cu un apre
ciabil 12,4. în sferturile de fi
nală s-au calificat opt alergă
tori : cinci bucureșteni și... trei 
arădeni, toți trei reprezentanți 
ai asociației sportive Voința. 
Din acest moment au început 
surprizele. S-au constituit pa
tru serii a cîte doi sportivi, iar 
tn urma alergărilor fiecare din
tre arădenii prezenți în cite o 
serie a reușit să elimine pe 
colegii de întrecere bucureșteni. 
Singurul reprezentant al Capi
talei rămas în lupta pentru 
titlu a fost M. Cleonic, consi
derat de toată lumea drept 
principalul favorit al probei.

Semifinalele s-au desfășurat 
normal. I. Schneider l-a în
trecut ușor pe colegul său de 
asociație, L. Kovacs, iar M.

PE MELEAGURILE VRANCEI, SE AFIRMĂ CLUBUL „UNIREA"
• șase sccfli iu ilini adiiiiafc • o baza moderna de tenis • Hihaela Caraza 
(12 Mi) imintle mereu . » Secție olimpica de tir«(li*bui-

ria. C FLS S — Cuba.

CAMPIONATUL DE
(Urmare dot pz; 1)

mvelul evenimentului pe cane-I 
găzduiește.

în total, de vineri dimineața 
B pină duminică seara se vor 
discuta 18 jocuri și. fiind vor
ba de primul turneu al cam
pionatului masculin, desigur că 
nidunul dintre acestea nu poa
te fi considerat dinainte derby. 
Spectatorii ieșeni pot fi siguri 
însă că aproape te fiecare zi 
este programat cel puțin un 
joc echilibrat ți. deci, atractiv. 
De pildă, chiar din prima eta
pă. tn reuniunea de după-amia- 
ză vot putea fi urmărite două 
dispute echilibrate, care promit 
un spectacol de calitate : Poli
tehnica Timișoara — Construc
torul Oradea si Bra
tov — Constructorul Arad. în 
afară de aceasta, amintim e- 
volutla echipelor noastre frun-

HANDBAL MASCULIN
lașe, prezența noii premt-ate 
Tractorul Brașov, care a rea
lizat unele surprize în jocurile 
de verificare, ago eventua
lă «redistribuire*  a rolurilor 
«prime*  fia un turneu de ve
rificare de la Piatra Neamț 
H. C. Minapr a fost inviasâ 
tn afară de Steaua si de Car- 
pati Mirsa fi Beiooul Sârt- 
aeoc; îl) eonatituie tot itîteo 
motive de atracție. Dor să ag- 
*eptăm primele jocuri, al căror 
program este următorul : era 
18 : H. C. Minaar Bala Mare — 
Minerul Carole ; era 1145 : Di- 
aamo Bueoresti — Tractorul 
Brașov ; sra U : Politehnica Ti
mișoara — Constructorul Ora
dea ; era 1(45 : Steaua — In
dependența Carpați Mir,*  ; ora 
1744 : Dinamo Brașov — Con
structorul Arad ; era 18,45 : Re
load Săvinești — Universitatea 
Cluj-Napoca.

la Vraneea, la Focșani, a 
hsri fanți. ia armă cu șapte 
«si. «a eieb spo-tsz care (se 
Fuieu altfel is aceri oraș ce 
*ezc--cxii istorică ?) « primii
»xrr> ie „Unirea*.  .Vi l-s 
prezentat, e*  pri.’e'J cnri vi
zite recente, președintele «- 
cesi-iu. Stere Bataragă. os» 
esre huereazi fs sport de «- 
preepe 4C de aai. ..Sintem un 
club tînăr. ae-« sp-.i prefedn- 

cu o bună bază materială, 
care și-a început activitatea 
puri nd accent. în spee.al, pe 
depistarea (selecția) de ca
dre pentru sportul de perfor
manță. pe pregătirea corespcn- 
zâteare a acestorx Și pină a- 
eum. Ia, cele șapte secții, cu o 
singură excepție, avem unele 
rezultate care ne conving că 
sintem pe drumul cei bun...*.  
Accepțin apoi inritttia cere 
si se face n, tmp de dexg 
zCe, riririm eecțiOa reepecti- 
ee. pe cr-e le pirit ts pfcxi 
scticitcte-

Serias de Upte. fc^auti t*  
v-t*e  aeafcritxu dea jmori. a 
M obțem țsttd acuza cters 
eucceee. Psitit.iAad Ia 
pfcsefsl -epitirc-s pe e- 
ehipe, .Esirec*  a oesp«z ioesl 
J ts serie reepectioi. iar ts 
searifisele local 1 Iadicziaal. 
n let I, 1» eadeți. pris Ioe 
Voicu. ^Secrete- ale tecr.ci : 
«osce de calitate « «siresurs- 
hti Costiță Mate! ți s afato- 
rttini «du. Vasile Mm-.tea.-J. 
telectie eoretpuatitoare *4.  H 
principal, eristexța a doai 
centre fs fedeț : nai le Mă- 
rișești (Liceul d< chimie), el-

tul ia comuna Vulturu (Școala 
generali), rentabile izvoare 
de htptitorl

Una d:n te etnie desprg care 
te poete tp^ne ci Inflcrrețte 
etic cea de tenii. Nn t-a fp- 
ftixtar demult, ei tn octombrie 
ISS2. Tot atunci. Ungi com- 
plenl tportiv JRilccrul*  din 
Focțani — P« ° nprafatd mare 
da teren rrren, tmifomitd in 
penare de mafiei —, mulțu- 
mitl gorpodarilor orarului 
cit ri clubului, a luat ființd 
a frumoaai bazi de tenia, tn- 
rustfnd rate terenuri, acoperi
ta cu zguri. Pline „ocW*  
•cum, de dimineațd pini sea
ra. cu copii cere minuiesc cu 
derteritete rachetele. . eeția 
(președinte: Gh. Ghițulică)
promite mult. Dupd nm ne 
afirmi tinirul antrenor A- 
drian Roșianu. aici au ri apă
rut copU foarte talentat: : Ion 
Zainea (reținut tn lotul re
publican), Cristina Ghițuli- 
eă. Dariei Damian. Adrian 
Voiaea ri Dan Vlase. acum 
doar de t a*L  Mieii tenizmani 
de la ,Unzrea*  au ri început 
aă participe la futreceri or- 
oamzete ta ii*d  (jCupa Mirti 
Kegre*.  da pildd).

O bază frumoatd are ri atle- 
tlamuL Mai la ma*pin'a  ora- 
rului. itadionul Augusf a 
east -d-ia» doar <1 atletirmu- 
M. Aid. antrenorii Fănel 
IHeacu. Ccsîel Popovid ți 
Mlrces Penteliuc muncesc cu 
eepa de virste diferite cit e 
ttun de mare. ți rezultatele 
rtni bune. ^NumO" de le .UM-

21 AUGUST 1983, TRAGEREA SPECIALA
l^rocurațt din timp bl- 

cu numerele pre
ferate I
ȘANSE MULTIPLE DE 
MARI SUCCESE î

• Autoturisme „Da
da 1300"

• dftiguri In nume
rar, variabila ți fixe 
(25.000, 5.000 le4 etc.)
• excursii peste ho
tare (în R.P. Ungară 
•au R.D. Germană)
7 EXTRAGERI CU UN 
TOTAL DE S NU
MERE I

Bilețele de S W 
participă la toate ex
tragerile

ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE - SIMBATA 
10 AUGUST 1903.

PENTRU „VACANȚA 83"
Petrecerea timpului liber intr-uz mod cit mai 

distinctiv, ta eoocsdiu « «xcurșii. a*  poate realiza com- 
picctlndu-vl garderoba cu articole specifice sportului și 
turiioului.

DIRECȚIA GENERALA COMERCIALA A MUNICIPIU- 
LUI BUCUREȘTI rt recomandă xâ vizitați magazinele :
• CABANA — strada St Gbcorghe Nou. nr. 1 ț
• ALPIN — bulevardul N. Bllcescu. nr. 24 ;
• BUCUR-OBOR — șoseaua Colentlna. nr. 1 ț
• 8rORT-TURISM — șoseaua Stefan cel Mare, bloc L 14; 
P ELEC'i kOTEHNOCHIM — Piața Pantellmon ;
• MAGAZINUL SPORTIVILOR — strada Lipscani nr 85;
• MAGAZINELE DE BICICLETE — strada 30 Decembrie, 

nr. 12 șt Calea Moșilor bloc 32 ;
• SPORT-1 UklSM-CAM PLNG — bulevardul Uverturii, 

bloc C U.
Vlzltind magazinete respective, aveți posibilitatea de a 

vă procura articole pentru sport-turism ca : biciclete șl 
motorete, corturi șl accesorii pentru camping, articole pen
tru plajă, articole de pescuit. Îmbrăcăminte pentru sport 
și articole cultural-sportive (aparate foto, articole pentru 
sport subacvatice, jocuri distractive) etc.

(jospoUdr ai propriilor baze I
rea' au ți început tă te afir
me In campionatele republi
cane de juniori II ți III : Le- 
nuța Banu. Carmen Georgescu, 
Ludea Barbu, Marcela Ticoia- 
nu ț.a. Cu mult interes este 
așteptată Mihaela Caraza. La 
12 ani are de pe acum țațe 
ani de antrenamente făcute cu 
regularitate ți victorii tn 
toate cursele la care a parti
cipat in diferite orașe ale tă
rii. Ce va reuși in viitor ? 
Toți «înt plini de speranță 1 
Încă ceva: și atletismul are 
două centre in mediul rural ți 
anume In comunele Cîmpuri ți 
Mircești.

tn celelalte seefii, de judo 
(antrenori : maestrul sportu
lui Alexandru Dumitru ți 
Gavril Dondaș). tir (seefie o- 
limpică, unde este antrenor 
Adrian Alad. eu sportivi aflafi 
ta loturi cum ar fi Daniela 
Toader, triplă campioană na
ționali de juniori, Mariana 
Dulgheru ; sportivi de per
spectivă : Marian Pamfil, Mir
cea Ursu), box (antrenorul 
Costache Hogaș «e mindrețte 
cn D. Tudorancea, L Chițiga, 
M. Girleanu — finalițti la <e- 
niori in fiecare an ți eu junio
rii M. Lupu, V. Panțica), s-au 
obținut, de asemenea, rezulta
te promițătoare. Secția de 
scrimă... tși ațteapti antreno
rul 1

Remarcabil apare ți un alt 
aspect. Clubul „Unirea" din 
Focșani gospodărește ți în
treține toate bazele sportive 
mari din oraș fără ca aici să 
existe o unitate specializată 
tn acest sens. Și toate arată 
btae, situație existentă grație 
bunilor meseriași ai clubului. 
Sala de sport „Vraneea*,  o a- 
devărată bijuteria, mereu stră
lucitoare de curățenie, se.„ tn- 
frumusețează. Cabinele spor
tivilor se căptușesc cu placaj, 
sa amenajează o tribună mică, 
tn plus, un bufet, o stație de 
ampliftcara (nu putem si nu 
amintim aici de numele gos
podarului țef al silii, Mircea 
Onea) ; două săli de atletism 
(una eu zguri, alia cu tartan) ; 
sală de antrenamente pentru 
kipte, box, judo ; pistă de a- 
tletlsm la stadionul „23 Au
gust*  ; pistă de atletism la 
stadionul „Mllcovul*  (tn refa
cere) — toate sint gospodărite 
de club I

Evident, „Unirea*  ■ ple
cat pe un drum bun, oferind 
condiții de afirmare iubitori
lor de sport, sportivilor vrln- 
ceni, plecați pe drumul per
formanței.

Modesto FERRARINI



| UNIVERSITATEA CRAIOVA A REVENIT
DIN TURNEUL EFECTUAT IN OLANDAI

I
I
I
I
■
I
I
I

Universitatea Craiova a re
venit din turneul efectuat în 
Olanda. In 11 zile, fotbaliștii 
olteni au susținut opt meciuri, 
încheiate cu următoarele re
zultate : 4—1 cu V. V. Noord- 
wijk, 3—1 cu V. V. Rohda, 
5—3 cu Heracles, 8—2 cu Nep- 
iunia Denfzijk, 2—1 cu W.K.E. 
Emmen, 0—1 cu F. C. Heeren- 
veen, 4—2 cu Quick Boys ți 
tot 4—2 cu V. V. Slocnwijk. 
însoțiți de antrenorii C. Oțet 
si N. Ivan, de medicul V. 
Frînculescu și masorul A. Tîcu, 
la turneu au participat urmă
torii jucători : Lung. Boldici, 
Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu, Țicleanu, Gcolgău, 
Irimescu, Bălăci, Donose, Bel- 
deanu, Crișan, Cămâiaru, Cir- 
țu. A. Popescu, Bica. Bîcu, 
Săndol.

„4 fost nn turneu util, ne-a

I Memento

I BOLONI—BALACI 
I 64-63 !
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pa Mod ionul UNevaal din 
Oale, ochlpa reprezentativă a 
țării noastre a susjlnut al 
3S1-loa mod Interfărl. $l, 
defl oaadelo ou făcut tot 
poeUriM ca »ă dțUge, pon
tai O-|I Inscrio In palmar m 
primo victori. In fota tricolo- 
rifor noștri, meciul »-c tor- 
■tonal ta ogaNtote, 0-8, tar 
col core f-TXJ oilot mol e- 
proop. do victorie au foit 
jucătorii noștri. O foarte bund 
ooarl. do a marca c avut. 
In repriza secundă, fl Bălănl, 
fulul Iul violent ootapuitfnd 
mingea pesto bora porții nor
vegienilor. $1 pentru că cai 
ajun, ta BolorU, trebui. ii 
■punem cd, lucind ta Oslo, 
el a trecut do pe tocul 4 pe 
tocul J in clasamentul selec
ționărilor In echipa României. 
Mureșeanul a ajuns, astfel, 
to 64 de partide jucate, de- 
^lndu-l cu un med pe IHe 

3d, care a rămas cu 63 
de apariții sub culorile re
prezentativei. Disputa, de a- 
eum încolo, nrf se pare a fi 
deosebit de Interesantă. Cu 
atft moi mult cu cit croia- 
veanul afirma cu puțin timp 
ta urmă că vrea să bată re
centul dinamovistulul Dinu, 
cel care are 75 de selecții. 
Dor. pentru a o face, cel 
mal bun fotbalist ol ultimHor 
doi ani trebuie lă se pregă
tească moi mult ca orietnd, 
cu maximă seriozitate, fl să 
se... ferească do occidentale 
oare l-ou cam urmărit In ul
tima vreme. (L. D.j.

I Antrenorul Constantin Teașcă:

„VREM CA DINAMO VICTORIA SĂ OFERE
ADEVARATE SPECTACOLE SPORTIVE"

I
I
I
I
I
I
I

La U de azil, Constantin Teașcă 
rămâne același om fără astâmpăr, 
mereu ...desplclnd In patru tirul 
fotbalului. Antrenor principal la 
divizionara ,3* * Dinamo Victoria, 
după ce a cunoscut satisfacția 
ocupării locului 1 in campionatul 
trecut, lată-1 acum, In ajunul 
startului noii ediții de campionat.

luperlor destui Jucători. Est» ta
lul lui Guda, la Jiul, acum reve
ni» la noi, AdoK fi Dinu la S.C. 
Bacău, Gh. Radu la Carvinai Hu
nedoara, Dumitrescu fi NlcuJclolu 
la CJ. Tirgovișt». In ceea ea pri
vați» ai doilea obiectiv, md pol 
declara nemulțumit pentru ci lo
tul I tn seria, ocupat da noi, la 
14 puncta de lidera Rapid Bucu
rești, denotă slăbiciunii» fi lipsa 
da valoare ale oelorlaU» competi
toare. Adevărul asta cd nici Di
namo Victoria n-a reușit sd Se
lecționeze fi sd promovez» tineri 
da mare psrsperitod fi nici toți 
cei car» au venit ă».„ tu» n-au 
suportat efortul cerut da mina.

— Speranțele pentru noul cam
pionat ?

— Condițiile asigurat» aosetei 
ecAipe, pe toate planurile, da an
trenament fi Jocuri, do refacere
*tc. tint o poliță oferită nouă, 
antrenorilor fi jucătorilor, ceea 
ea ne fi . Va trebui sd eli-
mtnăm comodă, ea sd nu
zic amb Jucătorilor in așa
fel incit să facem oa Dinamo 
Victoria sd devină o echipă a- 
preciată da spectatori. Altfel ea 
aceștia sd vină la meciurile noas
tre cu acea plăcere da a vedea 
un fotbal nu numai care Incintă 
privirea, dar, mal ale», ttn fotbal 
modern, eficace, spectaculos fi 
competitiv. Vrem ca cei eare 
pleacă de la meciurile noastre >d 
spună de fiecare dată : „am vă
zut o echipă eare știe ca vrea-. 
Cu alte cuvinte, superioritatea să 
ne parvină datorită organizării 
jocului, a ofensivei non-stop, 
precum fi a fair-play-lui. Este 
un deziderat pe care U doresc 
realizat fi de partenerele noastre 
de întrecere. Numai așa valoarea 
de ansamblu a eșalonului secund 
va crește slujind Intereselor ge
nerale ala fotbalului românesc.

Gheorghe NERTEA

— Cu ee obiective pornește la 
drum antrenorul Constantin Teaș
că eu Dinamo Victoria 7

— In primul Tind, sd furnizăm 
Jucători de autentică valoare teh
nică și de caracter echipei cam
pioane Dinamo, altor divizionare 
„A*  ți, pa <rit posibil, loturilor re- 

IprezenSative Apoi, să practicăm un 
fotbal modern — nu cu jucători 
spedalizați pe posturi, așa cum 
ti ereau vechtle sisteme —, In oare 

I vedeta sd fie ECHIPA. Se pare 
cd primul punct este pe cale li 
»• realizeze, tntructt fn anul com- 
pettțtonal 1982—83 de la Dinamo 

■ Victoria au plecat spre eșalonul

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
saazâ în direct începlnd de M 

r ora 15,30.
1 CISTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 12 AUGUST 1983. Cat. 1 X 1 
variante 25% — autoturisme Dada 
1300 ; cat. 2 j 5 variante 100% a 
•,970 lei 31 21 variante 25% a 
2.242 lei ; cat. 3 : 7 variante 100% 
a 4.483 lei si 54 variante 25% a 
1.121 lei ; cat. 4 s 32,75 variante a
2 807 led r cat. 5 : 171,79 variante 
a 535 lei : cat. 6 : 266,75 variante 

l a 343 lei ; cat. X : 1.615,25 va
riante a 100 lei. Report la catego
ria 1 : 106.845 lei. Autoturismele

■ «Dacia 1300*  de la cat. 1, obți
nute ne bilete jucate 25%, au 
revenit participantelor : Andrei 
Georgeta din Iași si Gheorghe 
Niculina din București.

sportivilor 
am efectuat 
antrenament 

șl am

condus 
noștri.

; de re- 
zilnic, 

susținut, 
meci de 

Intregu- 
rapidă in 

m 
noastre 

cau-

spus prof. C. Stroe, vicepreșe
dintele clubului, care a 
delegația
Faptul că 
gulă un 
dimineața, 
după-amiază. cite un 
verificare a facilitat 
Iul Iot Intrarea mai 
formă, o acțiune urgentă 
cadrul pregătirilor 
începute mai tirziu din 
za terminării sezonului in pri
ma decadă a Iui iulie. Ne 
bucură completa refacere a 
lui Donose. fn schimb, BalacI 
șl Crișan, Încă nerestabiliti de 
pe urma unor accidentări, au 
trebuit să urmeze un program 
special de refacere".

MECIURI
• 1N ZIUA A D-a a turneu

lui organizat de ASA Tg. Mureș, 
au avut loc două meciuri, Înche
iate cu următoarele rezultate : 
Avlntul Reghin — F.C. Bala Mare 
1—1 (2—0). Au marcat : Naghi, 
Sxekely șl Cremene pentru A- 
vtatui, reapectlv Lalș șl Drago- 
mlrescu j AJS.A. Tg. Mureș — 
F.C. Bihor 2—0 (0—0). Au Înscris: 
BOlOnl șl Elan. Cu acest prilej, 
mureșanul Fazekas e-a retras din 
activitatea oompettțkmală după 
ea a pusținut 101 de meciuri in 
Divizia ^A“. (A. Szabo — oo-
renp.). _• CHIMIA RM. VILCRA — 
CORVINUL HUNEDOARA 6—1 
O—O). Autorii golurilor : Verga 
(min. M, U șt 17) fi Udrieă (mta. 
80) de ta invtagRtori, respectiv 
I*.  Moldovan (znln. 12). Chimia : 
Ito^ca — Basno, Preda, Vdrea, 
Clacă — Vergu, lovan, Caraha- 
geao — Udrică, Trieșpan, An- 
•uța. Au mal jucat : Paveâ, A- 
taxanxlnu șl Vertgeanu. Corvlnul: 
lonlță — Vtad, Dublnciue, G4- 
tan. Siredie — Petcu, Oncu, L. 
Moldovan — Gabor, Văetuș, Gh. 
Radu. Au mal font Moșiți : Co
jocarii, TSrnoveanu șl Grlgore. 
(S. Geomolu — coresp.).
• MUSCELUL OMPULUNG —

F.C. OLT 1—1 (0—8). Au marcat: 
Iordache (mln. 48) șl Barba 
(mta. 60) de ta oaspeți șl Apoe- 
toi (mta. 50) de ta *
Olt ț durea —
Bumbescu, Ionașcu, 
Bărbulescu, Minea, 
Popescu, lordache, 
mal jucat : Efttmle.

gazde. F.C.
Prepeliță, 
Mated —
KaSJio — 

Barbu. As 
___ .____ ________ State, Firâ- 
nescu, Despa șl Chivescu. (P. 
Mateolu — ooresp.).
• CARAIMANUL BUȘTENI — 

PETROLUL PLOIEȘTI 1—t (1—8). 
Au marcat : Radu (mln. 12) de 
la gazde, Grlgore (mln. 19) șl 
Catlnca (mln. 80) pentru 
ieșteni. Petrolul : Jipa — __
Cojooaru, Standu, Toma — Că
ita, Savu, Calin ca — Mocanu, Si- 
mactai. Ldblu. Au mal jucat: Ha- 
ralambie, Butufel. Borotan, Gălă- 
țeanu, Grigore, Savu st L So
lomon. (V. ZBARCEA — ooresp.)

pl»- Borz,

RAPID A ClȘTIGAT 
„CUPA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI"
Cea ție a 17-a ediție a Cu

pei Municipiului București a 
fost câștigată de echipa Rapid 
București. Ieri, pe Stadionul 
Republicii, în prezența a 10 000 
de spectatori, feroviarii au în
vins. în finală, pe Automatica, 
cu scorul de 2—0 (1—0). prin 
golurile marcate de Sameș 
(min. 27) și Manea (88). Rapid 
a folosit formația : I. Gabriel 
— A. Dumitru. Pîrvu, Sameș, 
Mlncu — P. Petre. I. Ion, Pe- 
trut — Cojocaru. Damaschin, 
Manea. Au mai jucat : I. Po
pescu. Paraschiv, Avram și 
Siscă. în deschidere, partida 
dintre Autobuzul și Progresul- 
Vulcan s-a încheiat cu scorul 
de 2-0 (0-0) in favoarea primei 

formații- Au înscris : Roșu 
(min. 49 din 11 m) si Cursaru 
(min. 78). (N. Tokacek — 
coresp.).

AMICALE
• C.S.M. REȘIȚA — AURUL

brad 5—z (I—0). Au înscriu : 
Buclco (mln. 6), Zah (mta. 19), 
Croitoru (tnta. 13), Porție (mta. 
78) șl Mlhale (mln. 78), respec
tiv Ormenlșan (mln. T9) șl Al- 
măjan (m±n. M). (P. Fucha —
ooresp.).
• MUREȘUL EXPLORĂRI DE

FA — RACING CLUB BEIRUT 
*—♦ (1—0). Autorii golurilor: 
I. Popa (min. 13), M. Marian 
(mta. M) și Popescu (mta. (4). 
(L SDHON — coresp.).
• CJS.M. SUCEAVA — UNIREA

DINAMO FOCȘANI *—4 (1—4).
Autorii golurilor : Cașuba (rai» 
FI) fd Pătaf (mln. 47). (L Mta- 
dreșcu — eoreop).

Pe teme

SĂ NU UITĂM „CUPA ROMÂNIEI**...
Dumtaică, odată cu startul Di

viziei _B“, ae va disputa șl o 
•tapa fa ediția a - ««-• a „Cupei 
României*.  O etapă fa cars intră 
ta competiție echipele divizio
nare ,.C*.  Se vor disputa cu a- 
oest prilej nu mai puțin de 114 
partide. Doar două echipe. Mi
nerul Vata*  Domel și Progresul 
Odorbeiu Secuiesc, ae vor oall- 
flea liră joc.

Amintind de aceste jocuri dta- 
tr-o etapă, totuși, incipientă * 
competiției — care ae desfășoară 
In cadrul .Jlariadei*  —, vrem să 
sUbOinăem faptul că despre „Cupa 
României”, tataecene cu tradiție, 
de mare importanță In âottxaiul 
nostru deoarece adună anual ta 
jurul a 5 000 de echipe, care ta 
etapele finale egalează de multe 
ori interesul manifestat de Iubi
torii fotbalului pentru campio
nat. se vorbește și se serie tacă 
puțin. Numai atunci ctad ne a- 
propiem de partea finală, mai 
precis din „l«“-lmi, ctad debu
tează echipele dta „A*.  Atunci 
m văd toate tarele competiției, 
atunci se amintește câ Întrecerea 
este expediată, deoareca ta câteva 
zile M dispută ultimele 1—3 run
de, tadusSw finala; atunci se 
discută, cum ae petreceau ta- 
oruriăe ta anii trecuți, criteriile 
de calificare etc. De aceea ar fi 
btae să se analizeze de pe acum 
Mut ta oara ae va disputa ta 
oontinuare „competiția ia*.  E 
drept, modul de desfășurare a 
„Cupei României*  »-a tmbună- 
tkțit mult ta uMlmU ani. A dis
părut avantajul ou care plecau

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“-EOIIIÂ 1983-1984
ETAFA I - duBtaleă M august
Lotru Brezat — MebCurgtotul 

Radu, Cauiocs Drobot*  Tr. Be- 
varln — VUtorta Drâgășană, Mo- 

torul Simian — Facduril 
Tg. Jtu, Beocroputere Craiova — 
PotroU TirieaL MetahM MiU- 
«gti — CJ-R CraăovK Diema 
Orșova — Armătura Mrebaia, 
hd Bovtamri — CAJL Drobeaa 
Tt. Reveria. ProgreotM Băltești
— Dunărea ral sfat
MAFA A B-a - AraWcâ 4 șapte»

Fetrol A — MecarUzaoorui, CJA.
— Lotru, Viitorul — Progresul. 
OBdă. — Metalul. Pandurii — 
Eeccrcputere. Dunărea — Otou- 
kna, .Mecan tea torta — Dterna. 
Armătura — JluL
ETAPA A 10-a - duminici 11 Mțitem-

«ui — CJJU, Mecanizatorul — 
Diema, Lotru — Petrolul, Celu
loza — Par.durlă. Progresa! — 
Armătura, Electroputere — C3X. 
Metalul — Dunărea, Viitorul — 
Metalurgistul.
ETAPA A IV-u - duminică 1t saptem- 

brie
CUSA1. — Celuloza, Metalul — 

Viitorul, Electroputere — CJJL. 
Dunărea — Lotru, Petrolul — 
Jiul, Metalurgistul — Progresta, 
Armătura — Mecanizatorul. Dier- 
na — Pandurid.
ETAPA A V-a - duminică ÎS Mptam- 

brlo
Dunărea — Viitorul, Progresul

— Electroputere, Pandurii — Me- 
taitargistul, Jiul — Mecanizatorul, 
Armătura — Lotru, C.F.R. —

STIMAȚI „CAVALERI
Știm că nu e deloc ușor. 

Că gazdele nu concep să 
piardă. Că uneori ajungeți 
chiar și în situația de a 
vă travesti pentru a putea 
părăsi vestiarul pe furiș. Că 
în drumul spre cabine se 
mai întîmplă să „prindeți" 
un măr sau un termos din 
care a dispărut licoarea 
Vălenilor. Știm toate astea. 
Și mai știm că. deseori, la 
o singură fază există anali
zatori de tribună care gă
sesc, fiecare în parte, 10 
sau 15 soluții, în timp ce 
dumneata, „cavaler în ne
gru", ești obligat să alegi 
una singură.

în aceste cîteva rînduri 
nu e momentul să discutăm 
despre cum ar trebui să fie 
și ce ar trebui să faceți ca 
să fie mai bine, se poate 
discuta la infinit in plan 
teoretic... mai greu e pe 
gazon, unde totul e o frac
țiune de secundă...

Ceea ce vă cerem — și 
credem că asta nu e chiar 
foarte mult — e să ajutați 
echipele noastre care plea- 
eă în cupele europene. 
Cum ? Nu ! Nu e la ce v-ați 
gindit. Nu e vorba să-i pro
tejați pe jucătorii din Cupa 
campionilor europeni sau 
Cupa U.E.F.A. Dimpotrivă.

Ceea ce vă cerem e să-i 
obligați să joace toate me
ciurile ca ta cupele euro
pene.

Cum 7 Renunțînd la cle
mență, atunci cind e vorba 
de un gest nesportiv, de o 
vorbă urită.

Anul trecut am avut des
tui jucători „scutiți de e-

actuale

dttn 6iart echipele care se depla
sau (ele se calificau și ta cazul 
ta care meciul se Încheia la e- 
gancate după 120 minute de joc). 
A dispărut șl calificarea „la 
virată*,  lăstad locui departajării 
ta urma executării loviturilor de 
la 11 m. Dar au mai rămas des
tule de schimbat. Pentru a creș
te șl mal mutt interesul ta jurul 
„Cupei României*,  propunem ca 
meci urile din aferturile de finală 
șl semi finalele >ă te dispute tur- 
retur, pe terenul fiecăreia dintre 
cele două combatante. Crescind 
numărul etapelor, <Usputindu-se, 
deci, mai multe meciuri In par
tea superioară a competiției, 
„Cupa României*  ar deveni eu 
adevărat o Întrecere de interes 
național, cu urmări fn activitatea 
internațională. în plus, nici cali
ficarea echipelor nu s-ar mal 
tace uneori la tattmplare, In 
urma vreunui șut feririi, care 
ar aduce victoria Împotriva 
cursului jocului. Mai mult, opi
năm ca, din „lC*-lml,  să se sta
bilească un tablou cu „favorițl", 
așa cum procedează 7.LFA., la 
stabilirea seriilor preliminare la 
Btarite competiții, sau U.E.F.A. 
la tragerea la sorți a competi
țiilor europene. Cine ar trebui 
at fie acești „favorițl*  T Campi
oana șl ocupanta locului n ta 
DWiria „A-, ceie două finaliste 
dta ediția anterioară a „Cupei*,  
echipe cu rezultate bone ta com
petițiile continentale Inierduburl.

Mircea TUDORAN

SERIA A Vn-a
Critaoaa. Diema — Metalul, 
CJ34. — Ptacotai.
CAPA a W-a - dtarinică 1 «cto» 

tete
Metalurgtotoă — Arm ălora, Pe- 

teotuă — CJJL, (Mulata — Jtai, 
VJtoorta — Dteraa, Pandurii — 
CJb, Lotza — Progresul, Me- 
aantaatorta — Dunărea, Eectro- 
putero — Melaita.
DATA A VB-a - duminica I actom- 

tete
Progresta — J*ul,  Dunărea — 

Pandurii, VBtorta — csji. Ar
mătura — Petrolul, Metalul — 
Mecanica torul, Metalurgtatta — 
Bectroputere, Ceâuîona — Lotru, 
CJJL — Dterna.
ETAPA A VB-a - dwrintoă 14 achan- 

bete
Petrolul — Metalurgistul. Ar

mătura — Metalul, Progresul — 
Cetuxoe*.  CFJL — Pandurii, 
CAM. — Dunărea, Jiul — V1A- 
hx-ui, Dterna — Electroputere. 
Lotru — Mecanizatorul.
ETAPA A tx-a - duminică tS octom

brie
Electroputere — Viitorul, Pan

durii — Lotru, Dunărea — CJJL, 
CAM. — Armătura, Dterna — 
Petrolul, Mecanizatorul — Pro- 
grreul. Metalul — Jiul, Metalur
gistul — Celuloza.
ETAPA A X-a - dvmintcă M octom

brie
Jiul — Diema. Mecanizatorul 

— Metalurgistul, Lotru — C.S.M., 
Progresul — Metalul, Celuloza —

AI FLOIERULUr...
fort" în jocurile internațio
nale tocmai pentru că dum
neavoastră închideți ochii. 
Un mare arbitru român 
ne-a spus că el e credincios 
„principiului Lo Bello", ca
re. întrebat fiind odată : „Ce 
faceți, signor Concetto, da
că un jucător vă înjură ?" 
„11 dau afară" — a răspuns 
pe loc Lo Bello, dar, după 
o scurtă pauză, a adăugat : 
„Un mare arbitru, insă, nu 
aude niciodată”.

E momentul să-l uităm pe 
Lo Bello, pentru că unii din 
jucătorii noștri exploatează 
la maximum îngăduința ar
bitrilor. Ne spunea un alt 
arbitru că la un moment 
dat a auzit un jucător stri- 
gînd : „Cine ți-a pus. bă, 
fluierul ta gură 7“ „Și ce 
ai făcut 7“ — l-am între
bat. „M-am orientat — a 
răspuns. Aș fi stricat jocul".

E momentul ca toate a- 
ceste considerații tactice și 
estetice să fie abandonate, 
deoarece ele contribuie în 
mare măsură Ia eliminarea 
jucătorilor noștri in cupele 
europene și chiar in jocurile 
amicale de peste hotare, un
de arbitrii nu știu că dom
nul Goe e un personaj va
labil, uneori, și pe terenu
rile de fotbal de la noi.

Stimați „cavaleri ai fluie
rului**,  fiți mai intransigenți 
față de campionii gesturilor 
nesportive. Recalcitranții ca
re vor vedea acasă cartona
șul roșu se vor simți mai 
bine pe verdele frumos al 
gazonului in disputa pe te
renurile din străinătate.

loan CHIRILA

ȘTIRI
• ASTĂZI, MECI INTER

NAȚIONAL LA PLOIEȘTI. 
Pe stadionul Petrolul din Plo- 
iețti lotul de juniori U.E.F.A. 

*84, care se pregătește pentru 
Dartidparea la Balcaniada 
din Grecia, va întilni în meci 
de verificare echipa cipriotă 
Olymplakos Nicosia. Partida 
este programată de la ora 17.
• LOTUL REPREZENTA

TIV DE TINERET SUSȚINE 
MÎINE UN JOC DE VERIFI
CARE. Echipa noastră de ti
neret va avea ca adversară pe 
divizionara ..C“ I.C.S.I.M.
București. Întâlnirea va avea 
loe miine pe stadionul 
I.C.S.I.M., de la ora 17,30.

• MAJORITATEA echipelor de
Divizia „A**  susțin mîine 
partide amicale, cu caracter de 
verificare. Iată cîteva dintre 
ele : 8. C. Bacău — Zamalek
Cairo — stadionul „23 August**,  
ora 17 ; C. S. Tirgoviște — 
F. C. Argeș — stadionul Mu
nicipal. ora 17,30 ; Petrolul 
Ploiești —• Universitatea Cra
iova — stadionul Petrolul, ora 
H. F. C. Olt — Chimia Rm- 
VHeea — Stad. „1 Mai" din Sla
tina, ora 17 (revanșa acestei în
tâlniri va avea loc miercurea 
viitoare, la Rm. Vilcea).

Beotroputere, Petrolul — Dună-, 
saa, CFJL — Armătura, Viito-, 
nxl — Pandurii.
EXAPA AS-o- duminică « noim» 

brio
Pandurii — Progresul, CJ3.M.

— CJJBL, Azmătora — Celuloza,
_ jiul, Diema — Lo

tru, Electroputere — Meoanizato- 
ani. Petrolul — Viitorul, Metalul
— Metalurgistul.
ETAPA A X»e - duminici 13 notei» 

bria
Dotau — Metalul, Metalurgistul

— Jbta, Etootroputere — Dună
rea, c&uloza — Diema, Pandurii
— Armătura, Viitorul — C-F.H, 
Mecantoatorul — CAM., Progre
sul — PetroiuL
ETAPA A XUI-a - duminică 20 noienf 

brio
VtRorta — Mecanizatorul, Me- 

taiul — Celuloza, CJ.R. — Meta^ 
htrglscuâ. Jiul — Lotru, C-S.M.
— Progresul, Armătura — Elee- 
taoputere. Petrolul — Pandurii, 
Dunărea — Dterna.
ETAPA A XlV-a — duminică 27 noiem

brie
Diema — CAM., Armătura — 

Viitorul, Lotru — Electroputere, 
Celuloza — Mecanizatorul, Meta- 
tal — Petrolul, CJH. — Progre
sul, Metalurgistul — Dunărea. 
Jtul — Pandurii.
■TAPA A XV-a - duminică 4 decem

brie
Dunărea — Armătura, C.S.M.

— Metalurgistul Mecanizatorul
— CT.R, Pandurii — Metalul, 
Viitorul — Lotru, Eleotroputere
— Jiul, Petrolul — Celuloza, 
Progresul — Diema.



Punct final in turneul international icmintn de fah de la Băile Herculane
ill ■■■................... . I I ■■■■«II, II ■■ - .. IIUBaHa

NANA ALEXANDRIA CÎȘTICĂ CU ON AVANS DE TREI PUNCTE! Corespondenta din Berlin

BAlLE HERCULANE, 18 (prin 
telefon). Nu rareori, în tur
neele de șah, ultima rundă este 
jucată înainte de... începerea 
ei ! Cînd pozițiile în clasament 
Sînt ferme și rivalitățile tran
șate. partidele de la „căderea 
cortinei" devin o simplă forma
litate. N-a fost cazul în tur
neul nostru, la Herculane ! S-a 
jucat „tare" în cea din urmă 
rundă, a 13-a. mai dîrz (parcă) 
decît in prima. Tonul l-a dat 
însăși cîștigătoarea. fosta vice- 
campioană mondială și, proba
bil. viitoarea șalangeră. Nana 
Alcksandria. Cu o sportivitate 
exemplară, deși avea un avans 
de puncte imposibil de recupe
rat si merita să-și acorde un 
„respiro" în ultima zi, marea 
iucătoare sovietică a luptat și 
pentru a 10-a victorie în con
curs. în fata marii maestre po
loneze Hanna Erenska. După 
întrerupere, numai cu un pion 
în pluș, dar cu variante bine 
calculate dinainte. Nana a spul
berat șansele de rezistență ale 
adversarei și a cjștigat la mu
tarea 44-a. Total — llf/i p din

concurs de categoria a Ill-a pe scara F.I.D.E.. cd mai puternic din
întregul calendar șahist Internațional ulna la această oră!
13 posibile, neînvinsă, cu trei 
mai mult decit a doua clasată. 
Excelentă performanță l

Partida descrisă mai sus a 
avut consecințe importante pen- 
stru stabilirea ordinii clasamen
tului final. Pe a treia treaptă 
a podiumului urcă acum Elisa- 
beta Polihronîade si Dana 
Nuțu. Prima remizase, cum 
știtj. din seara precedentă, cu 
Gisela Fischdick, cea de a doua 
a cîștigat jo! dimineața un fi
nal teoretic la Ligia Jleman, 
după părerea noastră Inutil pre
lungit.

Două partide au continuat 
sub semnul tensiunii. Junioara 
S mar and a Boicu avea neapă
rat nevoie de victorie în «mi
nata cu Malgorzata Wlese Pen
tru a-«1 adjudeca • notă de 
maestri F.I.D.E.. iar Jaditbel

Pe pistele de atletism

CARI LEWIS IL ÎNTRECE DIN NOU PE CALVIN SMITH
263 de atleți din 33 de țări, din

tre care 13 campioni mondiali 
de la Helsinki, au participat la 
concursul atletio desfășurat 
miercuri seara în Berlinul Occi
dental, urmărit de 52 ooo de spec
tatori. In proba de 100 m. Cari 
Lewis, triplu campion mondial 
la Helsinki, i-a Întrecut din nou 
pe compatriotul său Calvin 
Smith, recordmanul mondial a! 
probei : 10,07 — 10,09. celelalte
rezultate : 200 m : Mei Lattany 
(S.U.A.) 20,22, Ralf LObke
(R.r.G.) 20,58 ; 400 m : Bert Ca
meron (Jamaica) 45,01, Michael 
Franks (S.U.A.) 45,31 ; 800 m :
David Mack (S.U.A.) 1:44,43, Ju
ma Ndiwa (Kenya) 1:44,81... t. 

Willi Wulbeck (R.F.G.) 1:4S,« ;
milă : Steve Scott (S.U.A.) 3:4941 
(cel mai bun rezultat al sezo
nului). John Walker (Noua Ze- 
elandă) 3:49,73. Thomas Wesslng- 
hațe (R.F.G.) 3:49,98 — record ; 
3 000 m obstacole : Henry Marsh 
(S.UA) 8:12.37 — cei mal bun 
rezultat al anutaî. Boguriaw 

Mamlnskl (Polonia) 8:12.62, Gra
ham Fell (Anglia) 8:15.16: 11# mg: 
Gres Foster (S.U.A.) 13,59 : 3 ###
m :

7:46.18 : 
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
Grimes (S.U A.) 
Tyke Peacock 
Roland Dalhauser (Elveția) 13# 
m ; triplusalt : Zdyslaw Hof
fmann (Polonia) 17,16 m. Mike 
Conley (S.U.A.) 17.02 rp : suliță : 
Tom Petranoff (S.U.A.) 93,54
m ; feminin : 100 m : Mer-

len.e Ottoly (Jamaica) 11,09, Diane 
Williams (S.U.A.) 11.14 ; 800 m ;

Kantor-Chiricuță îi trebuia, de 
asemenea, un punct întreg tn 
întrerupta cu Gabriela Olărașu. 
în care conducea im final cu 
un pion tn plus. Pentru a evita 
ultimul loc. Gabriela s-a apărat 
cu maximum de indîrjire.

La capătul unei lupte 
zante, care s-a prelungit 
după-amiază. Kantor a 
gat o partidă-maraton la 
rașa (88 de mutări !). in 
ce Bolea a remizat cu Wiese. 
Astfel. Ghindă si Kantor în
deplinesc • notă de maeștri 
internațională.

întrecerea a fost frumoasă, 
concurente extrem de aprigă. 
Un turneu de categoria a XII-a 
pe scara F.I.D.E.. cu o medie 
Ho de 2 135 p. eel mai puter
nic din întregul calendar sahlst 
internațional plnă la această 
dată a anulai. Rezultatele ae 
înscrie tn limitele normale, 
surprize — practic — n-au 
fost. Poate, doar, rezultatul eu 
mult sub posibilitățile, forța si 
valoarea «a al marii maestre 
Maria PogorevieL care pornea 
printre favorite. Să le aplau
dăm. așadar, pe primele clasa
te. printre care se aCă si două 
dintre echipierele reprezentati
vei noastre, marea maestră E- 
lisabeta Polihronîade si maestră 
in terna tonală Dana Nwțn. eo 
rezultate remarcabile, certifictod 
încă o dată valoarea Înaltă a 
șahului româneor

Iată clasamentul final : L 
Nana Aleknndria (UJL8J8.) 
11*4 P. 1 Gisela Fischdick 
(R.F.G.) F, p. 3—4. DIsabels 
Pollhroniade si Dana Mute • 
p. 5—7. Eugenia Ghindă. J»- 
dlth Kantor- CMrieută d Ha
nna Erenska (Paianta) 7 p. 
8—0. Marina Pegnreviei șl Da
us Glas (Israel) 5S a. 10—1*. 
Smaranda Boicu. Ane ti Wag
ner (R.D.GJ sl Malgorxaia 
Wiese (Polonia) I p. 13—14. 
Llria Jlemaa ■ Gabriela Olă- 
rașu <% p. (Arbitrii turmentai 
— Elena Rădnaan p Hara- 
tamMo Carries).

epui- 
pîni 

clsti- 
OU- 
timp

JOCUL DE LA BUCUREȘTI-UN TEST FOARTE
IMPORTANT PENTRU ECHIPA
• Printre vedetele echipei : Rudwaieit — 
Pastor - o tinără speranță, înlocuitorul 
gust, in localitatea Elsterwerda are loc 
ret • Loturile complete ale celor două

Meciul amical 
prezentat! va R. D.
il va susține miercuri, 
gust, la București are 
selecționerii noștri o 
tanță deosebită. Mai

pe care re-
Germane 

24 au- 
pentru 
unpor- 

lntîl 
este vorba de încercarea unor 
jucători — care nu au evoluat 
cu regularitate în selecționată 
—, precum și de testarea unei 
tactici adecvate împotriva 
unei 
ceea 
rind. 
arate 
pînă la următoarele partide o- 
ficiale : la 7 septembrie, in
preliminariile olimpice. eu
Polonia, la Karl-Marx-Stadt, 
șt spot tn campionatul euro
pean. cu Elveția, la 12 octom
brie, la Berlin.

Desigur, antrenorul Rudolf 
Krause are multe probleme de 
rezolvai, îndeosebi ia ce pri
vește alcătuirea lotului, mult 
schimbat fată da acela care a 
evoluat anul trecut la Karl- 
Marx-Stadt. in compania _șe- 
lecționatei României, 
motive obiective ti 
butt să renunțe la Jucătorii 
da ta F. C. Magdeburg (prin
tre care st la cunoscutul virf 
do atae Streich), care tot lu 
24 august vor tntilnl în med 
prelimtese p< Swansea, in ca
drul ..Cupei cupelor". Absența 
cehtl mai bun fotbalist al se- 
zanuhri (de 94 da ori interna
tional) va fi. desigur, resim
țită. R va fi înlocuit de Frank 
Paster, un excelent „om de 
rol", adevărat maestru al lo
viturilor cu capul. Q va de
buta eu acest prilej in prima 
garnituri. după ea a Jucat de 
sum ori fn selecționata de ti
neret

Da notat că Dynimo Berlin 
(do dnd ori consecutiv cam
pioană) ara te krt. ca de alt-

adecvate 
formații puternice 
a României. In al 
acest ioc va trebui 
ce mal avem de

ca ar 
doilea 
să ne 
făcut

Din 
tre-

R. 0. GERMANE
portar ; Dorner - fundaș | 
lui Streich • La 23 Au- 

meciul echipelor de tino- 
reprezentative ale R.D.O.

F. C. Lokomotive Lelp-fel si 
zig, cinci jucători, printre care 
portarul Rudwaieit, mijloca
șul Liebers, ca și alți interna
ționali de valoare. De remar
cat revenirea în echipă a fun
dașului central Dorner (84 se
lecții). după o lungă absentă 
determinată de o accidentare.

Iată lista celor 16 Jucători care 
vor tace deplasarea la București, 
ta cursul zilei de marți, 23 au
gust : PORTARI — Rudwaieit 
(Dynamo Berlin) 2S de an. de 
M de ori internațional. MOllee 
(Lokomotive Leipzig) 24,0 ; FUN. 
DAȘI : Ullrich (Dynamo Berlin) 
2S. IU, Schnuphase (F.C. Cart 
Zeiss Jena) 29, 43, Kreer (Loko
motive Leipzig) 23. 10, Baum 
(Lokomotive Leipzig) 28, 15,
ZDtssche (Lokomotive Leipzig) 
82, 8, DSrner (Dynamo Dresda) 
n. M ; MIJLOCAȘI : Ernst (Dy
namo Benin) 21, 4, Liebers (To
komotive Leipzig) 24. 24, Baeks 
(Dynamo Berlin) 20,1, Pllz (Dy
namo Dresda) 24, S ; ATACANTn 

(Chemie Halle) 25, 0,
Blelau (F.C. Cart Zeiss Jena) 24, 
7, Minge (Dynamo Dresda) 2a, 2, 
Wunderlich (VorwărtS) 25. 0.

★
Marți, 23 august, la 

CR-D.Q.), va avea loo 
tre reprezentativele ________
ala R.D. Germane p României, 
tată lotul gazdelor : PORTARI | 
Hauschhd (Hansa Rostock). De- 
lerol (Verwărts Frankfurt pe O der) jJ-undași : Aims (Hansa 
Rostock). Pesehke (F.C. Cari 
Zetas Jena) Hildebrandt (Vor- 
w&rts Frankfurt pe Oder), Bath 
(Dynamo Berlin), Singer (Not 
Weiss Erfurt), Kslenzyk (Unice 
Benin) ; MIJLOCAȘI : Meixner 
(T.C. Carl Zeiss Jena), Bredow 
(Lokomotive Leipzig), J. MtUIer 
(F. C. Kart Marx Stadt) : ATAe 
CANTI : Cebulla p Halata (am
bii de ta F.C Magdeburg — ti
neret), Jarohs (Hansa Rostocfc), 
GOts (Dynamo Bertta), GOtschoW 
(Dynamo Dresda).

Pastor

ElsSerwerda 
medul dln- 

de tineret

KLAUS THIEMANN 
„Deuteehes Sportecho“-Bertte

ALTE REZULTATE

Paul Kipkoech
400 mg :

48,48
48,80 ;

(Kenya)
Edwin Moses

Andre Philips 
lungime : Jasou 
S.09 m, înălțime: 
(S.U.A.) Z.S m.

z___________CALEIDOSCOP

ÎNCĂ UN RECORD MONDIAL LA JOCURILE PANAMERICANE
L* Caracal au continuat 

Jocurile Panamericane, ta cen
trul atenției Ciad întrece
rile la Înot tn care a fost 
stabilit un nou record mon
dial la IO# m bras : Stere 
Lundquist (S.U-A.) 1®JI (tj. 
îl aparținea eu 1«J4. rtabfîlt 
cu eîteva zile ta urmă). Iată 
alțl Învingători : 200 m Uber 
(m) : Bruce Hayes (S-U-A.) 
1:4939 : 100 m liber CD : Ca
rrie Steinflefer (S.U.A.) 58.92 :

Anta. M). respectiv Nenă (mate. 
TS). Returul va avea toe săptă
mâna viitoare, la Lisabona.
• Ia maci amical, ta Antoto- 

Maote ; Chile — P&rajni*y > -m 
(1—1). Au înscris : Anavena «fia 
penalty). Leteiler și Hurtado^ 
respectiv Olmedo șl Delgado.

i

I
E

,CUPA AMERICII"

Intîmplărl ciudate, dar reale
întimplările pe care vi te vom povesti ta 

acest caleidoscop ca șt ta oet următor 
s-au petrecut ou adevăm. eu nu stnt te- 
bulațll, cd fapte reale înscrise ta — 
carte a sportului „

R Concursul de inct ța Jocurtie OLmptoe 
de la St. Louis din tșot, a avut too te- 
tr-un bazin improvizat de fapt tatr-ua tas 
artificial amenajat pe terenul nom expo
ziții Internaționale organizate ia orașul de 
la confluența marilor fluvii Missouri p 
Mississippi. Bazinul n-avea forate mi 
dreptunghi, d una toarte bizară, fapt oare 
'-a făcut pe mulțl concurent! aă-p piardă 
direcția in timp ce Înotau l_ Nootim. dacă 
poate fi numit astfel era p nx>dul ta mre 
se dădeau plecă rite, do pe oa ponton Im
provizat. care nu putea suporta greutate 
a nld măcar T—t -ameni p ae acufossd» 
ta apă. în acest feL aoncurentif taao star
tul cu apa plnă ta glezne dacă m> p mc 
sus, spre genunchi 1 . Iar distantele 
înotat aveau să fio utece ta Istoria ohm 
Pică a nautici : 1st yarzl. 44t yam p e 
mflă ta stilul liber. 108 yard spate.
• 91 pentru că tot «totem la- St Louis 

(n anul 1804, să spunem de pud* ei pe 
programul olimpic v CgurX-p as* numitul 
„an round championship" «Hei uri M de 

atletice.campionat al tuturor probelor 
bunicul decatlonului. Concursul 
desfășurat intr-o singuri zi. 
următoarele probe : tot yanl, 
greutății, săritura te înălțime, 
marș, aruncarea C____
prăjina. 120 yarz! garduri, 
tățll de Si de livre (circa

cti 
aruncare»

„__ .___ , ** ywri
ciocanului, săritura ew 

1, aruncarea rreo- 
-.- -------------- (circa *1. kg r>. săritura

In lungime și alergare pe o mD» (1M.M 
m). Concursul a fost cjștîgat. •uror’iwdHor 
de un englez pe nume Thomas Kfety. dmr 
marii favorltf erau localnicii.
• Nu eăutați numele campionilor oltin- 

P™* de box <le te Stockholm, dta 1»1» ri 
nu-1 veți găsi ta nici un palmare» I p> 
aceasta pentru tran.ni motiv al la a

i omo’ow"? in t*mt> r* 
nmnnvs — < «« rp «r! 1» 

v» m vlrfti’ a
«rj ? mS m-*

a rmtnt devml pern***’*•*»»*

hrot- grrerv-romane de ta 
’» .to’ <fn toi? i-—— in Romeo VRARA

Wes 1* 85' remap, floarul i. F. „Intormatte*.
ItUi 10 363
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