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Orașele și satele regiunii Suceava
se mindresc m noi baze s;srtive

Călătorind în aceste zile de au
gust prin satele și orașele regiu- 

Inii Suceava, te impresionează hăr
nicia oamenilor muncii, freamă
tul întrecerii în cinstea zilei de 
23 August.

Dar nici sportivii nu stau cu 
brațele încrucișate. Se construiesc 
noi baze sportive, se organizează 
frumoase întreceri intre satele și 
raioanele regimiii Suceava. Cit 
de tnîndri sint sătenii din Dum
brăvenii Sucevei că, în mijlocul 
parcului comunal, și-au construit 
o frumoasă bază sportivă, unde se 
desfășoară întreceri de volei, oi
nă și „de fugă”, așa cum le spun 
localnicii! Despre campionul satu
lui la alergări, utemistui Patru 
Zamă, cît și despre ceilalți spor
tivi, ne-a vorbit cu multă mri- 
drie moș Costache Ailenei : „Apăi 
despre flăcăii noștri s-o dus ves
tea pină dincolo în satele de pe 
celălalt mal al Sucevei, iară te
renul care s-o constrait prin hăr
nicia flăcăilor noștri este mindria 
Dumbrăven lor.“

Rînduri multe se pot scrie și 
despre tinerii din orașul Sucea
va, care se străduiesc sa înalțe, 
la marginea orașului, un frumos 
stadion. Pe gazonul noului sta
dion. construit în cinstea zalei de 
23 August, se va desfășura „Fes
tivalul tineretului din regiunea 
Suceava.” Peste 1000 de sportivi 
își vor da tntltnire in întrecerile 
de atletism, vblei, baschet, fotbal 
și handbal. In zilele Festivalului, 
pe noua bază sportivă se vor în- 
trec^jsportivii fruntași ai recolte
lor bogate din satele Udești, Dum
brăveni. Hînțești. muncitorii fo
restieri de la Frasin. Vama și Va
tra Dornei, minerii de ’a laco- 
beni

La Vatra Dornei, in pitoreasca 
stațiune balneo-ciimaterică. se a- 
flă, de asemenea, în finisare, un 
compex sportiv care va cuprinde, 

|pe lingă terenul de fotbal și pista 
de atletism, terenuri de volei și 
baschet. La înălțarea acestei baze 
sportive au venit să lucreze spor
tivi din Panaci, Dorn-a Arin, Sa. 
rul Dornei și din alte sale. Ei 
și-au luat angajamentul să ter
mine lucrările cu cinci zile înainte 
de termen.

In aceste zile, cînd canicula face 
adevărate... ravagii, tinerii din Ră
dăuți găsesc un binevenit refugiu 
la ștrandul care a fost dat de cu- 
rînd în fo'osință. O altă construc
ție de amploare va fi ga a în cu- 
rînd: stadionul de iarnă. Aci va 
fi amenajat în timpul iernii un 
patinoar, iar vara terenul va fi 
folosit pentru întreceri de tenis, 
volei și baschet.

N. OI. AR ti

Pe noua bază sportivă' din Ră i u(i afnenajată in cinstea zilei de
23 August s-au disputat intrecerile din cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului. (Foto: N. OLARU)
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Returul campionatului, Cupa campionilor europeni* 
jocurile cu R. P. Bulgaria...

— ..Jaiă cîteva din „atracUile“ unui sezon fotbalistic care incope sub «tumul 
obiectivului nr. 1 :joc de calitate —

Două din echipele bucureștcne. Dinumo și C.C.A.. au făcut antre
namente la două porți ieri după amiază. în vederea partidelor din 
prima etapă a returului. In fotografia de mai sus un aspect de ta 
antrenamentul dinamovițtilor. Voi ca (stingă) — noul atacant al 
campionilor — trage la poarta echipei de regiune Voința.
Un fluierat scurt dar puternic, 

o lovitură de picior de la centrul 
terenului și mingea va intra în 
joc, fugărită pe gazonul terenu
lui de 22 de jucători, sub privirile 
miilor de pasionați ai fotbalului. 
Sîmbătă la ora 17,30 un dinamo- 
vist — din București sau din Ba
cău. după cum vor decide sortii — 
va da lovitura de începere a jo
cului care va inaugura returul 
categoriei A și seria pasionan
telor întilniri de campionat din se
zonul de toamnă.

Și cu cită nerăbdare sînt aștep
tate în întreaga tară jocurile de 
campionat, fie ele de categoria A. 
C sau juniori '

Sezonul de toamnă va răsplăti 
cu prisosință pț iubitorii fotbalu
lui.

Returul categoriei A, mai ales, 
„Cupa campionilor europeni”. me
ciurile cu reprezentativele Bulga
riei și alte întilniri internaționale 
— sînt principalele „atracții" din 
bogatul „repertoriu" al fotbalu

Ieri pe stadionul Republicii

Lia Manoliu și Aurel Raica au stabilit 
noi recorduri republicane la atletism

Atleții fruntași se pregătesc cu 
asiduitate în vederea campionatetot 
republicane individuale, care vor a- 
vea loc la sfîrșitid săptămînii vi
itoare. ca și în vederea vizoarelor 
competiții internaționale la care vor 
participa. In acest scop, ieri după

★ 4 paaini 25 bani

lui în acest sezon.
Firește că pe primul plan se si

tuează campionatul, ba ța activi
tății fotbalistice. Și pregătirile cete 
mai intense în această direcție țin
tesc. Reluarea luptei din prima 
categorie a țării stlmește febrili
tate, emoții, speranțe—

— „Va fi un retur greu' — 
ne spunea arbitrul M. Popa, într-o 
discuție despre perspectivele ce
lei de a doua jumătăți a campio
natului categoriei A, — , Lupta 
pentru clasament se oa înteți, noi 
candidaturi se vor înscrie fie pen
tru titlu, fie pentru ..lanterna ra
ție*. Va fi suficient ca una din 
fruntașe să piardă și în schimb 
una din următoarele să cîștige. 
pentru ca în clasament să se pro
ducă răsturnări de poziții. De fapt, 
in asta va consta și frumusețea 
campionatului, rentru care ețht 
rele s-au pregătit cu multă aica. 
lie'.

Jocul restanță de la Timisoara a 
lăsat să se întrevadă, rvin re.

amiază, s-a desfășurat pe stadionul 
Republicii din Capitală un con
curs de verificare. Din păcate, vln- 
tul puternic a influențat în mod ne
gativ desfășurarea probelor dm 
concurs. Cu toate acestea, la unele 
probe au fost înregistrate o serie 
de rezultate foarte bune, dintre 
care două noi recorduri republicane. 
Este vorba de recordurile realizate 
de Lia Manoliu 46,80 m. la arun
carea discului (vechiul record îî a- 
parținea din acest an cu 46,70 m.) 
și de Aurel Raica 15,98 m. la arun
carea greutății (vechiul record 15,87 
m. aparținea din 1954 lui Gabriel 
Georgescu). Alte rezultate: greu
tate: N. Ivanov 15,48 m.; C. Crețu 
14.82 m.; 400 m.: 1. Wiesenmayer 
48,9; L. Marks 49,9; Gh. Stânei 
51,3; disc: R. Coveianu 47,70 m. 
(record personal); E. Vîlsan 45,30; 
lungime.- D. Petrescu 6.89; C. Tu- 
țuianu 6,83; lungime femei: Ga
briela Bel Iu 5,41; 100 m. Al. Stoe. 
nescu 11,5; I. Măgdaș 11,6; St. Pri- 
siceantt 11,7 (s-a alergat cu vînt 
puternic din față); 80 m. g.: Ana 
Șerba-n 11,3 (cu vînt din spate); 
110 m g.: G.-Vintilă 16,6; 4x100 m,; 
echipa Prisiceanu-Măgdaș-Stobnes- 
cu- Wiesefihrayer 42,5 sec.

Concursul continuă astăzi după 
amiază de la ora 17.30.

Aseară la ștrandul Dante Gher
man lablaltă cu „tribunele" pline 
pînă la refuz am fost martorii ri
nei frumoase victorii realizate de 
reprezentativa R. P. Rcroîae de 
polo pe apă in dauna echipei en
gleze. Aceasta a fost consecința 
progresului, rapid și evident, par
curs in ultimii doi ani de potoul 
rcmînesc.

S-a văzut, cit se poate de 
clar, că am depășit sub toate as- 

zuliarul său, perspectivele intere
sante pe care le întrezărește arbi
trul Popa. La Bacău, Tun^oara, 
Oradea și București se .pregătește 
asaltai „codaș tor* asupn Jran- 
‘aș’tor*. Se fac «’-i.-r.ele corect! ri 
In pregătire și ultimele re tușă ri la 
fcnsa*iile care vor relua cacyato- 
natut

— JCum s-ar spune. începem 
de la— incepuf — remarca den- 
nări antrenorul dinamovist An
gelo Nlcu’escu, cu privire la lupta 
rentru titlu, mai pasionantă ca ori. 
ctad. ,Jnfringerea .ierului ia Ti
mișoara nea întregit șansele noas
tre ia cursa pentru titlu. Nu cred 
însă că vom rămine singurii. Vor 
fi ech:pe care vor produce sur
prize. De pildă. după mine Ener
gia Flccă-a Ploești este una din 
formațiile bine pase la punct ri 
echUib’atr, care va acea de spus 
un cuvin' greu. De asemenea. 
Știința Timișoara, care — de alt
fel — a și dovedit acest lucru 
spre sftrsiiul turului. Cu o ase
menea concurență nu prea o si 
ne simțim bine... Tn orice ca2. 
nărerea mea este ci va fi un re
tur de calitate. Analiza sau ana
lizele făcute atupra turului au 

(continuare în pag. a 2-a)

Francezul Roger Riviere a clștigat prima etapă
RJEKA 8 (prin telefon de ia 

trimisul special .„AGERPRES”).
Miercuri ia ora prlozuiui piața 

Republicii din Zagreb, pavoazată 
festiv, era o mare de oameni. Zeci 
de mii de locuitori așteptau cu 
nerăbdare să-i salute și să le u. 
reec drum bun celor 88 de cicliști 
țwticipanU ia „Turtii Europei* 
care alcătuiesc echipele celor 13 
națiuab Anglia, Austria, Belgia, 
Danrmerca.FÎnlanda, Franța, R.F. 
Germană, Italia. Mexic, Olanda, 
R. P. Romină. R. P. Polonă și 
R.P.F. Iugoslavia.

înainte de plecarea în cursă, dl. 
Jacques God det, directorul ziaru
lui francez de sport „L'Equăpe" 
a luat cuvîntiri din partea comite
tului de organizare. Preșe
dintele comitetului popular, Z. 
Drausnic. urind drum bun cicliști, 
lor a tăiat panglica, marcând 
plecarea in prima etapă a compe
tiției: Zagreb—Rjeka (180 km.). 
Această prună etapă în care s_a 
realizat o excepțională medie o- 
rară de aproape 39 km, pentru un 
traseu de munte, a răsturnat cal
culele celor mai îndreptățiți spe
cialiști. Astfel, Italia, prima favo
rită a cursei și R. P. Polonă, au 
fost întrecute categoric de echipa 
cicliștilor francezi care a dominat 
cu autoritate întrecerea. Cicliștii 
ronuni au fost de multe ori sur
prinși de rapiditatea cu care s-a 
rulat pe porțiunile de munte. 
Chiar de la primele lovituri de 
pedale cicliști* francezi imprimă 
o cadență rapidă. In prima oră 
sînt parcurși 46 km. iar după 
două ore plutonul trece prin fața 
bornei kilometrice care indică 
km 86. Maxim și Ion Vasile par
ticipă cu succes la hărțuieli, ca 
și Ștefu, dar nu vor mai rezista 
pe a doua parte a cursei. Pe urcu
șul de la Vrbosko, lung de 11 
km, se face o serioasă triere. Aci 
se pierde și N. Maxim. Singur, 
Dumitrescu rezistă în primul plu
ton pînă la al treilea pisc: Spi- 
kulak la 40 km de sosire. Pe ser
pentinele acestui dificil urcu^ 

pectele pe învingătorii noștri de lai 
Torino. In această partidă, concep
ția modernă a jocului de polo pe? 
apă — al cărei purtător de cuvînti 
s-a făcut de astă dată selecționata! 
R. P. Romîne — a cucerit o cate
gorică victorie asupra celui clasic..,. 
care își trăiește u’time'e clipe.

JO.VES 
căpitanul echipei Angliei

Propriu zis, partida a fost lip
siți de istoric. Oaspeții nu s-atti 
apropiat sub aspectul scorului de-, 
cit !n douS rînduri și atunci des
tul de timid cu prețul unor efor
turi evidente.

Așa a fost de pildă xel de al: 
doilea goi înscris de Worsell tu 
minutul 13,06, cînd deși în su
perioritate numerică echipa engle
ză nu a reușit să concretizeze de- 
cît după 4 minute de joc efectiv- 
Și așa, scorul putea fi mai cate
goric ta favoarea romînilor car® 
au ratat deseori goluri gata fă
cute. lată cum s-au înscris puncte
le : în minatul 4.50 jucătorii noș
tri efectuează un contraatac : Na- 
ghi îi pasează la timp lui Simon, 
un sprint scurt și acesta Înscrie 
fără ca Grady — portarul oaspe
ților — să poată schița vreun gest. 
In nin. 5,37 Turner, care schim
base locul cu centrul fix Miller, 
pentru puțin timp, pasează bal».

(continuare in pag. a 2-a)

francezii, ta lenaj i de austrieci, a- 
tacă din nou, fapt care face ca 
mulți cicliști să piardă contactul 
printre care Faliarini (Italia]^ 
Gervasoni (Italia) și apoi Dumi. 
trescu. Reprezentantul nostru ase 
un sfirșit de etapă foarte greu, 
p-erzînd minute prețioase. O fru
moasă revenire au avut Ștefu și 
Moiceanu care au recuperat pe 
ultimii 40 km.

Victoria în această etapă a fost 
decisă la sprintul final, unde 
francezul Roger Riviere a întrecut 
în ordine pe Falaschi (Italia), 
Rorbach (Franța) și Cristian 
(Austria) colegii lui de „evadare* 
pe ultima porțiune a cursei.

Iată clasamentul etapei: 1. Ri
viere (Franța) a parcurs 180 km 
Mi 4h 38’49” (medie orară 38,735 
km); 2. Falasch; (Italia); 3. Ror. 
bach (Franța); 4. Cristian (Aus» 
tria) toți în același timp cu învin
gătorul; 5. Zulieni (Franța) 4h 
39*24’’; 6. Favero (Italia) 4h
41’K”; 7. Vanstenselen (Olanda): 
4h 41*25”; 8. Stevens (Olanda)' 
același timp. 9. Trefois (Belgia)! 
4h 42’05”; 10. Volkaert (Belgiaj' 
același timp.

Cicliștii romîni au fost crono
metrați cu următoarele timpuri: 
Ștefu 4h 53’55”; Moiceanu 4h 

54’50”; Zanon-i 4h 55’03”; Vasile 
4h 58’20”; Dumitrescu 4h 58’23”; 
Poreceatiu 4h 59’19”; Maxim 5h 
09’42”. Cunoscutul ciclist italian 
Faliarini a sosit la 9’ de învingă
tor, iar Krolak (R. P. Polonă) 
la 12’.

Clasamentul pe echipe: 1. Fran
ța 13:57:02; 2. Olanda 14:04:55; 
3. Belgia 14:06:15; 4. Austria
14:08:22; 5. R.P.F. Iugoslavia
6. Italia; 7. R.F. Germană; 8. R. 
P. Polonă; 9. Danemarca; 10. 
R.P.R.; 11. Finlanda; 12. Anglia; 
13. Mexic.

5 alergători au fost eliminați 
din competiție, sosind după închid 
derea controlului. Astăzi se dispcu. 
tă etapa a Il-a Rjeka—Udine 
£180 km).



COMPETIȚII, CONCURSURI.:
CUPA „23 AUGUST", LA

CICLISM

In calendarul in
tern al curselor de 
fond este Înscrisă 
o nouă competiție: 
„Cupa 23 August* 
pe care o va orga- 

C.F.S. regional Pto-niza comitetul _
ești, în zilele de 10, 11 și 12 au
gust. întrecerea se va alerga pe 
următorul traseu:

Etapa l-a: vineri 10 august: 
Ploești-Buzău-Brâila (172 km.).

Etapa !I-a : sîmbătă 11 august: 
Brăila-Galați-Brăila (70 km„ pe 
ecbme contra cronometru).

Etapa IIl-a: duminica 12 în
gust : Brăila — Buzău — PJoețti 
(172 • j

La această probă participă eP 
eliști din numeroase orașe, asocia
țiile prezentind echipe 
din die 4 alergători.

km.)

alcătxăte

A lll-a EDIȚIE A „CUPEI 
POȘTAȘULUI"

Duminică 12 arigusț S6 vS des
fășura in Capitală o competiție 
populară tradițională : „Cupa poș
tașului* care se află la a treia 
ediție Concursul este organizat 
«te colectivi» sportiv Locomotiva 
P.T.T. și ziarul .Fulgerul*. Pro
gramul cuprinde întreceri care se 
vor alerga pe șoseaua Pitești.

NOU CONCURS
DE CĂLĂRIE

LA IAȘI. UN 
REPUBLICAN

Vîneri, sâmbătă

călărie 
dih cadruț celui 

0e al VIII-lei concurs republican 
al anului. Și la acest concurs, 
vor lua parte călăreți fruntași din 
asociațiile Dinamo, CCA, Re
colta și colectivele Victoria. Pro
gramul cuprinde probe de dresaj 

La 11-12 august

Etapa regională a campioRatyUi 
de poHatkm G. IUL

Complexul G.M.A a atras in des- 
fășurarea sa sute de mii de tineri 
și tinere, iar recenta înnoire M re
gulamentului a constituit un nou 
imbold dat acestei importante for
me de angrenare a oamenilor 
muncii intr-o activitate sportivă 
multilaterală. continuă, pe baze 
științifice. Tinerii care cuceresc In
signa G.M-A. capătă, In lupta pen
tru trecerea normelor, un anumit 
grad de pregătire fizică și tehnici 
și-și pot demonstra calitățile și- 
preferințele pentru una sau alta 
dintre ramurile de sport Dar 
pentru a se putea efectua'saltul 
spre calitate, pasul hotărîtor între 
activitatea sportivă de mase și cea 
de performanță, stat necesare for
me de trecere, anumite competiții 
menite acestui scop. Și, o astfel 
^competiție este campionatul re-
publican de poliatlon G.MJL, can 
Intra peste două zile In cea <te-a 
treia etapă a sa, etapa regională. 
Asigurînd participarea purtătorBor 
de insigne G.M.A într.un concurs 
care cuprinde 6 probe (tir, gimnas
tică. Înot, aruncarea greutăți! cu 
ambele mîini, cursa cu obstacole, 
alergare) de mare utilitate și ofa- 
rmd cîștigătorHor titlu] de campi
oni republicani, această competiție 
«-a dovedit o foarte potrivită fermă 
de trecere <fe la sportul de masă 
Ia cel de performanță.

Dar, pentru i se asigura nivelul 
corespunzător unui campionat re
publican, organizatorii etaipei re
gionale și mai ades colectivele 
care au concurenți calificați pentru 
această fază, ăn datorie de a-.«si
gura cede mai tune, condiții de 
concurs și tfau» prezenta la start 
concurenți foarte birth pregătiți. 
Etapa regională, ultima înaintea 
finalelor, este «cea care hotărăște 
nivelul la care se vor desfășura -fi
nalele. calitatea luptei pentni titlul 
de campion republican. Și, In nioi 
un caz nu se mai pot admite as. 
pecte ca acelea întîlnite antd tre
cut, în finalele de Ia Cîmpîna, cînd 
concurenți calificați în finală — 
deci în 'uotă pentru titlul de cam. 
pioni republicani •— au avut o 
comportare foarte slabă, coborînd 
nivelul întregii competiții. Finalele 
de anul trecut s-au soldat cu re
zultate mai slabe decît edițiile an
terioare Acest lucru nu maî este 
permis să se 'repete si forurile or
ganizatoare, ca șl colectivele par- 
tidnante. a<u datoria de a asigura 
toate condițiile pentru ca etana 
regională, care se va desfășura în 
zfte-te rte H—12 august, să se bu- 
enre de o ceyșiță 

și obstacole și o probă de ștafetă, 
întrecerile vor avea loc la Copcu 
pe baza hipică special amenajata, 
și vor fi organizate de M.F.A.,în 
colaborare cu comitetul region»! 
C.F.S. Iași.

DE LA COMISIA CENTRALA 
DE CĂLĂRIE

urma judecării ccntes’ației 
cu prilejul desfășurării con- 

republican de călărie,

In 
ivite 
cursului 
care a avut Ioc In luna iunie la 
Pfoești, Comisia centrală de că
lărie a declarat câștigător al „Cu
pei Recolta" rezervată călăreților 
juniori pe Cristian Țopescu de la 
Dinamo București pe caii Fetița 
și’bostan.

PROGRESUL TG. MUREȘ ÎNVIN
GĂTOARE LA TIMIȘOARA IN 

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
FEMININ DE HANDBAL

Ieri s-a dispu
tat la Timișoara 

tattfoirea dintre e- 
echtoele feeninme 
Știința din tocSWtate 
și Progresul Tg.

Mureș. Jocul, contfnd pentru cam
pionatul categoriei A trebuia să 
aibă foc în cadrul etapei a 111-a din 
retur (13 septembrie), insă datentă 
faptului că selecționata asociație 
Progresul întreprinde un turneu Iu 
R.P.F. Iugoslavia, s-a disputat iert. 

Mureșenceie au câștigat greu 
— 2-0 (0-0)—prin punctele înscrise 
de Aurelia Sălăgearj (mm. 30) și 
Eier.a Kamenitzk: (min. 40). De no
tat fapta' că în m n. 33 Hedviga 
Oster (Șt-mța) a ratat o lovitură 
de la 13 m.

actualitati din LUMEA
TIRULUI

De câteva zile.
pe panourile de
aiișaj din cen-
trul Capitalei; -au
apărut afișe mari
care anun’â fi-
nalrie pe țară aia rzi-pwoatuhii 
de tir organizat de A.V.SJA.P. 
Intr^devăr. sîmbătă și dutnoică, 
poligonal Tunari va cunoaște din 
nou atmosfera specifică marilor 
io treceri. Pe standuri se vor 
prezenta cei mai buni trăgători 
selecționați iu fazefc premergă
toare din peste 5000 de partici- 
paoți. De fapt se desfășoară si
multan două mari competiții : 
campionatul de tir al AVS.A P. 
(h care participă reprezentativele 
de regiuni, for.națe din 6 tragă, 
teri) și concursul inter-cluburi 
AV.S.AP. (ian parte reprezen
tativele cluburilor din Cluj, Ti
mișoara. Pfoești, Iași și Bucu.

jocurile cu R. P. Bulgaria
(Urmare din pag. 1)

dus la măsuri a căror punere în 
aplicare se vede tn practicarea 
unui fotbal mai deschis*.

Și pentru că veni vorba de Di
namo București, să arătăm că a- 
ceastă echipă va avea o dublă 
sarcină : menținerea în cursa pen 
tru titlu și afirmarea în „Cupa 
campionilor europeni". Să recu
noaștem că este o sarcină foarte 
dificilă, căreia Dinamo îi va pu
tea face față probabil tn meciul 
cu Galana Serai, dar care va de
veni și mai grea în turul urmă
tor — In cazul calificării — pen
tru că va trebui să joace în cursul 
săptămlnîi. Deci, eforturi tn plus 
care se var resimți în campionat. 
In orice caz, înaintea meciului cu 
Galata Serai Dinamo va avea 
două repetiții generale: una cu 
Dinamo Bacău, în campionat, sîm

Campionatul ciclist de mare fond al R. P. R.
Cea mai mare competiție ci- 

clistă de fond din țară se va des
fășura între 9 și 23 septembrie 
sub denumirea de „Campionatul 
de mare fond al R.P.R.* La al
cătuirea traseului s-a tinut seamă 
de posibilitățile de obținere a unor 
medii orare cît mai ridicate. In 
acest soo<p, a fost ales un parcurs 
in cea mai mare parte asfaltat, 
fapt care va contribui la rapidi
tatea cprsei și, totodată, la mena
jarea , materialuioi rulant

- akii.'W*îfcaseul Întrecerii;

ambele

din cîte 11 concu.

concursuri partici- 
întrece La aceleași

vîrsta de

și faptul 
muniția foto, 

de la primele 
inclusiv, 

FABRICAT IN

reștî, formate 
renți).

In
paflții se vor 
probe: armă sport, armă militară 
și pistol militar. O altă trăsă
tură comună este aceea că toate 
echipele sînt obligate să aibă 
componența lor cel puțin 50 
sută trăgători sub 
ani.

Trebuie subliniat 
atit armele cît și 
sită in soncursuri 
faze și pînă la finale, 
poartă inscripția 
R.P.R.".
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE CAȚARARE

LACUL ROȘU 
(prin telefon de la 
t rirrusul n os t ru). De 
cîteva zHe se dis- HkMl 
pută ta acest de- 
cor minuna* cam- ■'
pionatu! republican de câți; are p« 
stioci (băieți și fete). Timpul a ți
nut plnă acum cu concurent u. 
Miercuri Insă s-a înnorat.

La întrecerile masculine participă 
echipele: CC A.. Energia. Dmamo, 
FL roșie. Progresul și Votata. In 
prima manșă se aștepta o lupta 
foarte tadirjrtâ intre echipele C C-A 
și Voința. „Cățărătorii" Energiei au 
produs, însă, o mare surpriză cîș- 
tigind primul foc cu timpul de 
53:04,3. Energia a fost urmată ta 
creme de C.C-A. Dinamo și FL 
roșie. Formația Votațe; a fost des
completată. av:nd doi tAutari ră- 
niț’. Ea s-a prezentat sub așteptări. 
Prima manșă s-a desfășurat pe tra
seul Muchia Frumoasă, din perceLe 
Suharukc (traseu de gradul IV A). 
A doua manșă a fost detașat clșb- 
gată de echipa GQA. (tinr?:59:23). 
In urma ei. s-3u ciasa-: Dinamo, 
R. roșie. Energia și Progresul, tn. 
trecerea a avut loc pe traseul Gen- 
țianei, tot din peretele Suharului 
traseu de gradv’ IV B). La băieți, 

se «spntă azi ultima manșă pe tra
seu! de gradul V A Fisura dl. 
reciă. La ora cînd telefonez, pe pe
rete se află „la lucru" echipa C..C.A, 
După două manșe, clasame~itul are 
următoarea configurație: CCA, DL. 
namo. Energia, FI. roșie. Progresul, 
Voința.

La fete, întrecerile au început 
marți. Prima manșă a avut ca toc 
de desfășurare Cheile Bicaztaul, p» 
traseul Fisura fereastră (traseu <le 
gradul II B). După prima manșă 
s-au obținut următoarele rezultate: 
1. Voința (38:39,4); 2. Energia; 3 
Știința. Există însă unele contesta
ții care vor fi judecate azf. Azi 
(miercuri) vom cunoaște campionii 
republicani la băieți, după ultima 
manșă, care e și cea mal grea. Mîi- 
ne (jo ) vor lua sfîrșit și întrecerile 
fetelor

MIRCEA TUDORAN

bâta aceasta, alta cu F. C. Lie. 
geoise la 19 august la București 
intr-un meci revanșă. Echipa bel
giană va poposi In Capitala noas, 
tră după un turneu pe care-1 va 
întreprinde în Bulgaria la 12 au
gust (eu Dinamo-Sofia) și la 16 
august (cu Spartak-Stalin).

De altfel, jocurile internaționale 
vor constitui un stimulent puter. 
nic pentru fotbaliștii moștri în 

comportarea ior în campionat 
Chiar din prima etapă a returu
lui vor începe lucrările de selec. 
ție în vederea meciurilor cu Bul
garia de la 9 septembrie (A și ju
niori la Sofia, B la București). 
Dorința de afirmare a jucătorilor, 
ca și dorința ca echipele lor să 
obțină succese în campionat, tre
buie să aibă drept rezultat un joc 
de calitate.

Este obiectivul nr. 1 sub sem
nul căruia se reia campionatul.

//-a: Buzău— Brăila —

Etapa I: București — Ploești — 
Buzău.

Etapa
Galați.

Etapa
Buzău — Focșani.

Etapa IV-a : Focșani — Buzău — 
Ploești.

Etapa V-a: Ploești —' București 
— Pitești. 'nr

Etapa Vl-a: Pitești’—‘‘Rîmnicu 
Vîloea — Sibiu. stnsr

Etapa VIl-a: Sibiu -te’TDeva.
Etapa VIII-a: Deva* —- Lipova 

taJUad.

III-a: Galati — Brăila —

Udelor disputate
Mariana Nicul eseu 

o
(Energia Con structorul) a arătat în cursul par- 

formă bună și constantă, lat-o executînd corect 
forehand

după un „derbi" 
tenis

un

Reflecjii amare 
de

activitatea noa-Este firesc în 
strâ de ziariști sportivi, ca după 
im „derbi* să facem comentariile 
legate de fotregul aspect al me
dului respectiv, de o serie de 
probleme ridicate de o as fel de 
întfinire. Și, deseori, commtarK'.e 
ulterioare stat așteptate poate cu 
mai multă nerăbdare decît cro
nica propriu zisă. Faptul este ex. 
piicabil In:r-adevăr, în cronică 
ești de cele mai multe ori silit să 
te rezumi ia simpla reda-e a ce
lor petrecute pe teren, păstrîn. 
du-ți .partea leului* pentru co
mentariile de analiză..

De data aceas.a ne vom ocupa 
de medul Progresul l.T.B. — E- 
nergia Constructorul București în 
care au evoluat două dintre cele 
mai bune echipe de tenis din țara 
noastră. Prezența cîtorva mae
ștri ai sportului și a mai multor 
campioni republicani, jucători 
fnmtași și speranțe a’e tenisului 
nostru justifica pe bună drepta
te acordarea unui 
ceea ce privește 
La care urma să 
acest med.

Din păcate — și

mare credit în 
nivelul tehnic 
se desfășoare

aceasta este 
prima constatare — nivelul teh. 
nic și tactic la care s-a desfă
șurat această întîlnire a fost cu 
totul sub orice critică!

In primul rînd se pare că frun
tașii tenisului nostru n-au „auzit" 
încă de jocul la fileu. 'Astăzi în 
tenisul mondial nu se poate con
cepe jucător de o minimă valoare 
internațională, care să nu cunoas
că și să nu folosească jocul de a- 
tac la fileu. Cel puțin din acest 
punct de vedere în cele trei zile 
de concurs — în cadrul meciului 
Progresul — Energia — atacul 
la fileu a fost o raritate, iar des
pre reușita acestor încercări... mai 
bine să nu mai discutăm! Un e- 
xemplu concludent asupra sprritu. 
lui care domină aproape toți frun
tașii tenisului nostru am avut o- 
cazia să-l vedem în meciul 
Schmidt—Cristea în care Cristea 
a terminat învingător. In setul 
decisiv, cînd Schmidt conducea cu 
4—3, după un joc în care avusese 
majoritatea inițiativelor, el a fost 
sfătuit insistent de către antreno
rul colectivului său, T.Bădin, ju
cător fruntaș și campion al Ca
pitalei, să renunțe ia jocul său cu 
tendințe ofensive șî să practice 
un așa zis joc de uzură. Cît de 
„judicios" a fost acest sfat se 
poate vedea din rezultatul final: 
de la 4—3 pentru Schmidt, Cris
tea a cîștigat setul cu 6—4. Nici 
Zacopceanu n-a fost ferit de ase
menea sfaturi....... valoroase", pri
mite de la diverși „specialiști" 
descoperiți ad-hoc. Aceasta mai 
ales în partida cu Caralulis. 
situație similară s-a 
în partida de., dublu

O 
ș*petrecut 

femei.

IX- a: Arad — Oradea.
X- a: Oradea — Cluj.
XI- a: Cluj — Alba Iulia

Etapa
Etapa
Etapa

— Sibiu.
Etapa XH-a: Sibiu — Orașul 

Stalin.
Etapa XII!-a: Orașul Stalin — 

București.
Traseul măsoară aproximativ 

2.000 km, ’ dintre care 1.800 km. 
drum asfaltat. Vor fi două zile de 
repaus: prima la Pitești, după 
etapa V-a, iar a doua la Oradea, 
după etapa IX-a. ... y_

S-ar putea vorbi încă despre 
multe alte greșeli tactice făcute 
de jucătorii și jucătoarele noastre 
de frunte. Dar, pe bună dreptate, 
ne întrebăm ce rost ar avea? 
Fiindcă nu este deajuns să sem
nalăm aceste greșeli tactice, nu-i 
deajuns ca jucătorii să le înțe
leagă pentru ca ele să fie și lichi
date. Nu exagerăm de loc dacă 
al Minăm că în momen.ul actual 
majorității jucătorilor noștri de 
tai s le lipsesc încă foarte multe 
elemente tehnice nereserz aplicării 
unei arsumite teme tactice.

Să luăm de exemplu serviciul. 
Aproape nimeni La noi nu știe să 
servească de asemenea natură In
cit să-și areeze o situație favora
bilă de atac. In orice concurs 
internațional de valoare cit de 
minimă serviciul este unul din 
factorii importanți în formarea 
poziției de atac.

Dar, trebuie să constatăm cu a- 
mărăciune că mai sînt de spus 
multe despre lipsurile fruntașilor 
noștri în tenis. Ne rezervăm însă 
dreptul de a reveni cu alte co
mentarii într-unul din numerele 
viitoare.

C. SEVEREANU 
M. BANUȘ

R. P. R.—Anglia 5-2 (3-1),
la polo pe apă

(urmare din pug- J)

lui WorseW și acesta șuteazănul
plasat, egal în d. Doar o singură se
cunda trecuse din cel de al șapte
lea minut de joc cînd Hospodar, 
deși cu un adversar „în spate", 
reușește să modifice scorul io fa
voarea echipei noastre. Nu trece 
mult timp și tabela de marcaj 
se modifică din nou: la un con
traatac pornit din linia de fund 
de către Hospodar, echipa noastră 
își creează superioritatea nwerică 
pentru că Miller nu reușește să 
„țină pasul" cu jucătorul nostru. 
Ajuns în fata porții lui Grady, Hos
podar trage puternic obligînd pe 
Worse'll, care asigura spațiul din 
fața porții, să respingă mingea pe 
care o controlează tot jucătorul 
român. Eil trage din nou, în fața 
porții lui Grady se produce o în
vălmășeală de care profită Bordi 
pentru a introduce balonul în plasă. 
Scorul este acum 3-1 pentru re
prezentativa țării noastre și nt» 
mult după aceea arbitrul austriac 
fluieră sfârșitul primei reprize.

După pauză, în min. 12,16 en
glezii fiind în superioritate nu
merică tacă din prima repriză 
prin eliminarea iui Simon — re
duc din handicap prin Warsei! 
In continuare echipa noastră do. 
mină copios și este chiar în mă
sură să concretizeze această supe
rioritate prin golurile marca'e de 
Naghi în minutele 13,11 și 18,23. 
Partida se încheie cu rezultatul de 
5—2 în favoarea reprezentativei 
R. P. Romîne care prin această 
nouă victorie își întărește, odată 
în plus, poziția fruntașă în ierar
hia jocului de polo în Europa.

'Arbitrului Iosef Dwnweber 
(Austria), care a condus cu com
petență, i Stau aliniat următoa
rele formații:

R. P. ROMlNAr Marinescu •— 
Hospodar, Zahan—Bordi—Simon, 
Naghi, Szabo. > >

ANGLIA: Grady—Jones, Wor- 
sell—Pass—Turner,' Milter, Kni- .. i- .’vi'.- ■

ghto- - . how
GH. iNlfi^LAESCIJ



Sportivii hnenreșteni sărbătoresc

Ziua Unioua ă a sportului sovietic
fOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL < FOTBAL/^. FOTBAL

• Duminică seara, la Casa Priete
niei Romîno-Sovietice d>ln str. Ba. 
tiștei, a fost organizat un simpo
zion cu prilejui Zilei Unionale a 
spoitului sovietic. Despre marea X Nu se poate spune că turul 
sărbătoare a sportivilor sovietici a campionatului categoriei A n-a 
vorbit țov. Ion Balaș, vicepreședin- X avut — cel puțin prin rezultatul 
te al Corn teiului pentru Cultură X de ja Timișoara— un final demn 
Fizică și Sport de pe lingă Const- y jje jnferesuj „e care-1 suscită a- 
1M de Miniștri In continuare tov k ceastă pasionantă întrecere a ce- 
Niou Alexe, candidat în șrtnnțe a X maj K|)i de djn
yorbT oespre .Fundamentarea șthn > Te<£ti
a,ttaer^t,^^^.• X
nerea maestrului sportului Uie Sa- > Timișoara Ma. mtii, fiindcă Urați 
vel despre „Unde aspecte ale aîle- < 50 *®an>Mu, pe compartimente 
tismului sovietic". A urmat im pro- / «u «ndmdual, jucătorii sai pot 
gram de demonstrații sportive y “i socotiți superiori celor feno-

• La teatru- r!-> vară dm Parcul X «ari Ș> apoi pentru că acest meci 
de Cultură și Odihnă I. V. Stalin / găsea echipa timișoreană în plin 
din Capitală, a1 avut loc luni 6eara > proces de transformare și deci 
un festival sportiv-artistic orga» X ridica justificate semne de între- 
zat de consiliul raional A.R.L.U.S. X bare în ceea ce privește randa- 
și Casa Centrală a Armatei, eu pri- z mentul ei. Discuțiile purtate 
JeȚuî Zilei Unionale a sportului so- x înainte de meci cu jucători, con- 
vietic. X ducători și antrenori din ambeie

Salutul spontîviior bucureșteni a > tabere ne-au confirmat această 
fost adus de maestre emerită a X stare de spirit. Militarii erau si- 
spwtului Elena .lianți, căprianul e- X gurj dg victorie, în timp ce fe- 
chipei reprezentative de handbal fe- roviarii se gîndeau cu îngrijorare 
minin — câmp cană mondială. Un X rezuțtatul pe care-1 va obține 
grup ce sportivi fruntași aî Casei X 10r ,.uns^ezece-_ lipsit «j.
Centrale a Armatei a ofent spec. > t Vej f .
L i dr^t“: Rodean" I. Covaci și

lî“t’ ’ ™ / S A. Covaci și cu • pregătire teso-
gtmnasbca. Programul s-a mcheiat X țjeientă. datorită și faptului că nouț 
cu un frumos festival artistic sus. X antrenor Pavkrvici, intrase in 
tinut cu concurși»! ansamblului de S funcțiune doar de câteva zile, 
cîntece și dansuri al Sfatiilui popu- x După cum se știe insă> jocul 
, _ .. f • fost timp de 70 de minute la
Iar al Cap talei. X discreția Locomotivei. Din acest

La încheierea turului
O înfrîngere neașteptată și cauzele ei

moment, lipsa pregătirii fizice a 
început să-și spună din ce în ce 
mai mult cuvîntul, echipa timi
șoreană terminînd lupta cu CCA 
ia capătul resurselor sale. Pînă 
In min. 70 cind conduceau cu 
4—1, timișorenii au luptat cu dîr- 
zenie, au contraatacat *n viteză, 
simplu, eficace și decisiv, punind 
în vizibilă dificultate rutinata și 
masiva apărare a bucureștenilor. 
„Campioana meciurilor nule* — 
așa cum este denumită Locomo
tiva Timișoara, criticată pe drept 
că frinează progresul fotbalului 
prin jocul său exagerat de de
fensiv, care nu ducea dedt la 
rezultate nule din toate punctele 
de vedere — a arătat și încă in 
compania unei formații de elită, 
că poate practica și un fotbal 
mai apropiat de ceea ce se cere. 
Desigur, această pozitivă trăsătu
ri a orientării spre un joc ofenriv 
nu anulează marile imperfecțiuni

grijorătoare pentru renumele pri
mei formații d:n campionatul nos
tru. Greșelile comise de apărarea 
imediată (și în special de Voi- 
nescu — care a primit două go
luri gratu-te, de Vicior Dumi
trescu. regulat depășit în viteză 
și dribling de Steady, și de A- 
foizan, nehotărit și nesigur in 
intervenții), nu pot fi scuzate. 
Ele dovedesc. pe lngă o lipsă 
de preocupare fiți de pregătirea 
fizică și tehn'că. ezister.fn jtm» 
dăunător spirit de ingimfare, de 
subestimare a adversarului

In ceea ce-1 privește pe căpita
nul echipei, Apolzan. Lam reco
manda de asemenea să renunțe o- 
dată pentru totdeauna la atitudini 
care dăunează însuși randamen
tului formației. Dacă Apolzan no 
se oprea din urmărirea lui Gli- 
mearm pentru a-1 sili pe arbiten 
să acorde ofsaid, poate că k fi 
rrușK să-1 i—- e centeul

Faza regională a Spartachiadei de vară a tineretului 
deplin succes!
proba de 100 m. plat ca 
10,42 m. realizați de Ion 
(Tîrgoviște) la aruncarea 
lății.

a cunoscut un
Nestăvilit a fost entuziasmul cu 

care participant La Spartachiada 
de vară a tineretului, calificați 
pentru faza regională, s-au Între
cut sîmbătă și duminică!

♦
Pentru cei 146 de tineri repre

zentanți ai regiunii Suceava, care 
s-au întrecut duminică la Rădăuți, 
competiția a constituit un eveni
ment deosebit de important, — 
ne relatează trimisul nostru Nico- 
lae Olarii. Rezultatele obținute, în 
special la atletism reflectă din plin 
grija cu care partieipanțif din 
această regiune s-au pregătit pen
tru Întreceri. Srnf de evidențiat 
rezultatele promițătoare obținute la 
proba de 400 m. plat — junioare 
de Unăra colectivistă Viorica Miron 
din Hlnțești (1:10,0), ca și de 
Maria Când rea, raionul Gura-Hu- 
moruiui care a alergat distanța de 
600 m. plat in 1:20,6.

*
Același avlnt In întrecerile din 

cadrul Spartachiadei de vară l-au 
manifestat și cei 456 de tineri și 
tinere care s-au înttlnT la Ploești. 
Corespondentul nostru. Florian 
Altui subliniază, pe lingă buna or
ganizare a întrecerilor, afluența 
deosebită care a existat la bazinul 
de înot de Ia Dorobanțu, la tere
nurile <te volei din cadrul bazei 
sportive a colectivului Energia- 
Trestul III, sati la Stadionul Ener
gia. Dintre rezultatele înregistrate, 
amintim cele ale tinerei Elena 
Marica (Tîrgoviște) care a obți
nut 4,08 la săritura In lunglme- 
țunioare, ale tînărului Mir-ea Cru. 
ceanu-Pogoanele cu 12,1 sec. la

și cei 
Imed 
greu-

SPORT LA ZI
• FOTBAL, 

jocul C.C.A.

OiBtr-o etapă de cucă..
la recenta etapă din Cupa R.P.R. 

—a cmcea din faza finală a com
petiției — s-au prezentat la start 
pe Ungă cele 6 echipe de regiune- 
raion și 3 de categorie C, califica
te din etapa precedentă, și 25 pro
tagoniști ai categoriei B. Datorită 
acestora, cele 17 jocuri disputate 
(două au fost aminate) au atins 
un nivel tehnic mai ridicat In 
același timp însă, formațiile de ca
tegorie inferioară nu s-au lăsat 
intimidate de valoarea adversari
lor; dimpotrivă, ele și-au „vindut 
scump pielea", au jucat în multe 
cazuri de la egal la egal asigu- 
rind întîlnirgor o notă de echili
bra reflectată și In scorurile fina
ls. Ceea ce, de altfel, caracteri
zează jocurile de cupă.
• Surprizele n-au lipsit nici ele. 

In timp ce in etapa de dummică 
au fost eliminate echipele de C, 
și 10 djn B. două formații de re
gime (Energia Metalul Galați și 
IVogresuI Bistrița) s-aii calificat 
pentru etapa următoare In care 
vor intra și echipele de A. Per- 
forme-Ța acestor două echipe este 
cu atît mai valoroasă cu est ele 
au etern inat nu adversari din G 
ci din B (FI. roșie Bacău și res
pectiv Progresul S. Mare). Restul 
echipelor calificate sînt din cate
goria B. Puțin a lipsit ca și Pro
gresul C.P.GS. să fie eliminat de 
Energia Metalul Constanța (cat. C). 
După 105 minute de joc, scorul 
era egal: 2—2. In ultima repriză 
din prelungiri constănțenii, care 
— de altfel — au jucat dur și au 
avut atitudini nesportive, au luat 
conducerea cu 3—2. Bucureștenii 
au egalat cu patru minute înainte 
de sfîrșit și, pentru că jucau în 
deplasare, s-au calificat nu cu o 
victorie, ci cu un rezultat de ega
litate. Prin emoții intense și clipe 
grele au mai trecut și Dinamo 6 
București (in jocul cu ,.regionala" 
H. roșie F.C.), Energia Metalul 
Reșița (In fața Energiei Metalul 
108) și Locomotiva Cluj (cu FI. 
roșie Oluj din cat. C.).
• Opt echipe s-au calificat ju- 

cînd in deplasare, iar nouă acasă. 
Șase meciuri au avut nevoie de 
reprize suplimentare pentru a de
semna echipele calificate. Progre
sai GP.CS., Dinamo 6 — dfn 
București, — Energia Metalul 
Reșița, Dinamo Bîrlad, Progresul 
Focșani și Energia Flacăra Me
diaș au trebuit să joace cîte 129 
de minute. Opt întîlnirî s-au^ ter
minat cu scoruri la diferență de 
un singuf gol, iar trei la același 
scor de 4—0. datorită echipelor 
Progresul Sibiu, Energia Metalul 
C Turzii, Locomotiva Constanta, 
care — împreună cu Energia Fla
căra Moreni — au și manifestat 
o superioritate netă față de ad
versarii întîlniți.

> Uneori, jocurile au juat o 
notă de duritate accentuată, cum 
a fost cazul partidelor de la Cons
tanța, Focșani și Cugir. Doi ju
cători au și fost eliminați: Ghel- 
begiu de 1a Energia Metalul Cons
tanta si Kolnik de la Energia Me
talul Reșița. Ultimul însă, a con
tinuat să joace și arbitrul l-a lă
sat... Dar, la Jocul de la Cugir 
«i-a fost numai acest punct „ne
gru*1, Arbitrul de centru (G NJ 

r țeecu-Slbiu) nu s-a prezentat șl 
a condus unul din arbitrii de tușă, 
Limbeanu-Orăștie, care a comis 
această greșeală de a reprimi în 
joc un jucător eliminat...

• Echipele calificate duminică, 
plus cele două care se vor califica 
la 16 august, în Jocurile restante, 
deci 19 in total, se vor întîfcii 
13 septembrie, în etapa a Vl-a, 
cele 13 echipe din categoria 
Cu această etaipă va începe, 
fapt, turneul final.

¥
De o organizare foarte 

s-au bucurat și întrecerile 
Tg. Mureș — ne comunică 
pondenții noștri, Virgil Fodor și 
Dumitru Nicoară. Cei 271 de ti
neri reprezentând raioanele Re
giunii Autonome Maghiare au do
vedit o pregătire minuțioasă și 
au obținut, în general, rezultate 
meritorii. Astfel, Iuliu Both (12 
sec. pe 100 m. plat), Ioan Dulău 
(11.12 m. la aruncarea greutății), 
Stefan Szabo (1:24,4 la 100 m. < . . , - ... , ...liber juniori) și Maria Moldovan $ . Portarilor:
(12:36.6 in proba de ciclism fete < Pase * ««“!“ tet'n'ce. °
8 km.) s.au impus ca elemente x ^z,ca tehnica inegală
dintre cele mai talentate. X (“e Pud® i Scorțan, deși a mun-

X cit mult este prea încet fața de 
,. - X ceilalți atacanți, Ivanenco este

.«Ji*.»13 °.ra?u! »5°reS?8n* S «"că prea rudimentar pentru sub-
dentul nostru regional, Alex. Din- 2 unui joc de „tegori, A.
că ne informează ca întrecerile X . »njrnvir; RefP7;.n si Gal

Tlmpei Condeie excelente de X lant este ca in comportarea echi-
concurs pe care comitetul regio- C pei timișorene s-a produs o cofi
nal C.F.S. le-a creat participam X tură. Ne referim îndeosebi și la
ților au înlesnit înregistrarea unor \ angajamentele pe care și le-au 
rezultate foarte bune, ca de pildă, X luat jucătorii și în ceea ce pri
ll,7 pe 100 m. plat obținut de X vește renunțarea la unele esca- 
Mihai Lupu (Mediaș), 11,57 m. la X pade, în special la acele prelungite 
aruncarea greutății realizat de Ion x ședințe.. vinicole, care dăunează 
W i(?raIS.U!» SUlin) mult pregătirii lor, cât ș«
-vt.a d.e .I’2. sec- -80 Ț. X prestigiului de sportiv fruntaș. SS1 s-K’1 “ D">“’' > W”!,» «»> ■" ■»

, „X care mulțumește. Rannne ca el sa
Din pacate, unele raIOane din 2 |fe ^ntinuat cu seriozitate și per- 

J^unea Sta,hr1 n-au acordat o a- ^verență, pentru Ca sportului ti-
SU,’Clen at Intr,Ke.ritor; f,‘nd S mișorean să-i fie redată stiălu- 

pea), în timp ce altele au folosit. < “re?*n treCUt "U Prfa 
conirar regulamentului, concurente ( neparta .
clasificate. Este cazul raionului > Dacă meritele învingătorilor 
Stalin care a încercat să intro- X sînt incontestabile, nu este mai 
ducă în concurs pe studenții Anas- C puțin adevărat că lipsurile maoi- 
ta-sia Popa șl M. Cruceanu de la x testate de CCA în meciul de Ia 
I. C. F. X Timișoara sînt de-a dreptul în-

bună 
de la 
cores-

Biletele pentru
Dinamo Orașul 

Stalin se pun în vîtnzare azi la 
agenția C.GA. (Bd. 6 Martie), 
Pronosport (Cal. Victoriei 9), 
Dinamo (Sos. Ștefan cel Mare) 
și aasa specială din str. Ion Vi
ei u nr. 11 (vizavi de Ministerul 
Agriculturii). De sîmbătă se 
vor vinde bilete și la casele dim 
sir. Hașdeu.

Sînt valabile biletele ou seriile : 
6, 7, 8 și 9 tipărite pentru Sta
dionul Dinamo.

★
Colectivul sportiv Progresul Po

ligrafie, presă, edituri și C.I.D.C., 
organizează în seara zilei de 11 
august un frumos festival spor
tiv.

Programul cuprinde întîlnirî de 
volei (masculin și feminin), de
monstrații de haltere, lupte, box și 
scrimă.

In cadrul festivalului vor fi îm
părțite premii echipelor clasate ne 
primele trei locuri la întrecerile 
din cadru] Spartachiadei de vară 
a tineretului, la fotbal- ’ (CUPA 
ZIARELOR) -și volei- masculin și 
feminin (CJJPA POL1GRAFIFI).

Festivalul va avea loc .pe terenul 
de snort al colectivului' din h. 'ul ■ 
6 Martie 83 (ffrșt rirnd Paladiiun 1 tt/UgUStj[ este ultimul OOHOUTS dițl.*’

INFORMAȚII PRONOSPORT

Centrul înaintaș timișorean Glămeanu în duel pentru balon cu Voi- 
nescu și Zavoda II

înaintaș timișorean să marcheze. 
Așteptând însă intervenția arbitru
lui — intervenție care nu s-a 
produs — Apolzan a favorizat în 
mod direct înscrierea celui de al 
patrulea gol al timișorenilor. 
Este o greșeală care a costat 
foarte mult

Atacul militarilor, chiar în for
mula sa oarecum biz.vă, a înscris 
trei goluri. S-ar putea spune deci 
că și-a făcut datoria- In oe ne 
privește însă, nu avem motive să 
ne declarăm ineîntați de jocul 
înaintării, care a făcut greșeli, 
peste greșeli. Zavoda 1 — reve
lația primelor jocuri din actualul 
campionat — a fost în permanen
tă întîrziere la fază, șutind impre
cis și slab, iar Ivănescu și Ma
rin Marcel (în postul de aripă 
stingă) nu-și au locul într-o 
înaintare ca aceea cu veleitățile 
CCA-ului.

In această privință, am fi de 
părere ca munca de 
tehnică a echipei CCA să fie mai 
simplificată, fn orice caz ar tre
bui ca antrenorii să procedeze cu 
mai mult discernămînt și curaj Ia 
alcătuirea formației, mai ales a- 
tunci cînd se ivesc indisponibili
tăți importante, așa cum a fost 
cazul duminică la Timișoara, 
cînd atacul bucureșțenilor a fost 
lipsit de servicSle 
drescu și Tătaru.

S.

conducere

'Iul Alexaci.

la 
cu 
A. 
de

Frogramul concursului nr. 32 cu
prinde patru meciuri din categoria 
A, și este completat cu întîlniri din 
cele patru serii ale categoriei G.

Cele opt meciuri din categ. C, 
sînt furnizate de întîlnirî ale «dor 
echipe îndeajuns de cunoscute pu
blicului fotbalistic

Astfel, Progresul Corabia, Joacă 
acasă cu Metalul (E) București In 
fafa căruia a cedat în tur cu 0—3.

Meciurile: Metalul (E) Brăila. 
Locomotiva Galati, Progresul Ră- 
dăuți-Uocomotiva Pașcani și Pro
gresul Iași-Știinja Galați, sînt în- 
tîlniri, în care șansele ie au oas
peții.

In rest, excluzînd meciul dintre 
Știința Craiova-Flacăra (E) 14, un. 
de calculele ne forțează să mergem 
cu I, celelalte sînt întîlnirî în care 
echipele prezintă’șanse egale.

In atenția participanjilor:
Concursul irr. 32 (etapa din 12

cest sezon, ia care se mai acoidâ 
premii speciale constînd 
ctete și excursii pentru 
cu 0 rezultate.

Incepînd cu concursul 
tapa din 19 august) nu

în motoci 
variantele

nr. 33 țe
se mal a- 

cordă premii speciale pentru va
riantele cu 0 rezultate, participanțit 
concurînd la premiile obișnuite (IX 
11 și 10 rezultate).

La concursul Pronosport nr. si 
din 5 august, au fost depuse 533.301 
variante. In urma trierii și omolo
gării buletinelor depuse, fonduț de 
premii în valoare de 506.636 let a 
fost repartizat Ia următoarele pre
mii stabilite: premiul I: 123 va
riante cu 12 rezultate exacte, reve
nind fiecărei variante cîte 1.029 Iei; 
premiul II: 1.437 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 101 lei; premiul 111: 
8:354 variante ou 10 rezultate exac
te. revenind fiecărei., variante cile 
27 lei -■■

MASSLER

Ș T I
• întîlnirî INTERNAȚIO

NALE. — CEHUL SILVANIEI: 
Progresul-Bastya Mateszalka (R. 
P. U.) 3—1 (1—0).

SATU MARE: Știința-Bastya 
Mateszalka 2—2 (0—2).

SIMLEUL *...................... ~
sul-Torekves 
6-2 (3—1)

SILISTRA 
namo-Fil. Roșie. II București I—1.

CONSTANȚA: Septemvri Toi-
buchin (Btnlgaria).Comb. Energia 
SM-SNMC 4—1 (1—0).

• Jocurile dîn primă etapă a 
returului categoriei A vor fi con
duse de arbitriiM. Popa-Bucu. 
rești (Știința Cltij-Progrestfl Bucu
rești) , St. lonetfu l-Bucureșii-^>

SILVANIEI: Progre-
Debreczin (R.P.U.)

(BULGARIA) : Di-

R I
namo București-Djnamo Bacău), S. 
Segal - București (C.C.A.-Dinamo 
Orașul Stalin), L. P ă.une scu-Ora șui 
Stalin (Locomotiva Timișoara-Ener. 
gia Flacăra Pîoești) și Ad. Varga 
Cluj (Progresul Oradea-Șliința Ti
mișoara),

• Jocul internațional Encrgp 
Minerul Petroșani-Minior Bulga
ria (12 august la Petroșani) va 
ti condus de arbitrul cehoslovac 
Holko Ludovic,

• Progresul București 'e antre
nează azi cu FI. roșie F. C_, pe 
terenul din str. dr. Siaicovici.
• Jocul de cat. C Dir.atro Pi- 

tești-Energia Metalul Constanta se 
va disputa la Rm. Vîlcea, terenul 
din Pitești fii^ncl sugpenjjwt.
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Aspectul exterior al trwii arene sportive centrale de la Lujniki

Corespondentul nostru din Moscova VIKTOR FROLOV ne transmite 
prin telefon impresii despre...

—Întrecerea celor 9.600!
La Tușino, parașutism sovietici au obținut 

cele mai multe medalii
• Recordul mondial al „necunoscutului" Minaev • La 
17 ani cîștigătoare a Spartachiadei • Noi tineri ma
eștri ai sportului • Joacă ba schetbaliștii uriași • încep 
întrecerile decisive la fotbal.
In aceste zile fiecare colț al 

Moscovei poartă amprenta grandi
oaselor întreceri sportive care se 
desfășoară în Capitala sovietică. 
Pretutindeni întîlnești grupe com
pacte de tineri și tinere în echi
pament sportiv îndreptîndu-se spre 
noul „oraș al sportului" care se 
întinde pe plaiurile pitorești ale 
parcului Lujniki. Cei mai puter
nici 9.600 sportivi ai țării știau 
dat întâlnire aci. îmbucurător este 
faptul că marea majoritate sînt ti
neri. Iată de altfel și o cifră grăi
toare: 5.284 participanți sînt în 
vîrstă de 16-25 ani Aceasta nu a 
împiedicat însă să numărăm în 
rîndul celor care se întrec la Șpar. 
tachiadă 156 maeștri emeriți și 
1.532 maeștri ai sportului.

★
Să povestesc acum ce a fost mai 

interesant în primele zile ale în
trecerilor Spartachiadei. Voi înce
pe cu halterele. Disputa haltero
fililor a fost deschisă cu categoria 
cea mai ușoară. 26 de atleți și-au 
disputat titlul de campion. După 
cum era și de așteptat victoria a 
revenit campionului mondial și eu
ropean Vladimir Stogov, care a 
reușit de o bună manieră să ob-, 
țină 325 kg în cele trei stiluri 
(105+100+120). Al doilea clasat 
șl eternul său rival Vilhanovski a 
fost întrecut cu nu mai puțin de 
10 kg. O mare surpriză s-a pro
dus în a doua zi a întrecerilor. 
In limitele categoriei semiușoară, 
tînărul moscovit Evghenii Minaev, 
complet ^necunoscut pină acum, a 
reușit să îmningă 114 kg., perfor
mantă care întrece cu 0.5 kg. re
cordul mondial oficial al lui Vik
tor Kor!. La 
Haibutdinov a 
cord mo"dial 
kg-.

Ravîl 
re- 
123

cat. ușoară, 
realizat un nou 
la ..împins" cu

tri-
*

Foarte populate au fost și 
bunele bazinului de înot. In proba 
de 200 m. bras femei, specialiștii 
prevedeau victoria multiplei cam
pioane a țării Marla Gavriș. De 
altfel, Gavriș a luat conducerea In 
cursă. Dar pe ultimii 50 m., un 
sprint furtunos al junioarei Alia 
Kovalenko i-a adus victoria. Ea a 
parcurs distanța în 3:09,0. între, 
cînd cu 0,7 sec. ne Maria Gavriș. 
Cu multă nerăbdare a fost așteu- 
tată finala probei de 100 m. li
ber. Concurenți principali se a- 
nunțau aici consacrații Lev Ba
landin și Vitalii Sorokin, care în 
serii au reușit același timp. In fi
nală. ei au fost de asemenea cro
nometrați în același timp — 57.6 
sec. A fost necesara fotografia nen- 
tru a stabili că Balandin a atins 
cu o fracțiune de secundă mai de
vreme blocul de start. Lui i.a fost 
acordată victoria. 57.6 sec. repre
zintă cel mai b<i" tm-> unional In- 
tr.un bazin de 50 m In finala pro. 
bel de 200 m. fluture, victoria a 
-«venit tînărul'Ui renrezen’ant 
n S RS.R., Alex. Rubaciok 
<•.33,7, timp care este superior 
•"ei de maestru al

*
Trebuie să remarcăm că 

i ceste întreceri mulți tineri 
•, plinesc normele de maestru. 
’ fenomen a devenit aproape 1.......

al 
cu 

nor.

tn a- 
fride- 
Acest 

carac
teristic competițiilor de tir. Astfel. 
Anatoli Pehmirek deși nu a depă
șit încă vîrsta junioratului s-a arătat

un concurent demn de celebrii re
cordmani și campioni care au luat 
parte la proba de armă de calibru 
mare 3 x 40. El a Înregistrat re
zultatul de 1.120 puncte, fiind în
trecut numai de marele trăgător 
Bogdanov (1.132) și Tocilov 1.129.

★
Pe terenurile de baschet din in

cinta Stadionului Central, întrece, 
rile sint în toi. Am remarcat că 
echipele folosesc tot mai mulți ju
cători înalți. Firește, „uriașii" atrag 
cel mai mult atenția spectatorilor. 
Cel mai popular dintre aceștia este 
fără îndoială pivotul echipei repre
zentative a țării Jan Kruminș, care 
măsoară 2,21 m. El nu este însă 
..campionul" competiției, deoarece 
Vasilii Ahtaiev îl întrece cu 10 an.

Intîlnirea cea mai interesantă din 
seriile preliminare a fost cea din
tre echipele Letoniei și Gruziei. 
Letonienii au avut pivot pe faimo- • 
sui Krianinș. Gruzinii, pentru a-1 
anihila, au recurs la... serviciile 
veteranului baschetului sovietic 
Otar Korkija. In prima repriză a- 
cesta și-a făcut pe deplin datoria 

egaL 
cînd

și scorul s-a menținut 
125.25). Dar în momentul 
Korkija a părăsit terenul pentru 
cinci greșeli personale. Kruminș 
„s-a jucat* cu coșul advers, fiind 
factoruț principal al victoriei leto- 
nîenrlor. Scor final 66.47

★
Și acum desigur despre 

Turneul final din cadru! 
chiadei se dispută după 
eliminatoriu. Tn momentul 
sint cunoscute echipele din sfer
turile de finală. Ele sînt: Mosco
va, Bielomsia, Leningrad, R.S.F.S 
R„ Gruzia, Armenia, Ucraina și 
Azerbaidjan. Favoriți : firește mos. 
covițfi care aliniază 
zentativa U.R.S.S. 
nikov, Maslenkin. 
Paramonov-Tafușin, 
Salnikov, llin). Și 
echipă a trecut destul de greu peste 
reprezentativa Lituaniei, cîștigînd 
doar cu 2-0 (au înscris Isaev și 
Tatușin). La ora cînd telefonez, a 
fost cunoscută prima echină semi- 
finalistă. Este reprezentativa Le
ningradului c’re a învins ru 2-0 
echioa P SF-S P., și va întHni în 
semifinală învingătoare* d’mtre e- 
chipele Moscovei și Bielorusiei.

fotbal I 
Sparta- 
sistem 

de față

aproape repre- 
(Razinski-Ogo- 
Tișcenko-Netto. 
Isaev, Strelțov, 
toktș, această

<®®&&r&mST€ HOTARE
AZI LA BELGRAD

R.P.F. IUGOSLAVIA-R. P 
CHINEZA

La 6 august a sosit la Belgrad 
venind din U.R.S.S. unde a între 
prins un turneu, echipa reprezenta
tivă de fotbal a R. P. Chineze

Fotbaliștii chinezi vor susține în 
R.P.F. Iugoslavia 4 întîlniri, dintre 
care prima va avea loc la 9 augus* 
la Belgrad cu reprezentativa R.P.F 
Iugoslavi. Celelalte meciuri ale e- 
chipei R.P, Chineze vor avea loc 'a 
următoarele date: 12 august la Sa
rajevo cu reprezentativa Bosniei șl 
Herțegovinei, 15 august la Split cu 

| selecționata orașului și 19 august 
J la Ljubljana cu echipa Sloveniei

Așa cum am anunțat și în nu. 
mărul trecut al ziarului nostru 
întrecerile celei de a IlI-a ediții 
a campionatelor mondiale de 
rașutism sportiv s-au încheiat 
minică dimineața. Cu acest 
lej, Învingătorii eu primit 
meroase premii, diplome și 
dalii. Ce'.e mai multe medalii —

pa- 
du. 
pri. 
nu- 
me-

întrecerile de baschet 
de li Ceire

In cadrul turneului de baschet 
care se desfășoară pe stadionul 
„Ghezira" din Cairo, s-au mai în
registrat următoarele rezultate: R-P. 
Polonă — Siria 69—60 (41—30), 
Egipt — Liban 74—59 (30—32). 
Echipa R.P.R. nu a jucat. întrece
rile continuă zilnic.

Meciurile echipelor de volei 
ale R. P- Romine la Brao

PRAGA 8 (Agerpres). — Echi
pele reprezentative masculine și 
feminine de volei ale R.P-R. și-au 
încheiat turneul pe care l-au în
treprins în R. Cehoslovacă jucmd 
la Brno cu echipele selecționate 
ale orașului.

La femei victoria a 
sportivelor routine cu scorul 
3—2, în timp ce la bărbați 
învins voleibaliștii cehoslovaci 
cu 3-2.

revenit 
de 
au 
tot

ARBITRI ROMINI LA CURSUL 
INTERNATIONAL DE LA VIENA
La Vena a început luni un curs 

internațional de arbitri organizat 
de federația austriacă de fotbal. 
Cursul are drept scop uniformizarea 
interpretării și aplicării regulamen
tului de joc, precum și soluționarea 
principalelor probleme de arbitraj. 
La cursul de la Viena, unde predau 
instructori internaționali ai F1FA- 
eî, participă numeroși arbitri din 
diferite țări, printre care și doi ar
bitri romîni: Petre Kroner și Pe
tre Badea. Cursu’ va lua sfîrșit 
sîmbătă 11 august.

Delegația fotbaliștilor din R.P. 
Chineză care vizitează pentru pri
ma oară Iugoslavia a fost întîmpi- 
nată la sosire de numeroși condu
cători ai Federației iugoslave de 
fotbal.

LOKOMOTIV MOSCOVA LA 
MONTREAL

După cum transmite agenția U. 
nited Press la 6 august echipa so
vietică de fotbal Lokomotiv din 
Moscova și-a început turneul pe 
care-1 întreprinde în Canada jucînd 
la Montreal cu echipa selecționată 
a provinciei Quebec. Intîlnirea s-a 
desfășurat tot timpul sub semnul 
superiorității fotbaliștilor sovietici

(5 aur, 6 argint 
fost obținute de

și 3 bronz) 
sportivii so- 

2 ar.

III,
7 medalii (2 aur, 

1 bronz). 3 medalii 
ciștigat polonezii, 1 
de argint francezii

14 
au 
vietici. 10 medalii (5 aur, 
gint și 3 bronz) au primit para- 
șutiștii cehoslovaci. Concurenți- 
lor bulgari, clasați pe locul 
le-au revenii 
4 argint și 
de bronz au 
de aut- și 1 
și 1 de bronz iugoslavii.

Și acum cîteva cuvinte despre 
noii campioni absoluți ai lumS. 
Gustav Kubak este în vîrstă de 
30 de ani. El practică sportul 
parașutist de 5 ani, timp în care 
a efectuat un număr de 662 sal
turi. Colega sa de echipă, Iose- 
fa Maksova are 21 ani. Tînăra 
campioană mondială este de pro
fesie electromontor și lucrează 
la una din marile uzine construc
toare de mașini din R. Ceho
slovacă.

Ii septembrie la Bmcvețti:

• Concurs internațional de tenis
• Campionatele internaționale

de atletism ale R. P. R.
in tre 30 august și 6 septem

brie va avea loc în Capitală, pe 
terenurile complexului Progresul 
F. B. (str. dr. Staicovici), un in
teresant concurs internațional de 
tenis de cîmp, la care și-au anun
țat participarea jucători de va
loare din R. P. Ungară, R. P. Po
lonă și R.P. Bulgaria. Cu acest 
prilej amatorii acestei discipline 
sportive vor avea prilejul să ur
mărească o serie de jucători con- 
sacrați pe plan internațional ca 
maghiarii Asboth și Adam, polo
nezii Skonecki, Licis și alții.

(Agerpres)
★

După cum s-a mai anunțat în 
zilele de 15, 16 și 17 septembrie 
se vor desfășura la București pe 
stadionul Republicii întrecerile 
celei de a IX-a ediții a campio
natelor internaționale de atletism 
ale R.P.R. Ediția din acest an a 
acestei tradiționale competiții atle
tice va cunoaște o participare nu
meroasă. Pină în prezent din cele 

care au obținut victoria cu scorul 
de 9—0 (3—0).

DE PRETUTINDENI
După cum anunță pos'.urile de ra

dio indoneziene la 6 august a ple
cat de la Djakarta spre Uniunea 
Sovietică echipa selecționată a Fe. 
derației indoneziene de fotbal. Du
pă ce vor susține mai multe jocuri 
în U.R.S.S., fotbaliștii indonezieni 
vor întreprinde un turneu în lugo. 
slavia, Turcia și Egipt.

♦
La 6 august s-a disputat întîlnt- 

rea de fotbal dintre echipele selec
ționate ale orașelor Bratislava și 
Gyor (R.P. Ungară). Fotbaliștii ce. 
hoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 1—0.

■reprezentativa 
Capitalei va 

internațională

De 
mai fi vor- 
a reprezen- 

s„a în-

La 19 august echipa de lupte 
libere a Capitalei intilnește 
reprezentativa Varșoviei
La 19 august 

de lupte libere a 
susține o întîlnire 
în compania reprezentativei ora
șului Varșovia, o adevărată se
lecționată a R.P. Polone. ~ 
data aceasta nu va 
ba de o „plimbare" 
fanților noștri, așa cum 
tîmplat în meciurile susținute de 
echipa Dinamo cu formația aus
triacă Hercules, ci de o întîlnire 
deosebit de dificilă în care lup
tătorii din selecționata Bucureș- 
tiului vor trebui să facă apel la 
toate cunoștințele și dîrzenia lor 
pentru a scoate un rezulta^ ono
rabil.

Afirmăm aceasta deoarece cu
noaștem valoarea și posibilitățile 
reprezentanților Varșoviei. Este 
suficient să amintim că echipa 
Poloniei a constituit o adevărată 
revelație la Festivalul de la Var
șovia, unde Jan Kucinski a 
obținut medalia de aur la cate
goria 67 kg., întrecînd adversari 
de valoarea mondială.

Iată de ce este necesar ca cei 
selecționați în echipa Capitalei să 
se pregătească cu deosebită „mi
gală" și dîrzenie, cătrtînd în a- 
celași timp, nu numai să obțină 
un rezultat favorabil, pe care-i 
dorim cu toții, ci să caute să-și 
însușească cît mai multe cunoș
tințe. Este bine ca succesul ob
ținut acum două luni de dina- 
moviști să fie considerat un pu- 

a realiza 
asemănătoare și 
un prilej de a 
cu toată serio-

ternic imbold pentru 
o performanță 
în același timp 
privi întrecerea 
zkțatea.

Reprezentanții 
ceput de ctiva 
sub îndrumarea 
care au urmat lecțiile de specia
lizare predate de cunoscutul an
trenor maghiar K. Karpati. D’fl 
lot fac parte luptători cu expe
riență ca I. Mureșan, Fr. Harri, 
V. Sincular, V. Popescu, N. Po. 
povici, etc., alături de tineri ca 
I. Pintea, I. Ghioc ea. Fr. Bolta 
și alții.

noștri și-au în- 
timp pregătirile 
unor antrenori

25 de țări invitate și-au confirmat 
participarea de principiu: U.R.S.S., 
R. P. Polonă, Elveția, Olanda, R. 
P. Bulgaria, Belgia, Austria și 
altele.

(Agerpres)

Meciul de atletism intre echipele 
Marii Britanii și R. Cehoslovace

LONDRA 7 (prin telefon de ta 
corespondentul nostru). —

Ziua a doua a îotîlnirii inter
naționale de atletism dintre echi
pele masculine și feminine jle 
Marii Britanii și Cehoslovaciei a 
prilejuit — în continuare — ob. 
ținerea unor rezultate destul de 
bune, ca urmare a tifior dispute 
interesante. Publicul londonez a 
privit cu interes evoluția celor 
mai buni atleți cehoslovaci, fci 
special a recordmanului euro
pean Skobla. Dintre a'.leții en
glezi o bună valoare au arătat 
Ibbotson și Wood, care alături 
de Gordon Pirie și Thelma Hod- 
kifls sînt considerați „mari spe
ranțe" pentru Jocurile O'impice

La capătul celor două zile de 
concurs victoria a revenit echipe
lor Marii Britanii cu 119—93 
la bărbați și 58—46 la femei.

Iată cîteva din rezultatele în
registrate: bărbați: 100 yarzi:
Young (MB) 10,0; Sandstrom (M. 
B) 10,1; 880 y: Hewson (MB)
1:55,0; 1 milă:
3:59,4; 6 mile: Sando (MB) 28:
59,4; 440 y.g.: Hildreth
52,9; 4 x 110 y.: Marea
41,6; triplu: Wilmshursț 
15,601; greutate: Skobla 
17,17; femei: 220 y.: Paul 
24,2; 80 m g.: Eilct (MB) 
înălțime: Hopk'ns (MB) 
disc: Fikotova (C) 50,403; 
liță: Zatopkova (C) 48,398.

Ibbotson (MB)

(MB)
Britanic

(MB) 
(C)

(MB)
11.3

1,65;
su

(T. O. C.)


