
VIZITA TOVARĂȘULUI HAT CEAUSESCU
IN JUDEȚUL ARGEȘ

Joi, 8 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar-general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a făcut o vizită 
de lucru în județul Argeș.

Conducătorul partidului și statului 
a fost însoțit de tovarăși Emil Bod- 
naraș, Ilie Verdeț, Dumitru Popescu. 
Sint cunoscute tradiționala ospitalitate 
a argeșenilor, căldura și bucuria cu 
care știu să-și primească oaspeții 
dragi. Intilnirea cu tovarășul 
Ceaușescu a fost însă o adevărată 
sărbătoare în zi de lucru. Oameni de 
diferite virste și profesii au exprimat, 
într-o impresionantă unanimitate, sim
țămintele de prețuire și stimă pentru 
secretarul general, atașamentul față 
de partid. Buchetelor de flori, urale- 
lor și ovațiilor, sincerelor stringeri de 
mină, argeșenii le-au adăugat șiragul 
împlinirilor în muncă, raportînd cu 
justificată mindrie că în rodnicul bi
lanț cu care întregul nostru popor 
întimpină Conferința Națională a par
tidului și cea de-a 25-a aniversare a 
Republicii sînt încorporate și efortu
rile creatoare ale tuturor locuitorilor 
de pe aceste străvechi și frumoase 
meleaguri.

în intilnirea cu tovarășul Ceaușescu. 
pretutindeni Ia locurile vizitate, mun
citori, ingineri și tehnicieni și-au 
deschis inimile, au dat frîu liber gîn- 
durilor, vorbind și despre succese, dar 
și despre greutăți și neajunsuri, de
spre preocupările lor de astăzi și de 
miine. Conducătorul partidului și sta
tului, neostenit, așa cum îl cunoaștem 
cu toții, a zăbovit la locurile de 
muncă, s-a interesat îndeaproape de 
desfășurarea procesului de producție, 
de problemele legate de ridicarea e- 
ficienței întregii activități economice 
la parametri superiori, de condițiile 
de muncă și de viață ale oamenilor. 
Indicațiile date și cu acest prilej au

pornit de la profunda cunoaștere a 
realităților, de la exigența și înalta 
responsabilitate față de destinele ță
rii. cu care partidul, conducerea sa, 
analizează fiecare domeniu de activi
tate.

A fost un dialog firesc, plin de căl
dură umană, un dialog fructuos, măr
turie vie a democratismului orindui- 
rii noastre socialiste, în care poporul, 
în_ dubla sa calitate de producător și 
stăpîn, iși spune nestînjenit cuvîntul, 
participă nemijlocit la elaborarea și 
înfăptuirea politicii marxist-Ieniniste 
a partidului și statului.

Este ora 8.30. Elicopterul, Ia bor
dul căruia se află secretarul gene
ral al partidului, aterizează pe pla
toul din incinta Uzinei de autotu
risme din Pitești.

La acest ceas al dimineții, se află 
adunată o mare mulțime de oa
meni ai muncii din unitățile in
dustriale și instituțiile orașului Pi
tești, locuitori ai așezărilor înveci
nate, care întimpină cu generoasă 
ospitalitate pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat.

Primul secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., tovarășul 
Gheorghe Năstase, ii salută călduros 
pe oaspeți.

O companie formată din ostași ai 
forțelor armate, membri ai gărzilor 
patriotice și tineri din detașamente
le de pregătire pentru apărarea pa
triei prezintă onorul comandantului 
suprem al forțelor noastre armate. Se 
intonează Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă compania 
de onoare.

Sînt oferite, după datină, pîine și 
sare.

In succinta expunere asupra evo
luției și obiectivelor de perspectivă

ale U.A.P., directorul general al Gru
pului de uzine de autoturisme, ing. 
Mihai Dumitru, informează că între
gul colectiv este hotărit să depășeas
că toți indicatorii de plan, să spo
rească calitatea produselor, să diver
sifice și mai mult producția, să re
ducă prețul de cost și consumul de 
metal, să sporească eficiența econo
mică a activității în ansamblu.

Se vizitează apoi cîteva sectoare 
de bază ale uzinei. In schimbul de 
opinii pe care secretarul general al 
partidului îl are cu ministrul loan 
Avram, cu responsabilii uzinei, cu 
alte cadre de conducere din acest 
sector se relevă necesitatea pregnan
tă de a utiliza cu randament maxim 
tehnica modernă cu care este dotată 
întreprinderea. de a se realiza in
dici cit mai înalți in folosirea forței 
de muncă.

întreg colectivul U.A.P. — munci
tori, tehnicieni, ingineri — asigură 
pe conducătorul partidului și stătu- 
lui nostru că nu-și vor precupeți 
nici un efort pentru a transpune în 
fapt indicațiile date, pentru îndepli
nirea înainte de termen a prevederi
lor actualului cincinal. Industria 
automobilistică românească se va si
tua, prin parametrii înalți de pro
ductivitate și calitate a produsului 
finit, printre ramurile cele mai di
namice ale industriei constructoare 
de mașini.

In aclamațiile mulțimii, elicopterul 
special decolează, indreptindu-se 
spre un alt centru de seamă al in
dustriei argeșene — Cimpulung 
Muscel. Se aterizează într-o poiană 
de la marginea orașului, in cartierul 
muncitoresc Scbei. Intr-un cadru

(Continuare in pag. a 4-a)

Z7jh cinstea

ATMOSFERA ENTUZIASTĂ LS UZINA SPORTIVII DE LA U.M.E.B.,

• 935 tone peste sarcinile de plan • în luna mai s-a „bătut" un record :
25 de tone mai mult decit indicau depășirile pe lunile anterioare • Se extind
inițiativeîe valoroase • Brigada comunistului Ludovic Lucuța a redus

termenul de reparații capitale cu 8 zile

O vizită în citadela aluminei ro
mânești. în mijlocul acestor oa
meni care au răspuns totdeauna, 
cu fapte la chemările partidului, 
ne-a dat prilejul să constatăm hăr
nicia și entuziasmul cu care acum, 
in cinstea marilor evenimente po
litice pe care le va trăi poporul 
nostru, acest colectiv de muncă 
pregătește un nou buchet de suc
cese pe care să le dedice _ 
rinței Naționale a partidului 
versării Republicii.

Din situația la zi reiese 
fost date peste prevederile pla
nului 935 tone alumină calcinată 
Numai în luna mai s-au produs în 
plus 220 de tone, cu 25 mai multe 
față de depășirile din lunile ante
rioare. Demne de subliniat sînt și 
alte realizări. Față de angajamen
tul anual de 5.3 milioane lei, la 
producția globală și marfă, in 5 
iunj s-au realizat 2,7 milioane iei 
productivitatea muncii crește con
siderabil, realizindu-se pînă acum 
2100 lei pe cap de salariat față 
de angajamentul anual de 3 900 
lei ; iar la producția vindută și 
casată din angajamentul anual 
5 milioane lei s-au realizat 
milioane.

întregul colectiv se preocupă 
extindă cele mai valoroase Iniția
tive la toate locurile de muncă. 
Inginerul Aron Aida, șeful secției 
Ieși ere, ne-a vorbit cu pasiune des
pre preocupările de a se reduce 
timpul la reparații capitale. La 
bateria a Il-a de autoclave, prin 
măsurile organizatorice luate și 
prin extinderea, pentru prima oa
ră, a schimbului III la lăcătuși și 
întreținere, s-a realizat un remar
cabil succes : reducerea timpului 
de reparații capitale cu 8 zile. Bri
gada condusă de comunistul Lu
dovic Lucuța s-a evidențiat prin 
modul în care a răspuns angaja
mentului luat. ..în scopul prelungi
rii duratei între două reparații ca
pitale — ne spunea inginerul Aida 
— la instalația de măcinare, a fost 
experimentat, la propunerea comu
niștilor din secție, sistemul de căp- 
tușire a morilor. Rezultatele fiind 
excelente s-a cerut conducerii uzi
nei extinderea acestui sistem. Ast
fel, se va lungi considerabil durata 
de exploatare a morilor între pe
rioadele de reparații, se va obține 
o producție calitativ superioară și, 
ceea ce este la fel de important, 
se vor îmbunătăți condițiile de 
muncă. Mari ameliorări s-au adus 
și la instalația de filtrare roșie in 
scopul asigurării unor condiții op
time la obținerea hidratului de alu
miniu. Prin modificările aduse 
schimbătoarelor de căldură, crește 
considerabil capacitatea acestora. 
Toate lucrările — conchide interlo
cutorul nostru — se încadrează în 
ansamblul de măsuri luate de con
ducerea uzinei în scopul asigurării
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MÎINE—FINALELE CAMPIONATELOR EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

CINCI BOXERI ROMÂNI 
ÎN LUPTĂ PENTRU
MEDALIILE DE AUR

• Celor doi calificați miercuri (Condurat și Băbescu) 
li s-au adăugat, aseară: Turei, Lazăr și Cuțov

In fața a 5 000 de spectatori, ieri 
pe patinoarul „23 August- s-au 
consumat ultimele meciuri din ca
drul semifinalelor campionatelor 
europene de box pentru tineret, ia 
categoriile semimuscă, cocoș, setni- 
ușoară, semimijlocîe, mijlocie și 
grea. Selecția din tururile elimina
torii a făcut ca în această reuniu
ne să fie prezenți în ring pugiliștii 
care pe parcursul competiției au 
dovedit o mai bună pregătire. în 
aceste condiții, combatanții au 
realizat partide de un nivel tehnic 
mult mai ridicat, aplaudate în re
petate rînduri de spectatori.

Meciul inaugural al reuniunii 
dintre semifinaliștii categoriei se
mimuscă, Dragan Petrovici (Iugo
slavia) și bulgarul Asen Nikolov a

fost o luptă fără menajamente, de 
la primul Dină la ultimul sunet 
de gong. Pentru mai multă clari
tate in lovituri. Nikolov a primit 
decizia de învingător. Nikolov b.p. 
(4—1) Petrovici

In cea de a doua semifinală a 
°ategorieL pugilistul român Ale 
xandru Turei l-a întîlnit pe sovie
ticul Vladislav Zasîpko. Cei doi 
concurenți au realizat o partidă 
extraordinară. așa cum rar ne-a 
fost dat să vedem, care a ținut in 
permanentă încordare întreaga a- 
sistențâ Boxerul romîn a abordat 
lupta cj hotărîre și încă din pri
mele secunde iese in avantaj în 
urma unor schimburi rapide de 
lovituri. în minutul doi, Zasîpko 
forțează puțin ritmul și echilibrea-

Polonezul Jar. Stanislawski (stingă) suportă un nou atac al învingă
torului său ulterior. Marian Lazăr. 

ză situația, dar ultimul minut do 
luptă îl găsește mai proaspăt pe 
Turei, care cu două serii specta
culoase cîștigă repriza. In rundul 
doi, Turei pornește din colț ca a- 
runcat de un resort și cu serii pre-

Fotografii: Vasile BAGEAC 

lungite în lupta de aproape îl ma
cină în permanență pe Zasîpko. O 
repriză extraordinară, în care nu
mele boxerului român este scandat 
în permanență de miile de specta
tori, care-1 poartă spre victorie pe

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

PRIMA ZI A „INTERNAȚIONALELOR^ DE TIR ALE ROMÂNIEI
(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMELE REZULTATE
ALE TURNEULUI

condițiilor pentru realizarea și de
pășirea angajamentului anual și a 
celui suplimentar".

Pe comunistul Ludovic Lucuța. 
— un pasionat sportiv — omul 
care împreună cu brigada sa a 
realizat mai bine de 70 la sută din 
volumul lucrărilor la bateria a 
Il-a. contribuind la reducerea ter
menului de reparație cu 8 zile, 
l-am găsit la datorie. „Consider că 
prin eforturile depuse împreună cu 
sudorul Teodor Vidican și cu lă
cătușii Gheorghe Buzgău. Vornel 
Cadar și Petruț Roman (și ei spor
tivi) ne-am făcut numai datoria. 
Așa înțelegem noi să cinstim Con
ferința Națională a partidului nos
tru depunînd toate eforturile, la 
toate locurile de muncă, pentru ob
ținerea unor succese care să depă
șească tot ce s-a realizat pină acum, 
împreună cu oamenii din brigadă 
ne-am organizat în așa fei munca, 
pe timpul nopții, incit să folosim 
cu maximă eficiență cele 8 ore".

La comitetul de partid prind 
contur și alte idei menite să con
ducă la creșterea eficienței econo
mice, la reducerea prețului de cost, 
Ia realizarea înainte de termen a

Vasile SERE

(Continuare fn pap. a 3-a)

COLECTIVUL
SE MiNDRESTE

J

colectiv de muncă, a

CU CARE PROGRAMUL ZILEI

produc-

Naționale 
de-a 25-a 
colectivul

Conferinței 
și a celei 
Republicii,

La București. în Dealul Cotroce- 
nilor, exact pe locul de unde Aurel 
Vlaicu își lua zborul spre înălțimi 
cu aparatul său. se află azi UZINA 
DE MAȘINI ELECTRICE. Este una 
din unitățile importante ale indus
triei noastre electrotehnice, o uzină 
în plină dezvoltare și perfecționare, 
cu un harnic

Tn cinstea 
a Partidului 
aniversări a 
de muncă de la U.M.E.B. s-a an 
gajat să realizeze peste plan :

• 12 milioane lei, plus 6 mili
oane lei, suplimentar, la 
tio globală

• 10 milioane lei, plus 
oane lei, suplimentar, la 
ția marfă

• 2 milioane lei, plus
lei, suplimentar, beneficii peste 
plan

• 150 eonvertizoare de sudură 
și 50 grupuri electrogene peste 
plan *

2 mili- 
produc-

500 000 polonezul

INTERNATIONAL

e JSS ’A- *
L'. *9 iiF,

Ciștigătorul probei de armă liberă calibru redus 60 de focuri culcat,
Barnaba Fandier (stingă), primește felicitările celui de al doilea 

clasat, Nicolae Rotaru (România)
Foto: N. DRAGOȘ

frumoasă, un public en- 
400 de concurenți și ofi-

Ora 8 : armă liberă calibru redus 
3x4o focuri _ poziția culcat.

Ora 9,45 : poziția în picioare.
Ora 12: poziția în genunchi.
Ora 8 : talere aruncate din șanț 

(manșa a doua de 75 t).
Ora 8,30: pistol sport 60 de focuri, 

femei și juniori.

DE TENIS DE MASA
DE LA CONSTANȚA

pentru Rota- 
unul dintre

flat într-o tumultuoasă activitate. 
Produsele cu insemnele U.M.E.B., 
— 500 de sortimente de motoare 
electrice, în 200 de dimensiuni — 
au ajuns în 47 de țări.

Tn aceste zile, atmosfera de entu
ziasm. de muncă efervescentă, de 
întrecere socialistă, o întîlnești în 
toate sectoarele uzinei, la bobinaj.

Constantin ALEXE

(Con'inuare In pag. a 3-a)

Vremea 
luziast și 
ciali au onorat ziua inaugurală a 
ediției jubiliare (a XV-a) a cam
pionatelor internaționale de tir ale 
României.

După o reușită festivitate de des
chidere. competiția a început pro- 
priu-zis. conform tradiției, cu cla
sica probă olimpică de armă libe
ră calibru redus 60 de focuri cul
cat întrecere interesantă, cu mare 
afluență de trăgători, luptă strînsă 
și rezultate de valoare.

A învins polonezul Barnaba Fan
dier, un ținta? mai puțin cunoscut 
Pentru stabilirea ciștigătorului, ar
bitrii au recurs la „gabarit- și 
lupă. Acest lucru a fost necesar

întrucît alături de Fandier, și ro
mânul Nicolae Rotaru înscrisese a- 
ceeași cifră : 597 p. Oaspetele s-a 
dovedit însă 
zece focuri, 
100—99.

Rezultatul

o performanță bună 
ru, el dovedindu-se 
cei mai constanți pușcași români 
din ultimul timp.

Ziua de debut a adus sportivilor 
noștri două victorii, la armă stan
dard 60 de focuri culcat, atît la ju
niori cît și la senioare. într-o com
panie valoroasă, brașoveanul 
rențiu Ilovicî a punctat 596 p, 
ce demonstrează evidentele 
bilități ale tînărului nostru 
gător.

La fel de grăitoare a fost și 
luția Marianei Feodot, învingătoare 
merituoasă — tot la armă standard 
— la capătul unei dispute pasio
nante și unde primele 
sînt departajate prin 
puncte.

Alături de polonezul

Lau- 
ceea 
posi- 
tră-

evo-

șase clasate 
numai două

Fandier, un

mai bun la ultimele 
cu un singur punct :

de 597 p reprezintă o

C. COMARNISCHI
T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

CONSTANȚA, 8 (prin telefon de 
la corespondentul nostru județean).

în sala sporturilor din localitate 
a început turneul internațional de 
tenis de masă dotat cu trofeele 
„Cupa Voința" și „Cupa Coopera
ției “. Participă șapte formații mas
culine și șase feminine din Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia, Ungaria, 
R. F. a Germaniei și România.

Rezultatele tehnice ale primei 
zile : echipe femei: Voința tineret
— Start Varșovja 3—0, Septemvri 
Sofia — Start Varșovia 3—0, Voința
— Voința tineret 3—1, Start Praga
— Voința junioare 3—2 ; bărbați : 
Voința (A) — Voința (B) 5—4, Ein
tracht Frankfurt am Main — Sep
temvri Sofia 5—0, Eintracht Frank
furt am Main — Start Praga 5—0, 
Start Varșovia — Septemvri Sofia 
5—0, Voința (A) — Start Praga 
5—0, Voința (A) — Septemvri So
fia 5—0, Spartakus Budapesta —■ 
Voința (B) 5—0, Spartakus Buda
pesta — Start Praga 5—0.

Vineri, întrecerile continuă cu 
proba pe echipe.

Cornel POPA

UN CVARTET DE MARI VEDETE ALE ATLETISMULUI:
ROSENDAHL-VISCOPOLEANU-ROESEN-SZEWINSKA

ADUNAREA FESTIVA PRILEJUITA
DE JUBILEUL CLUBULUI STEAUA

înalte distinefii sportive
Ieri la amiază, îp aula Academiei 

Militare, a avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 25 de ani de 
existență a clubului sportiv al Ar
matei, Steaua. La această adunare au 
fost prezenți membri fondatori, spor
tivi, antrenori și activiști din gene
rațiile mai vechi sau mai noi ale 
clubului. Au participat, de asemenea, 
ca invitați, generali și ofițeri, repre
zentanți ai Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, ai fede
rațiilor de specialitate, ai altor clu
buri și asociații sportive din Capitală, 
ai presei, radioului și televiziunii.

La Începutul adunării s-a dat citire 
Ordinului de zi al Ministerului Forțe
lor Armate cu privire la aniversarea 
clubului Steaua.

Președintele clubului, colonelul 
Maximilian Pândele, a făcut apoi un 
amplu bilanț al activității depuse în 
sfertul de veac care a trecut.

In continuare, președintele clubului 
Dinamo, Valeriu Buzea, a adus un 
salut din partea celorlalte grupări

ECHIPA MASCULINĂ DE GIMNASTICA, 

IN SPANIA
Ieri a părăsit Capitala, plecînd 

spre Madrid, echipa reprezentativă 
masculină de gimnastică a Româ
niei, care în zilele de sîmbătă și 
duminică va susține o întîlnire ami
cală cu selecționata Spaniei. Au 
făcut deplasarea i Dan Grecu, Ni
colae Oprescu, Constantin Petrescu, 
Nicolae Achim, Mircea Gheorghiu,

Gh. Iușan și Vasile Coșariu. Nu au 
fost selecționați pentru a face de
plasarea Petre Mihaiuc și Gheor
ghe Păunescu, care în ultima pe
rioadă nu au respectat programul 
de antrenament fixat de antrenorii 
lotului olimpic și nu s-au încadrat 
în disciplina de echipă.

acordate unor
bucureștene, oferind, totoda-sportive

tă, în dar o frumoasă cupă.
A urmat la cuvînt președintele 

C.N.E.F1S., Anghel Alexe, care a a- 
dresat clubului Steaua, în numele în
tregii noastre mișcări sportive, calde 
felicitări pentru succesele obținute și 
urări de noi succese în viitor. To
varășul Anghel Alexe a înmînat. a- 
poi, unora dintre sportivii, antre
norii și activiștii clubului înalte 
distincții conferite cu prilejul acestei 
aniversări.

Au primit „DIPLOMA DE ONOARE 
Petre Cosmănescu, Va- 
Vasile Sidea, Ion Mu-

A C.N.E.FS.":
sile Ienceanu, ,asue omeu, .un î.iu- 
reșanu, Victor Dumitrescu și Constan
tin lonescu.

Cu tilul de
AL SPORTULUI au fost
Armand Novacek. Nicolae Giju, Pe
tru Coman, Ana Pascu, Mărgărit Blă- 
gescu, Gh. lonită. Zoltan Czaka. Bu
jor Hâlmăgeanu.

Titlul de MAESTRU AL SPORTU
LUI a fost atribuit următorilor : 
Răzvan Scheau, Ion Gheorghiu și Ion 
lonită (hochei). Andrei Braga, Dumi
tru Durbac și Gheorghe Bucur (rug
by), Stan Dincă și Balaș Fiți (hal-

MAESTRU EMERIT 
distinși :

membri ai clubului
tere), Dumitru 
Moldanschi și 
Ovidiu Lupu (atletism), Nicolae Ga
vrila (ciclism), Ion Dumitru (lupte), 
Werner Stock 1, Ștefan Orban și Ște
fan Birtalan (handbal), Ștefan Ocze- 
lak (baschet).

Președintele C.N.E.F.S a înmînat 
apoi tovarășului Maximilian Pândele 
Diploma pentru locul II pe care 
Steaua l-a obținut in întrecerea din 
anul 1971 intre cluburile sportive.

în încheierea adunării festive a 
luat cuvîntul tovarășul general co
lonel Ioan Coman adjunct al minis
trului Forțelor Armate, care, apre
ciind succesele obținute și felicitîn- 
du-i călduros pe cei ce le-au reali
zat, a adresat tuturor sportivilor, an
trenorilor, tehnicienilor și activiștilor 
clubului îndemnul de a munci mai 
mult și mai bine pentru a-și spori 
contribuția la creșterea prestigiului 
sportiv al țării noastre.

Cei 
filmul 
LEI**, 
de un 
tar.

Velea (călărie), Ștefa 
Gh. Culcea (scrimă).

HEIDE ROSENDAHL
(R.F.G.)

prezenți au vizionat, apoi, 
documentar „STELELE STE- 

realizat cu prilejul jubileului 
sfert de veac al clubului mili-

Aret 24 de ani. 1.74 m și 65 kg. S-a 
născut la Leverkusen și este membră 
a clubului T.L'.S. 04 din localitate. 
Atletă multilaterală și deosebit de 
talentată. Anul cel mai fructuos — 
1971, cînd a devenit recordmană a 
lumii la lungime cu 6,84 m și a cu
cerit titlul de campioană 
(Helsinki) 
Campioană mondială universitară 
Torino (1971). “ 
nale: 11,3 — 
13.1 — 100 m 
gime, 1.72 m 
(după vechea

europeană 
la pentatlon cu 5399 p. 

la 
Recordurile sale perso- 
100 m, 23.3 — 200 ni, 
garduri 6.84 m — lun- 
— înălțime și 5399 D 

tabelăi la pentatlon.

aziiNATATIA
O trecere în revistă a potențialului olimpic al notației românești, în pag. a 2-a

Cele patru sportive promit o pasionanta întrecere la sâritura 
în lungime în cadrul „triunghiularului" feminin România-Polonia-

R.F. a Germaniei, duminica (ora 18) pe stadionul Republicii
Duminică se desfășoară în Ca

pitală, așa cum am mai anunțat, 
una dintre cele mai importante în- 
tîlniri atletice feminine din sezonul 
actual. Incepînd de la ora 18, pe 
elbitex-ul de la „Republicii*1 își dau 
întîlnire puternicele reprezentative 
naționale ale POLONIEI, R. F. 
a GERMANIEI și ROMÂNIEI. Se-,

6,72 m RosendahI (R.F.G.)
6.59 m Albertus (R.D.G.)
6.58 m Suranova (Cehoslovacia)
6,55 m Watson (S.U.A.)
6.54 m Liebsch (R.D.G.)
6.53 m Szewinska (Polonia)
6.46 m Prodanbva (Bulgaria)
6.46 m Iorgova (Bulgaria)
6,44 m VINTILA (ROMANIA)
6,43 m Bariban (U.R.S.S.)

lecționata noastră susține meciuri 
de prestigiu cu cele două formații 
oaspete. Probele programate prile
juiesc confruntarea unora dintre 
cele mai vestite atlete ale lumii. 
Alături de duelul SILAI — FALCK, 
pe care l-am prezentat cititorilor 
noștri în numărul de ieri al ziaru
lui, pasionează și disputa săritoa
relor în lungime. La start se vor 
alinia recordmana mondială HEIDE 
ROSENDAHL, campioana olimpică 
VIORICA VISCOPOLEANU, cam
pioana Europei (Ia sală) — BRIGIT
TE ROESEN și multipla campioană 
olimpică și continentală IRENA 
KIRZSENSTEIN-SZEWINSKA. Așa
dar, un cvartet de mari vedete, o 
întrecere ce se anunță a se ridica 
la cel mai înalt nivel 1 Deși handi
capată de lipsa concursurilor în aer 
liber, în sezonul actual, Viorica — 
credem noi — se va regăsi pentru 
a susține această pasionantă dispu
tă- ELENA VINTILA (6,44 în se
zonul 1972, locul IX în lume) își 
poate aduce contribuția la ridicarea 
„ștachetei** performanțelor.

CELE MAI BENE PERFORMANȚE 
ALE ANULUI

VIORICA VISCOPOLEANU 
(ROMANIA)

Are 33 de ani. 1,63 m și 52 kg. Este 
membră a clubului Steaua, fiind pre
gătită de Ioan Soeter. Campioană 
olimpică în 1968 la Ciudad de Mexico 
în proba de lungime, cu un rezultat 
care a corectat recordul mondial și 
pe cel olimpic : 6,82 m. Campioană 
europeană indoor ia Viena în 1970 cu 
6,56 m. A cucerit medalia de argint 
la C.E. de la Atena (1969) cu 6,45 m 
și pe cea de bronz la C.E. de sală 
de la Sofia (1971) cu 6,53 m. Deține 
8 titluri de campioană națională. 7 
titluri de campioană balcanică și a 
corectat de 13 ori recordul țării în 
proba de săritură în lungime.

Fără discuție, proba de lungime 
este numai una dintre cele care vor 
reține atenția spectatorilor și spe-

(Continuare în pag. aia)
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9
20
22
23
10

telor directe din 
între 7 din cele 
primului eșalon.

două locuri
și U R.S.S. Campioa-

ultimii patru ani,
10

ȘAPTE FORMAȚII DE POLO

formații ale

UNDE Șl CUM 
SE VOR

ÎNOT. întrecerile vor avea 
loc între 2S august și 4 sep
tembrie la Olympia Schwimm- 
halle, situată în partea de sud- 
est a parcului olimpic, la pi
cioarele turnului de televiziu
ne Bazinul ide concurs are o 
lungime de 50 m, lățime de 
21 m' (8 culoare) și o adinci- 
me uniformă de 2,50 m. tn 
jurul său — tribune cu o ca
pacitate de 9 000 persoane. A- 
lăturat mai există două pisci
ne pentru încălzire ; una de 
50 m 12.50 cu 2 m adîncime 
și alta de 16.66 m'8 m cu o 
adîncime de 1,80. Fiecare ța-ă 
are dreptul de a înscrie cel 
mult trei concurenți de pro
bă. Cursele în care sin' în
scriși peste 32 de concurenți 
vor necesita serii (contra
timp), semifinale și finale, 
iar celelalte numai serii și 
finale

POLO.
partidelor 
desfășura 
aflat în apropierea Satului o- 
limpic. Caracteristici: lungi
me 50 m, lățime 21 m 
și adîncime 2.50. Capaci
tatea tribunelor 3 300 
persoane. Cîteva dintre 
mai importante meciuri 
fi programate și la Olympic 
Schwimmhalle. La turneu pa-- 
ticipă: Iugoslavia. U.R.S.S., 
Ungaria, Italia, S U.A., Olan
da, Mexic, Brazilia, Cuba. 
Australia. Japonia, ROM.l- 
N1A, Spania, Bulgaria
R. F. a Germaniei. Acestea 
vor fi împărțite în trei serii, 
tragerea la sorți urnind 
aibă loc cu ctteva zile i-,air 
tea competiției. Primele doui 
clasate in fiecare grupă . 
califică pentru turneul final.

SĂRITURI. Concursul a 
avea loc la Olympia Schwimm
halle, fn piscina aflată in con
tinuarea celei de înot. Carac
teristici : lungime 20 m, lă
țime 21 m și adîncime 5 m. 
Programul de disputare : 27— 
28 august — trambulină (f); 
29—30 august — trambulină 
(b); 1—2 septembrie — plat
formă (f) și 3—4 septembrie 
— platformă, (bl. Primii 12 
clasați în preliminarii se ca
lifică pentru finale.

Marea majoritate a 
din turneu se vor 
in bazinul Dante,

de 
tele 
tor

78 de zile pînâ la inaugurarea Olimpiadei

[[CHIPADEPOlO.OCONflRMĂRf

! Înotătorii și săritorii
' IN CURSA SPRE CALIFICARE

A-

printr-un termen comun I 
Larga lor răspîndtre pe |Inot, polo, sărituri. Trei sporturi distincte, unite doar printr-un termen comun *

— natația — și prin același mediu de concurs — apa. 1 
întregul g<ob — F.I.N.A coordonează 98 de federații naționale — a adus, * 

cum este ți firesc, acestor discipline (mai ales înotului) un loc de frunte în pro- 1 
gramul Olimpiadelor. a

Anul acesta există perspectiva ca. pentru prima oară în istoria J. O., țara ' 
noastră să fie reprezentată la toate cele trei discipline. Loturile, lărgite lâ această ■ 
oră. cuprind sportivi tineri și talentați. de o bună valoare internațională din Bucu- , 
rești. Cluj. Reșița. Oradea ți Sibiu, capabili de o comportare onorabilă La cea mai l 
mare confruntare sportivă a lumii. v . țum’ș, -u-vw-i

Firește, cele mai mari șanse de a figura pe un toc de frunte le păstrează * 
echipa națională de polo Recent, la Miînchen, ea și-a cucerit cu brio (7 victorii I 
din tot atîtea partide) dreptul de a evolua în turneul final, jocurile sale fiind ’ 
apreciate elogios de numeroși specialiști Înotătorii și săritorii — in schimb — ■ 
nu au atins cel mai înalt standing internațional; ei sînt insă tineri, ambițioși, și I 
vădesc certe perspective de progres. ’

Cum au evoluat principalii protagoniști ai celor trei discipline pe plan mon- • 
dial, care este poziția reprezentanților noștri față de celebritățile sporturilor res- 1 
peetive? Iată ce ne-am propus să vă prezentăm in această pagină, încercind în * 
același timp să evaluăm aproximativ ți posibilitățile tricolorilor.

Ultimele două decenii au stabilit 
în arena polo-ului mondial o ierar
hizare destul de precisă ă echipe
lor în două mari dșâloahe Calori
ce. într-o priwa grupă se află 10 
reprezentărive.-,'pe care Ișț Jntîlnim 
de regulă în aproape toate marile 
competiții din lume : Ungaria,
U.R.S.S., IugoslâVîa. ROMÂNIA, O- 
landa. S.U.A., Italia, R. F- a Ger
maniei. R. D. Germană și Spania.

Și în rîndul acestor formații e- 
xistă o sensibilă diferență între 
„careul de asi“, alcătuit din Un
garia, U.R.S.S, Iugoslavia și Ita
lia, țări in care acest joc cunoaște 
o foarte largă dezvoltare, și cele
lalte echipe Ne-o confirmă, în pri
mul rînd. clasamentele turneelor 

’ oficiale din ultimii patru ani :
1068 — ,J O. de la Mexico: 1 IUGO

SLAVIA, 
4. Italia :

1. UNGARIA
2. U.R.S.S.
3. IUGOSLAVIA
4. ITALIA
5. ROMANIA
6 OLANDA
7. S.U.A.

34
40
36
38
33
29
12

6
io
7
7
5
2
1

4 79.4%
4 77,5% 

65,2“/» 
40.7”, t 
25 7’/, 
17.20', 
12.5%

Pe primele 
pele Ungariei T. 
ha olimpică de la Tokio (1964) șî 
cîștigâtoarea ultimelor două ediții 
ale campionatului european <U- 
trecht — 1966 și Barcelona — 
1970) au, după părerea noastră, 
cele mat mari șanse de a intra în 
posesia titlului. Deși se află pe lo
cul secund poloiștii sovietici _ au 
cîștigat patru din cele cinci întil- 
tiiri directe cu echipa Ungariei.

. Pentru locul III. lupta este com
plet deschisă celorlalte 5 formații. 
Prin prisma clasamentului de mai 
sus, Iugoslavia pare favorizată, ea 
pierzînd de 9 ori (în fața Unga
riei și U.R.S.S. de 3 ori. Româ
niei de două ori. Italiei o dată) în 
cele 36 de meciuri jucate Și echi
pa Italiei este o candidată serioa
să la locul III. în ultimul ciclu 
olimpic, ea a realizat victorii la 
toate echipele (în fața U.R.S.S^ — 
două, Iugoslavia — una. România 
— patru, S.U.A. — una. Olanda —- 
trei) cu excepția celei ungare.

2. U R.S.S.. 3. Ungaria,
^(Supa Hungaria" - 

(care ' înlocuiește Trafea ■ d'ltalia) i 
L. ITALIA. 2. R.D, Germană, 3. Un
garia, 4 U.R.S S. ; 1976 — Carnpio- 
natul european : 1. U.iî.S.S., 2. Un
garia, 3 Iugoslavia, 4 Italia ; 1971 
— „Trofeul Jadran" (un campio
nat mondial neoficial) : 1. UNGA
RIA, 2. Iugoslavia, 3. U.R.S.S., 
ROMÂNIA.

Patru mari competiții, așadar, 
tot atîtea echipe învingătoare, 
cestea se detașează, de altfel, 
fruntea ierarhiilor și într-un cla
sament, alcătuit

4.

Și 
A- 
în

OBIECTIVUL MINIMAL
a-

PRIMELE CINCI

VW

UN LOC PRINTRE pe baza rezulta-

IN 64 DE ANI 13 TURNEE
Șl 11 ECHIPE PE PODIUM I

tc<

Tn programul Olimpiadelor moderne, 
polo-ul are una dintre cele mai veeni 
si stabile prezente. Excepttnd J.O de 'a 
Atena din 1896. vom Intilni turnee de 
polo în absolut toate edițiile care au 
urmat. Ln Început. întrecerea a fost des
chisă echipelor de club, Iar în tabloul 
învingătoarelor vom afla numele unor 
formații ca Osbourne Club Manchester 
(Anglia) în 19«o și New York Athletic 
Club în 1904. La Londra, în 1908. titlul 
olimpic este disputat pentru prima oară 
de reprezentative naționale. Selecționata 
Marii Britanii obține primul titlu, dubă 
trei victorii consecutive.

O mare surpriză în 1924 - triumful cu 
totul nescontat al Franței, la Paris : în 
1928. ta Amsterdam, ciștigă echipa Ger
maniei. începînd din 1932 (Los Angeles), 
reprezentativa Ungariei va domina cu 
autoritate această competiție, șirul sue-

UN DEBUT LA J
IN PERSPECTIVA

■are

Suedia) și 
trambulină 

(Aileen 
— SUA).

Salt înainte. Sorana
speranță olimpică a țării noas 

Foto: Ion MiHAîCÂ
cu autoritate, 

al șaselea, de

' Istoria Jocu
rilor Olimpice 
moderne consem
nează desfășura
rea primelor în
treceri de sărituri 
în apă în 1904, 
-la St. Louis, cînd 
■T.ord - americanul 
G. E. Sheldon a 
.cucerit medalia 
de aur la tram
bulină. In 1904 
•s-au disputat nu
mai salturile de 
•ia trambulină 
bărbați, iar la 
următoarele e- 
diții programul a 
fost completat eu 
celelalte probe : 
•1908 platformă 
bărbați (campion 
ii. Johansson — 
Suedia), 1912 — 
platformă femei 
(Christine Johans
son — 
1920 
femes 
Rigg’in 
Din 1920, progra
mul Jocurilor C- 
iimpice a cuprins 
cu regularitate 
toate cele patru 
probe, dominate 
pînă în deceniul 
sportivii din S.U.A., care au clști- 
gat de regulă toate cele trei me
dalii. începînd din 1960, europenii 
își fac tot mai simțită prezența în 
disputa pentru locurile fruntașe. în 
special la femei. La Roma, tînăra 
săritoare din R.D. Germană. Ingrid 
Krămer spulberă mitul superiori
tății americancelor, cucerind meda
liile de aur la trambulină (3 m) ți 
la platformă (10 *m) în 1964. la 
Tokio, Ingrid Krămer, reeditează 
victoria la trambulină și sovietica 
Galina Alekseeva obține medalia 
de bronz, iar în 1968, la Ciudad de 
Mexico, cehoslovaca Milena Duci- 
kova realizează 
cîștigînd primul 
l.a bărbați.
S.U.A. continuă 
dar concurența 
tot mai acerbă, 
urmă remareîndu-se italianul Klaus 
Dibiasi care izbutește să cucereas
că la Ciudad de Mexico medalia 
de aur la platformă și cea de 
gint la trambulină.

între Jocurile Olimpice de 
Ciudad de Mexico și cele ce vor 
avea loc la Munchen, se pare că 
săritorii din Europa au realizat un 
progres mai simțitor. Reprezentan
ții Italiei, R. D. Germane. U R.S.S. 
și reprezentantele Cehoslovaciei. 
U R.S.S. și R. D. Germane au ma
nifestat, de la an la an, un vizibil 
salt calitativ.

Sportivii români, se pregătesc să 
participe pentru prima dată la 
Jocurile Olimpice. O serie de re
zultate promițătoare^ obținute la 
concursurile de ‘ ~
rești și Rostock, 
săritori valoroși, 
murilor olimpice 
lină, 290 p la platformă femei ; 440 
p la trambulină, 390 p la platformă

ÎNOTĂTORII

o mare surpriză, 
loc la platformă, 

reprezentanții 
seria victoriilor, 

europenilor devine 
dintre aceștia din

ar

ia

la Rennes, Bucu- 
in compania unor 
depășirea bare- 
(360 p la trambu-

bărbați), în condițiile 
ceri internaționale,.ne 
că Sorana Prelipcear j 
lania Decuseară (26 an 
nea (27 ani) se pot clasa printre 
cei 12 finaliști, ceea ce ar consti
tui o performanță cnorabilâ dacă 
ținem seama de puternica derml- 
tare a săriturilor și de condițiile 
materiale din unele țări De altfel, 
Sorana Prel-pceanu (elevă a antre
norului Aurel Breja de la Cri sul 
Oradea) a și realizat cîteva perfor
manțe remarcabile la trambulină 
(printre altele, locul I la concursul 
de la Rennes, locul I la campio
natele internaționale ale Român ei. 
intr-o companie selectă) prin care 
i se acordă șar.se pentru finala de 
la Miînchen. Ion Ganea (antrenor 
Norbert Hatzak. de la C35.M Si
biu) și Melania Decuseară (antrenor 
Pantelirnon Decuseară. de la Pro
gresul București), au obținut ți ei 
unele rezultate promițătoare si, în 
plus, vasta lor experiență < 
curs îi poate aiuta să a;bă 
luție bună într-o competiție 
vergurâ.

Actualmente, components
Iui olimpic de sărituri se p-eai- 
tesc cu asiduitate în vederea urmă
toarelor concursuri de verificare, 
dintre care cele mai importante se 
vor desfășura în Elveția (15 
iulie, la Klînte) și în Italia (21 
iulie, la Bolzano). Cu deosebit 
teres este așteptată tradițional 
confruntare de la Bolzano und». 
după foaie probabilitățile, vor f: 
prezenti tojî candidatii la locurile 
de frunte ale Jocurilor Olimotce. 
inclusiv săritorii din S.U.A., Mexic 
și Canada. De altfel, de comporta
rea la competiția de la Bolzano, 
depinde în mare măsură partici
parea sportivilor români la între
cerile de la Munchen.

unor într 
dau sperar 
(14 anO. M 
i) și loa. Ga-

r. mea- au 
decefirs.

Siiururul cbiec-

de con 
o ero

> de an

n deosebit simț al plasamentului și reflexe remar
cate l-au tfBs pe tinărul Șerban Huber in rîndurile 
«for moi liBi! pwrmri din (unt® ■ ju.„. »
r ■■ dovedit 

6*r e»«*ațîike *• acett aa ao coa- 
firaao rt eek*a raatal posedă 
■a portar 4t rtaU (Robert are fo
to koeto |i etarsăzălori (Zamfi- 
rrsco. Wabilnca. Novaci |â atacanți 

(V. tm. Ceti orar. D Pope- 
CX Rcv*. Larăr k care șaio să

■ siitf defeesis bsee 
Ceea ce este, iovi. |i aoai 
rcpreciecă faptsl ci potaa-

■ s-»« debarasai tocai de 
de ioferaornate pe care-l

tată de cetebr-.tăple acestui 
ăocăod de La e«xî la epal. ți 
iod ades ta. >■ fața celor mai

dio ietac.
•tsan. reprezeatativa 

ie de a repeta cel puțin 
aaterioară (local V la 
ăbibtăți evidente de a 

j»iooiriți Chiar dacă tarneele
Ca acest aa — ea excepția victoriei 
cew (7—O asupra Spaniei — nu au 
fea prea cooclndeaie. jucătorii ți 
ai i aar» pist.-ează un optimism 
lacăd. burst pe teme-ori solide. .Este 
îear-te g-e: — declara antrenorul A. 
Griapetca — să mizăm pe victorii in 
fața CcRariei sau L'855. în cele- 
SaSe securi păstrăm insă țar.se 
rtdarte Dacă ne vom pregăti cu to
tală sericrta’.e ți r.e vom orienta

i! de joc îc funcție de 
adversar, putem realiza o 

omă surpriză. VREM SA NE 
asam crr mai bine in rtn- 
X PRIMELOR CINCI FORMAȚII 
X LLAtr.

POLOIȘTII

ceselor sale (cinci la număr) fiind între
rupt doar de „squadra az2urra“ în 1913, 
la Londra șl în 19S0, la Roma. Intre timp 
însă, mai precis Jn ultimele două dece
nii. alte două formații. Iugoslavia și
---------- își fac o puternică Intrare inU.R.S S„

srena internațională. Tn finala ultimei 
ediții, cele două team-uri an oferit o 
luptă titanică, medaliile de aur revemnn 
sportivilor iugoslavi. învingători la un 
scor de handbal. 13—11.

De-a lungul a 13 turnee au luat par.e, 
o dată sau de mal multe ori 35 de re- 
orezentative naționale din toate ce:e a 
continente Dintre acestea, șase (Un-ța- 
ria, Marea Britanie. Italia. Iugoslavia. 
Germania. Franța) au reuși' să Intre, m 
posesia titlului olimpic, 
gta. Suedia. U.R.S.S.. 
figurează în tabloul (de 
pelor medaliate :

UNGARIA 
MAREA BRITANIE 
ITALIA 
IUGOSLAVIA 
GERMANIA 
FRANȚA 
BELGIA 
U.R.S.S.
SUEDIA
S U.A 
OLANDA

ROMÂNI, DE DOUA

iar alte 
S.U.A . 
mai jos)

5 (BS-4- 
O’.aii'Ja) 
a) echi-

t — 2 
0 _ 0 
o-l 
3-0 
2-0
0 - l
3 - 7 -
2 - 2
1 - 2
0 — 2
0. - 1

ORI, 0.

IN APROPIEREA „CAREULUI DE AȘI
Deși jocul de pdo este 

practicat in țara noas’.râ 
de mai bine de patru de
cenii. prima prezență a 
vnei echipe românești la 
un turneu ohmpte este 
conse-nnaiă abia in 1952, 
la Helsinki, alături de alte 
20 de formații din întrea
ga lume. Lipsită de expe
riența marilor confruntări 
reprezentativa noastră 
pierde cele două meciuri 
din preliminarii (4—8 cu 
formația unită a Germa
niei și 3—6 cu S.U A:), ro
tind calificarea in turneul 
final.

Patru ani mai tirziu, la 
Melbourne, „7“-le Româ
niei este nevoit să joace 
în cea mai dificilă serie 
și, după ce învinge echipa 
Australiei cu 4—2, pierde 
la limită in fața e- 
chipelor Iugoslaviei (2—3) 
și V R.S.S, (3—4), ‘•are în

jinal vor fi medaliate cu 
argint și, respectiv, bronz 
O altă infringere cu totul 
surprinzătoare, in fața se
lecționatei Marii Britanii 
(2—5) trimite echipa ro
mână tocmai pe l'icul 8 in 
clasamentul general.

Ediția din I960, desfă
șurată la Roma, aduce ju
cătorilor noștri o primă 
consacrare pe plan mon
dial. In serii, Zahan, Bă
diță. Kroner și coechipie
rii lor înving R A.U. cu 

■5—0, Japonia cu 4—l, dar 
pierd in fața formației ita
liene (care va deveni cam
pioană olimpică), după o 
partidă dramatică, cu 
3—4 In grupa semifinală : 
3—3 cu formația unită a 
Germaniei- și o nouă in
fringere la limită, 2—3 cu 
U.R.S-S., rezultate ce eli
mină practic pe reprezen
tanții noștri din lupta pen-

tru medalii. In ultimele 
două meciuri, românii au 
întrecut Olanda cu 5—4 
și S U.A. cu 4—3, ocupîncl 
astfel locul V.

Performanta va fi repe
tată și la J.O. de la To
kio, unde am debutat cu 
o victorie la scor (9—4) in 
fața Japoniei, urmată de o 
nouă infrîngere (3—4) in 
fața Italiei. După succesul 
cu 5—4 realizat împotriva 
reprezentativei unite a 
Germaniei, poloiștii noștri 
au avut mari șanse de a 
pătrunde în „careul de ași“ 
și a obține, cel puțin, me
daliile de bronz. Era su
ficientă o victorie in fața 
selecționatei U.R-S S, dar 
această partidă decisivă 
s-a încheiat cu un rezul
tat egal (2—2), care a per
mis jucătorilor sovietici 
să ocupe locul III. trimi- 
țind în același timp echi-

pa țării noastre pe a 
5-a poziție.

Astfel, intr-un clasament 
inedit, alcătuit pe baza tu
turor rezultau lor înregis
trate în ultimele șase tur
nee olimpice, din 1948 și 
pînă în 1968. formația 
României, prezentă la nu
mai 4 ediții, in care a sus
ținut 20 de meciuri 
(9—2—9 89—68). sar afla 
pe locul Vil din 33 de e- 
chipe, după reprezentati
vele Ungariei, Iugoslaviei, • 
Italiei (cu cite 6 prezen
țe). U R.S.S,, Olandei (cile 
5 prezențe) și S.U.A '6 
prezențe), Singurii jucă
tori care ne-au reprezen
tat la 3 ediții (Melbourne, 
Roma și Tokio) sînt Aurel 
Zahan și Alexandru Sza
bo, recordmanff selecțio
nărilor (peste 200) in e- 
chipa națională

IN LUPTA CU BAREAAURILE
icoperite, atît în S.U.A., Aus- 

și pe continentul nostru, 
înotători au realizat per- 

excelenîe, 
lcr deosebită. Și 

■e: sportivi români 
Aimer și Groza au 

simțitor, îmbunătățind 
e tării (16:59,5 la 1 500 m 

3T4 la 230 m delfin). Ei n-au 
:. s t însă să atingă și haremuri
le severe impuse de federație : 
14:45.4 și, respectiv, 2:27,0.

îrtă poftîțîâ lor actuală în ierar
hi mondială, ținînd cont 
rezultatele a numai trei 
din fiecare tară i

1 504 m liber : Cooper ______
Ea) ’15:57,7, Windeatt (Australia)

Tetiow (Australia) 1&-30.7, 
(S.U.A.) 16-32,6 Fassnacht 
16-35,5, Burton 
Grozaj (R.F.G.) 
(R.D.G.) 16:43,4.

care vădesc 
doi 

citați 
pro 

re

doar de 
snortivi

(Austra-

15.20.3, 
Kmsella

' ♦ ' " **!

(16’59,5) pe 
a reșit eonului

Mclnnis 
(R.F.G.) 

2:28.0, 
(O- 

(Anglia)

Funch (Australia) 
(S.U.A.) ------
2: 26.0, 
Zantvort 
landa) 
2:29,0, GROZA

Ce șanse 
tori români 
naiiștii de 
men tele de 
si fac inutile 
mentare, mai ales că timpii res
pectivi sînt aproximativi și pot fi 
mult îmbunătățiți, iar printre li- 

. cleri și-ar mai pufea farce apariția 
și alți sportivi din Mexic, U.R.S.S, 
Suedia (la 1 500 m) sau Inctătoa- .. 
re din U.R.S.S., Ungaria. Suedia. 
Canada, Japonia, (la 200 m delfin).

Desigur, cunoscîndu-le marea 
de »• 

f-'-că 
reali- 
spec- 

atinge 
neapă-

2:57,7, 
Machin 
(Olanda) 
2:28.9,

I 2:25,0, 
Nagel 
(Anglia) 
2:28,6, Buys

Brown 
(ROMANIA) 2:30.4. 

cei mai buni înotă- 
a figura printre fi- 
Munchen ? Clasa-

au
de 
la

mai sus sînt elocvente
comentariile supli-

Eugen Aimer zimbește satisfăcut la capătul cursei record 
1500 m liber.-Vom surprinde oare, o imagine asemănătoare 

și in piscina olimpică din Mijnchen ?
tri să atingă aceste 
pretențioase? Totul < 
du] în care se vor 
tămînile următoare 
le lor examene 
dintre care cel mai -
fi prilejuit de „Trofeu) celor 7 co
line", competiție ce va avea Ioc în 
iulie la Roma. h . a ..

cunoscîndu-le 
ambiție și posibilitățile certe 
progres, nu ignorăm faptul 
Aimer sau Groza ar putea 1 
za, la rîndul lor. progrese 
taculoase, dar 
țelul 
rat 
cifre 
unu] 
întrecerile 
privește pe Marian Slavic șanse
le sînt mai reduse si perspective

(R.F.G.) 
16M1A
Jandzins
«S.U.A.) 16:46,9, Van der Kuil 
landa) 16:47.7, 
16.-52.8 “ ‘
sețki
b?rg (R.D.G.) 16:54,3 ALMER (RO
MANIA) 16:59,5;

294 m delfin :
2 22 6,
Nea!
(S.U.A.)
Commerford

(S.U.A.) 
16:42,7, 
Genter 

(O- 
Rosenkranz (R.F.G.) 

Dockhorn (R.D.G.) și Li- 
(U.R.S.S.) 16.54,2, Freuden-

limite foarte 
depinde de mo- 
pregâti în săp- 
și de viitoare- 
internaționale. 
important va

le mult mai mici, deoarece în se
zonul de primăvară, bucureștea- 
nul nu a reușit să coboare sub 
55,0 pe „sută" și sub 1:59,0 la 200 
m liber, iar pentru a ajunge prin
tre finaliști i-ar fi necesare recor
duri personale în jurul a 53,5 și 
1:55,0 .

Vor fi capabili reprezentanții noș-

pentru a-și 
vor trebui 
la 16:30,0 și 2:25.0, 
pentru a urca

cele 8 blocstarturi 
finale. In ceea ce

1propus ei 
să ajungă 
suficiente 
din

De 
in 
îl

în 
în 
se 
m 

sau

W

2:23,1, 
Willie

Lindner 
(Australia)

2:23,5,

Kother (R.D.G.) 
(R.D.G.)

2 -23 9
Moe (S.U.A.) 2:23.7, 
(Australia) 2:23,8,

f

Lirltale In ba-

detfin. st

De!.’'G'oza promite rezultate de valoare internațională Mai 
ales daci ne gindim că autoarea a împlinit abia 16 ani •4

din analiza pre- punct în. totalitatea 
cătonlof' respectivi, _____

• rrțare ;șt calitățile deosebite ale antrenorilor Ai GriM- ! ' 
Echipa națională de polo, cucerindu-și un loc in- (eseu și. N. Tirqiu nu ne îndoim că „7"-le răpre-

rîndul celor 16 finaliste, define un potential destul zșntgtiy se va prezenta la Munăhen în condiții op-
de ridicat, incomparabil superior (o dovedesc re
zultatele) celui din primii ani ai ciclului olimpic. 
Ea poate să repete cea mai bună performantă (lo
cul V), abținută de două ori în cadrul J.O și chiar 
să o îmbunătățească, răcind această afirmație ne 
bazăm pe existența unui lot (15 jucători) extrem de 
omogen, care face de pe acum dificilă alegerea 
celor 11 tricolori. Bine pregătită din punct de vedere 
fizic și cu o concepție modernă de joc, echipa 
de polo a României a dovedit prin întreaga evo
luție din ultimele 16 luni, cc se află în imediata 
apropiere a celor mai bune echipe din lume, în 
fața cărora a cbtinuî cî’evo rezultate meritorii, și 
că păstrează !o o distantă apreciabilă formațiile 
din cef de al doilea eșalon valoric.

Desigur, lucrurile slnt încă departe de a fi puse la

oncluziile care se desprind
i pagină se pol formulaConcluziife care se de 

zentafâ în această 
astfel :

lor, dar cunoscînd ambiția ju- 
marea lor dorință de afir-

time.
Situația înotătorilor și săritorilor este oarecum di

ferită. Ei nu au convins, încă, deplin pe selecționeri 
că pot intra în posesia pașaportului dlirnp7c”~fleșT 
ou obținut în acest sezon unele rezultate notabile. 
Din partea lor (și mai ales a înotătorilor) se aș
teaptă un efort susținut, care să se concretizeze în 
antrenamente de cea mai mare intensitate, urmate 
de rezultate corespunzătoare, la nivel mondial. în 
același timp, însă, federația de 
bui să controleze îndeaproape 
sportivi și să le asigure condiții 
nament

Există, așadar, temeiuri ca, în 
ția să contribuie la zestrea de puncta a delegației 
olimpice române.

specialitate va tre- 
preaătirea acestor 
perfecte de antre-
acest an, și naîa-

Pagină redactată de Adrian VASILIU și Dumitru STANCULESGU
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VĂ PREZENTAU PE EEENĂ TPANDâEIP,
NOUA CAMPIOANĂ A LUNII

Interviul nostru cu antrenorul federal Ion CRÎSNIC

1. ROMÂNIA
2.
3.
4.
5.
6.

Iugoslavia
Republica Federală a Germaniei
Republica Democrată Germană 
Austria
Ungaria

7. Cehoslovacia

schimb, nu putea să emită pretenții în 
fața iul M. Demirtag (Turcia), un lup
tător. foarte puternic și bun tehnician, 
cel care a și cucerit titlul. Cu toate 
acestea, el a pierdut onorabil, la o dife
rență de numai două puncte (5—7). Mij
lociul Vasile TiȘănaș, handicapat de 
greutate (are 83 de kg și nu 90. cît pre
vede Urnita maximă a categoriei) a cu
cerit totuși medalia de bronz. Sub orice

de la acest stil s-au situat pe primul 
plan ?

— Semiușorul Emilian Cristian și greul 
Ladislau Simon și-au învins net toți 
adversarii. Cristian a dispus în finală 
de Luptătorul bulgar Șt. Stoikov, unul 
dintre cei- mal >bunl eoncurenti din echipa 
Bulgariei. “La rîndu-i, Simon, a dispus 
prin tuș de luptătorul turc V. Kaplan, 
țar In partida finală cu T. Radev (Bul-

La Salonic- s-au desfășurat., timp de 
trei zile, confruntările Balcaniadei de 
tineret la lupte (libere-și greeo-Fomane). 
Reprezentanții țării noastre au avut o 
comportare remarcabilă, cucerind șase 
titluri de campioni, A medșțUL^de. argint 
s: 3 de bflmlf'rri Clasamentele pe na
țiuni. Romtnta a ocupat -JoetH IT atît la 
lupte libere cit și la greco-romane, suc
cese notabile pentru care se cuvin feli
citări deopotrivă luptătorilor și antre
norilor lor. La înapoiere am solicitat 
antrenorului federal TON CRÎSNIC amă
nunte despre poiRpetițla balcanică.
- Vâ nigănT să vă referiți mai întil 

la evoluția tinerilor de la lupte libere 
care, de astă dată, au obținut pentru 
prima dară, rezultate mult mal bune 
decit cel de la greco-romane.

— Intr-adevăr, luptătorii de Ia libere 
au marcat o ascensiune Pe care o aș
teptăm de rtulți ani. Niciodată pînă 
acum ei n-au reușit să obțină succese 
mai mari decit* colegii lor de la greco- 
romane, Șl .dacă doi dintre el nu ar fi 
făcut gfeșeli tactice, echipa de lupte 
libere a RdmăhleV cucerea.' pentru pri
ma dată',.jrofet^j ‘ Balcaniadei.

— Asupra acestora poate că. ar fi bina 
■â reveniți mal tirzlu pentru a da ln- 
♦ ietatea—cuveuuă, .celor , care s-au re
marcat. Așadar, care dintre luptătorii

INTILNIREA ROMANIA-ITALIA 
SE VA DISPUTA IN NOCTURNĂ

• Lotul nostru se va reuni luni, iar pregătirile
Snagov

Pag. a 3-a

SPORTIVII DE LA U.M.E.B., MUNCITORI 
HARNICI, CU CARE COLECTIVUL SE MÎNDREȘTE 

nici". Inginerul Vasile Stăneci, șeful 
secției autoutilare, ne spunea des
pre aportul electricianului Lauren
țiu Schmidt, al lăcătușului montor 
Gheorghe Torica, al rabotorului Ni- 
colae Ilie, chlîflcht la locul de mun
că, toți trei componenți ai echipei 
de fotbal. Inginerul David Doici, de 
la atelierul de montaj, ne-a vorbit 
despre harnicii muncitori Gh. Boroș 
și M. Tudor de la strungărie. despre 
inginerul Victor Cîrciu, președinte
le asociației sportive și component 
al echipei de handbal, despre un 
alt îndrăgostit al acestui sport, 
Envert Selim, șef de echipă la bo- 
binaj, om de o înaltă calificare 
profesională. Toți aceștia, ca și bo
binatorul R. Ciobanu, tehnicianul 
C. Nicolau, ing. M. Anghel. fac par
te din familia sportivilor de la 
U.M.E.B., tineri care în procesul de 
producție, cot la cot cu tovarășii 
lor de muncă, disciplinați și sîrguin- 
cioși, dau viață angajamentelor pe 
care acest colectiv și le-a luat in 
cinstea Conferinței Naționale a Par
tidului și a celei de a 25-a aniver
sări a Republicii. Membrii asocia
ției sportive Electra, cu care uzina 
se mîndrește, își unesc în aceste 
zile strădaniile lor cu eforturile 
întregului colectiv, conștiențj că 
prin aportul lor în depășirea sarci
nilor de plan își vor manifesta re
cunoștința, atașamentul lor față de 
partid.

la turnătorie -și montaj, la.,construc
ții metalice. Oamenii de aici sînt 
hotărî ți să intîmpine marile eveni
mente politice cu noi realizări Ia 
locul de producție, Se află în compe
tiție cu' el'ftrșîșî pentru a îndeplini 
cu cinste angajamentele pe care și 
le-au luat,- de a suplimenta realiză, 
zile la producția globală, Ia produc
ția marfă, de a da beneficii peste 
Pian.

La realizarea acestor importante 
obiectivfe ale Uzinei de mașini elec
trice împreună cu harnicul colectiv 
de muncă, o contribuție de seamă 
educ și sportivii care, în timpul 
liber, reprezintă uzina în întrecerile 
de volei (din sezonul viitor în Di
vizia A), fotbal (campionatul „Pro
moție"), handbal (în calificări), tir 
și turism. Sportivii de Ia Electra" 
sînt animați de dorința de a fi cît mai 
utili colectivului. E de fapt un răs
puns la ceea ce și-au propus con
ducerea uzinei, comitetul de partid 
și comitetul sindicatului, de a for
ma tineri viguroși, cu un înalț pro
fil moral, oameni de nădejde în pro
ducție. .„Ne-a preocupat mereu a- 
ceastă latură a activității, ne mărtu
risea Gheorghe Barbu, președintele 
sindicatului, de încadrare a sporti
vilor în producție, de a face din ei 
muncitori vrednici, cetățeni destoi-

ATMOSFERĂ ENTUZIASTĂ LA UZINA 
UE ALUMINĂ

angajamentelor. S-au luat măsuri, 
cu responsabilități’ precise, pentru 
o aprovizionare ritmică a tuturor 
secțiilor, a tuturor locurilor de 
muncă.Jjn,scopul folosirii integrale 
a fondului’; de timp, comitetul de 
partid, prin comitetele sindicatelor 
șt U.T.C., va întreprinde o sus
ținută muncă educativă în rîndul 
muncitorilor ca să se elimine to
tal întirzierile, absențele nemoti

vate sau plimbările inutile prin 
uzină. Pe linia de propagandă se 
prevede organizarea unei expoziții 
intitulată sugestiv ..Realizări între 
cele două Conferințe Naționale ale 
partidului".

Atmosfera însuflețită de la Uzina 
de alumină, felul în care munci
torii, tehnicienii și inginerii de aici 
răspund prin fapte, sînt o garanție 
că în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului se vor obține 
și alte succese în cinstea mărețului 
eveniment.

VASILE TEODOR

CONDUCE ÎN „CURSA MUNȚILOR"
SINAIA 8 (prin telefon de la trl- 

misul nostru)
Traseul etapei a II-a, (Sinaia— 

Cîmpina—Sinaia) a „Cursei Munți
lor11 a măsurat doar 80 de kilome
tri. In schimb, în calea concurenți- 
lor s-au interpus două pante. Este 
vorba de Posada, ltfr în final de 
Furnica (șoseaua care urcă spre 
cota 1400 m și care a fost parcursă 
pînă la punctul numit Popicărie), 
cu serpentinele lor strînse și urcu
șurile pieptișe. în sfîrșit, „Cursa 
Munților" și-a ..'onorat numele.

Plecași din «Sinaia spre Cîmpina, 
plutonul cicliștilor rulează compact 
și nu va putea fi destrămat nici de 
urcușul! ușor spre vîrful Posadei și 
nici de'coborîrea accentuată care a 
urmat. <Pe drumui plat spre Bă
nești, plutonul sc găsește în aceeași 
formație de lă plecare. Singurul spor
tiv care se încumetă să spargă u- 
nitatea plutonului este un tînăr. 
Constantin Țănase, de la C. S. Bră
ila. Acesta evadează și reușește să 
ruleze de unul singur pînă la în
toarcere spre Posada, cind plutonul 
îl ajunge și îl depășește. Sprintul 
de cățărare de la Posada este cîș- 
tigat de Constantin Grigore, urmat 
de Vasile Burlacu și Nicolae Ga- 
vrilă. De aici și pînă la sosire nu 
se mai întîmplă nimic deosebit, 
victoria- revenind lui Vasile Teodor 
(Dinamo I) în lh 50:06. El a fost 
urmat de ( Cristian Tudoran (Steaua 
I) lh 50:06 Și Constantin Grigore 
(Dinamo I) lh 55:35.

Tn clasamentul general conduce 
Vasile Teodor cu 5 h 07:58, urmat 
de Criătian Tudoran 5h 08:38 și R. 
Langanike (Dynamo Berlin) 
5h.O8 i

Etapa, de vineri t Sinaia — Cota 
1400 m-(individual--contracronome-

Gheorghe ȘTEFANESCU

La 17 iunie, reprezentativa tării 
noastre își va încheia activitatea pe 
sezonul 1971'72, cum se știe, prin- 
tr-un joc amical cu selecționata ita
liei,

In vederea acestei întîlniri ami
cale de mare interes, antrenorul lo
tului nostru, Angelo Niculescu, și-a 
început pregătirile, urmărind evolu
ția selecționabililcr, în jocurile de 
campionat. Lotul va fi definitivat 
duminică seară' după disputarea 
etapei a XXVlTT-a. iăr Tuni jucă
torii se vor retfni la București, de 
unde vor pleca- la Snagov. Aici vor

urma, pînă sîmbătă la prînz, un 
program de pregătire, care va pune 
accent mai mult pe latura tehnico- 
tactică și pe jocuri-școală.

După cum ne-a informat antreno
rul Angelo Niculescu, lotul vechi 
nu va suferi mari schimbări, excep- 
tînd posturile în care s-au produs 
indjsponibilitâți (Dcmbrovschi. FI. 
Dumitrescu. Lucescu).

Pe de altă parte, federația a decis 
ca partida cu Italia să se dispute 
in nocturnă, incepind de la ora 20, 
pe stadionul „23 August".

• Ultimele rezultate și programul etapelor viitoare
întrecerea echipelor de juniori pen

tru desemnarea celor 16 formații par
ticipante la turneul final al campio
natului republican continuă.

• In turneul inter-campioane de 
județ s-au înregistrat rezultatele : Lie. 
nr. 2 Iași — Foresta Moldovița 3—2, 
Relonul Săvinești — Viitorul Vaslui
1— 0, Minerul Comănești — Luceafărul 
Focșani 10—0. Tînărul siderurgist Ga
lați — Olimpia Rm. Sărat 1—0, I.T. 
Constanța — Școala sportivă Călărași
2— 1, Dinamo Obor — Chimia Brazi 
6—0, Voința Domnești — Flacăra Mo- 
reni 2—0, F.C. Argeș II Pitești — Vul
turii Balș 3—0, Cimentul Tg. Jiu — 
Cutezătorii Orșova 4—0. Corvinul Hu
nedoara — Metalul Oțelul Roșu 4—2, 
U.M. Timișoara — Șc. sp. Gloria 
Arad 9—0, Recolta Hida — Voința 
Oradea 2—1, Unirea Alba — Oțelul 
Bălcești 5—0, Minerul Baraolt — Șc. 
sp. Odorhei 3—0, Chimica Tirnăveni
— Chimia Orașul Victoria 2—1, Li
ceul „A. Mureșân" Bistrița — Sparta* 
Satu Mare 1—0.

Duminică 11 iunie vor avea loe 
partidele : Relonul Săvinești — Lîc. 
nr. 2 Iași (teren Dinamo Bacău, ora 
11), Minerul Comănești — Tînărul si
derurgist Galați (teren Minerul, 
ora 13), I.T. Constanța — Dinamo O- 
bor (teren CFR. ora 11), Voința Dom
nești — F.C. Argeș II Pitești (teren 
Constructorul București, ora 13), Cor
vinul Hunedoara — Cimentul Tg. Jiu 
(teren Constructorul ora 13), Recolta 
Hida — U.M. Timișoara (teren „23 
August' Zalău, ora 11), Unirea Alba
— Minerul Baraolt (teren Unirea, ora 
13), Chimica Tirnăveni — Lie. A. Mu- 
reșan Bistrița (teren Chimica, ora 
13). In caz de egalitate, jocurile nu se 
prelungesc, ci se execută lovituri de 
la 11 m.

• In barajul echipelor clasate po 
locul 2 în seriile campionatului repu
blican : F.C, Argeș I Pitești — Poli-

tehnica Timișoara 1—0, Dinamo Bucu
rești — Școala sportivă Brașov 5—0, 
Sport Club Bacău — Progresul Bucu
rești 1—2 și Ind sîcmei C. Turzii — 
Crișul Oradea 1—0. Returul acestor 
partide are loc la 11 iunie la Timi
șoara (teren Politehnica, ora 11.30), 
la Brașov (teren I.C.M.B.. ora 9,30).

9) 
In 
la
se 
de

la București (teren Progresul, ora 
și Oradea (teren Crișul. ora 9.30). 
caz de egalitate după două jocuri, 
puncte sau golaveraj, jocurile nu 
prelungesc, ci se execută lovituri 
la 11 m.

ASTĂZI LA

BELPHEGOR

loan CHIRILĂ

M. VOICU, coresp.

com.

Eftimescu (min. 12), Laurențiu (min. 
63 și 70), respectiv Beldeanu (min. 
4) și Condurache (min. 26). A ar
bitrat bine S. Mataizer — Craiova.

Rubrică redactată de 
loto-phonosport

Loto de
direct din Studioul de

astăzi va fi

SERILE CU TEDDY NICULESCU
Cred co niciodată nu 

boxul la noi în țară, ca la aceste 
minjilor europeni. Aparatul se duce în focul luptei, 
imaginea e bine strînsă pe chip și pe pumn, se fură 
prim-planuri de toată frumusețea (și duminică seară, 
la fotbal, Roger Georgescu a încercat să prindă cî- 
teva tipuri din tribună și nu a fost rău de loc), un
ghiurile de filmare sînt insolite, în continuă mișcare, 
montajul nu o dotă surprinzător, cu punch, cu for
ță, cu estetică. Cei trei regizori, M. Panait, D. Co- 
jocaru și R. Georgescu, precum și operatorii lor — 
Cozlov, Pasat, Brazdes și Giuglea — mi se par seară 
de seară inspirați, metodici, în bună 
lucru. Țopescu are siguranță, vibra
ție, instinctul expresiei curate și a 
ieșit cu bine din cîtevo „clinciuri* 
delicate ca în cazul ciudatului rezul
tat din meciul Cimpoieșu — Beneș ; 
sînt sigur că nu se va supăra dacă 
voi scrie câ de data asta — ima
ginea îi concurează comentariul și 
deseori punctează mai mult.

Așa câ om văzut meciuri de mi
nune și scene de groază și mister; 
Băbescu — Siborov, de pildă, mi-a 
ridicol blocul în picioare. Duminică 
după-mosă, nu s-a putut dormi creș
tinește din cauza acelui scoțian care 
nu voia să cadă jos, oricîte încasa, 
pînă nu-l dobora și el, măcar opt 
glezul din fața sa. Nuvelă de Jack 
memorabile : Borst (R.F.G.), cu o 
ochi, către doctor, să-l lase să
sfîrșitul meciului, adică încă un minut. Ochii 
de copil mare, eu un colț de pleoapă sîngerindă, 
core implora înfricoșați dreptul la luptă, nu 
abandon... Și apoi, învinsul său — căci Borst a 
butii să biruie, bătîndu-se ca în Hemmingway 
spaniolul Rodriguez, un tînăr brunet, frumos ca
toreador Io debut, elegant, incapabil să dea urît și

s-a transmis mai bine 
campionate ale

dispoziție de

nîRni

secunde, pe en- 
Lcndon. Portrete 
imensă rugă în 
boxeze pînă la 

aceia

la 
iz-

un

BELGRAD ;

STEAUA ROȘIE
SELECȚIONATA INTERNAȚIONALA
• DUMITRU va alcătui, impreună cu Netzer, linia de nrjloc
• ȘTEFAN COVACI - antrenorul

Aniversînd 
numere, ziarul 
organizează astăzi, în capitala Iu
goslaviei. o interesantă Intîlnire rfe 
fotbal care va opune cunoscutei e- 
chipe STEAUA ROSIE o SELEC
ȚIONATA INTERNAȚIONALA. Tn 
această selecționată, condusă de an
trenorul Ștefan Covaci, va evolua, 
așa după cum am mai anunțat, și 
jucătorul român DUMITRU. El va 
face pereche cu mijlocașul vest-ger-

apariția a 6 000 de 
•.Sport Beograd"

selecționatei
man Netzer. Intr-o echipă care va 
mai cuprinde, printre alte nume 
sonore, pe Cruyff, Suurbier, Be
ckenbauer, Bobby Charlton.

DUMINICĂ IN capitală

1

SPORTIVELE NOASTRE

IN PRIM PLAN PE ARENA INTERNAȚIONALĂ
REPREZENTANȚII ROMÂNIEI 

- ONORAȚI LA 

CONGRESUL F.i.P.
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S-a născut la 26 iulie 1938, in 
comuna Tărtășești, județul Ilfov. 
Are 1,60 m înălțime șl 65 kg Face 
parte din asociația sportivă Laro- 
met București și este tehniciană la 
Uzinele Laromet. Practică popicele 
din anul 1957, fiind distinsă, in ur
mă cu 4 ani, cu titlul de maeștri 
emerită a sportului.

Elena Trandafir a făcut cunoș
tință cu sportul încă de pe vremea 
cind era școlăriță, jucind volei și 
tenis de masă dar, mai apoi s-a 
consacrat jocului pe pista de bi
tum. La puțin timp după ce a in
trat prima oară, pe arenă, ea a 
fost remarcată chiar de.„ viitorul 
ei soț. Petre Trandafir, care era 
un jucător de popice consacrat.

Colegele ei de echipă afirmă că 
Elena Trandafir este o fată har
nică și ambițioasă, la antrenamente 
lucrînd de multe ori peste „norma" 
fixată. Antrenorii lotului au multă 
încredere în ca. Elena Trandafir 
reușind la majoritatea intilnirilor 
internaționale să se situeze prin
tre principalele realizatoare ale re
prezentativei noastre.

Iată palmaresul noii campioane 
a lumii: de 4 ori campioană mon
dială pe echipe (București — 1966, 
Linz — 1968, Bolzano — 19*0 și 
Split — 19*2), campioană mondia
lă la dublu (Bolzano — 1970), vice- 
campioană la simplu (Bolzano — 
1970), campioană mondială (Split 
1972) și de 5 ori campioană a Ro
mâniei. Are ca record personal 
502 p d, iar cea mar bună perfor
manță internațională a realizat-o 
la C.M. de la Split — 468 p d, 
cifră care constituie un nou record 
mondial. ,

La Congresul F.I.P., ținut intr-una 
din elegantele săli de recepție ale 
modernului hotel „Marian" din 
Split (inaugurat in preajma C.M.), 
secretarul general al Federației ro
mâne de popice, L, Sz6cs, a fost 
reales în prezidiul F.I.P., răspun- 
zind acum de comisia de regula
mente a forului internațional. De 
asemenea, cunoscutul conducător 
de joc Eroniin Moldoveanu a fost 
delegat ca arbitru principal al Cam
pionatelor europene de juniori, pro
gramate pentru anul viitor în Ce
hoslovacia. în sfîrșit. a fost omo
logat primul record mondial la 
proba maraton de 3x100 bile, sta
bilit de Cornelia Petrușcă cu 1 320 
p d Ia C.M. de

La întrunirea 
la Split s-a mai 
tele, înființarea 
lor europeni' 
feminine, competiția urmînd să fie 
organizată incepind de anul vi-, 
itor. Țara noastră face parte din 
prima grupă, împreună cu Unga
rii, Iugoslavia și Austria.

Stadionul Dinamo, ora 15,30: 
Dinamo — Sport Club Bacău 
(tineret-rezerve) ; ora 17,30 : Di
namo — Sport Club Bacău (Di
vizia A) ; __

Stadionul Politehnica, ora 11 : 
Sportul studențesc — C.F.R. Paș
cani (Divizia B) ;

Stadionul Progresul, ora 
Progresul — F. C. Galați 
vizia B);

Terenul Electronica, ora 
Electronica — Olimpia Giurgiu 
(Divizia C);

Terenul Laromet. ora 11 : 
Tehnometal — Flacăra roșie (Di
vizia C) ;

Terenul Voința, ora 11 : Vo
ința — Laromet (Divizia C);

Terenul F.R.B., ora 11 ; Ma
șini unelte — Celuloza Călărași 
(Divizia C) ;

Terenul Constructorul, ora 11: 
Unirea Tricolor — T.M.B. (Di
vizia C) ;

Terenul Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Sirena (Divizia C).

11 : 
(Di-

11 :

la Bolzano (1970). 
forului suprem de 
hotărit, printre al- 
„Cupei campioni- 

și pentru echipele
ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XXVIII-a

A DIVIZIEI A
ROMANIA - LOCUL I IN CLASAMENTUL GENERAI PE MEDALII

După cum se știe, reprezentativa feminină a țării noastre a dominat 
două din cele trei probe care au figurat în programul ultimei ediții a 
campionatelor mondiale. Ca urmare a comportării avute de 
noastre, România s-a situat pe primul 
medalii :

loc în clasamentul
jucătoarele 
general pe

Aur
2
1
1
1
1
0
0

Argint 
. o

2
2

1 ’1
0
1
0

Bronz
2
1
0
2
0
0
1

SPORTIVII ROMÂNI S-AU COMPORTAT

LA BALCANIADA DE TINERET DE

garia) a obținut victoria cu un punc
taj edificator : 9—0. Ceilalți doi campioni 
balcanici, Florian Moț (cocoș) și Ion 
Dumitru (semlmijlocie) au luptat și el 
bine, dar nu în toate confruntările. Me
ritoriu s-au comportat și Petrone An- 
drone (pană) și Gheorghe Paraschlv 
(ușoară), care au cucerit medalii de 
argint. Petrone trebuia să obțină victo
ria in ultima partidă, cea cu bulgarul 
I. Iankov, pentru a cuceri primul loc. 
întrucit un rezultat de egalitate nu era 
suficient. Și cum pini în ultimele 5 se
cunde rezultatul era egal a trebuit să 
riște Și a fost învins. Paraschiv, in

critică a luptat, însă, Ion Arapu (muscă), 
prezent pe saltelele de concurs și la 
campionatele mondiale de anul trecut 
și la cele europene din acest an. La Sa
lonic. ei a fost, eliminat surprinzător 
după primele două tururi !

Și acum să mă refer la/cei doi luptă
tori ale căror ultime partide aveau să 
decidă primul loc în clasamentul pe na
țiuni. Este vorba de Gheorghe Ștefan 
(semimuscă) și Stelian Morcov (semi
grea). Ștefan l-a condus cu 14—o P<? 
H. Holidis (Grecia), dar voind să ob
țină tușul — deși nu avea nevoie de o 
astfel de victorie — a fost fixat cu

LA

REMARCABIL

SALONIC
pe saltea. Morcov, care pină 
luptase excelent, intrectnd

tn 
la

umerii 
finală __ ,___ _ .
puncte pe luptătorul bulgar A. Raimov 
și pe cel turc H. Yldiz. n-a reușit să 
termine )a egalitate cu grecul D. Spiri- 
dopoulos. Picrzind partida aceasta la 
punete, i-a revenit medalia de bronz șl 
nu cea de aur. Cele două puncte pier
dute de Morcov au fost suficiente pentru 
ca Bulgaria să se claseze înaintea tării 
noastre.

— Ce ne spuneți despre luptătorii de 
Ia greco-romane •?

— Ion Gibu (semimuscă) și Roman 
Codreanu (grea) au fost cei mal buni, 
ciștlgînd de altfel șl titlurile aflate în 
luptă. MIhai Boțilă (cocoș). Adrian Popa 
(semlușoară) și Dumitru Manea (semi
grea) puteau obține medaliile de aur Si 
nu pe cele de argint, dar au făcut gre
șeli. îndeosebi, tactice. Mult sub posibi
lități au concurat Tlberlu Horvatb 
(pană), Victor Prențu (ușoară) și Ioslf 
Bender (semlmljlocle). Tinerii Mircea 
Neagu (muscă) și Zoltan Cslllag (mijlo
cie) susțintnd primele lor confruntări 
internaționale mai importante n-au putut 
rezista în fața unor adversar! mal expe
rimentați. Amîndoi. insă, ne dau spe
ranțe pentru un viitor nu prea înde
părtat.

Cosfin CHIRIAC

Farul — „U“ Cluj: M. ROTARU, 
ajutat la linie de V. Popa și I. Cio
lan (toți din Iași);

A.S. Armata — Rapid: I. CHILI- 
BAR (Pitești), ajutat de T. Leca 
(Brăila) și T. Trofin (Galați);

Steagul roșu — Politehnica: V. 
PADUBEANU (București), ajutat de 
V. Grigorescu și S- Mataizer (ambii 
din Craiova);

Crișul — Univ. Craiova: I. DRÂ- 
GHICI (București), ajutat de A. 
Crișan și I. Opriță (ambii din Arad):

C.F.R. Cluj — Steaua: O. ANDER- 
CO (Satu Mare), ajutat de T. Vas 
și Z. Szilaghj (ambii din Oradea);

Jiul — F.C. Argeș: A. BENTU, a- 
jutat de C, Costică și C. Dragotes- 
cu (toți din București);

U.T.A. — Petrolul: N. RAINEA 
(Bîrlad), ajutat de G. Dragomir și A. 
Grigorescu (ambii din București);

Dinamo — Sport Club Bacău: 
TR. MOARCAȘ. ajutat de C. Ghiță 
și G. Pop (toți din Brașov)

tare, prea fin, pr^a stilat pentru ce se cere, plîn- 
gînd ca un copilaș, după decizia de 1—4... Sînt, 
după aceea, secunzii din colț, în frunte cu această 
fată de mare comedie dramatică zisă Teddy Nicu
lescu a| nostru; sînt arbitrii de ring, filmați cu fru
moasă grandilocvență; e glasul crainicului de sală 
care cînd spune „red corner" (în chiar limba en
gleză I) simți că trece tramvaiul 14 pe la Operetă ; 
mai sînt boxerii sovietici, fantastic de serioși, cîjiva 
dintre oi clădiți în marmură și bronz (ca acest Si
monov I), dînd impresia unor rugbyști printre jucători 
de ping-pong ; mai sînt ai noștri, puși ca de obicei 
pe un box năpraznic, cu cîteva talente certe ca La- 

zâr, Conduraf, Cuțov... dar mie 
nu-mi iese din minte soarta acestui 
stilist, Aurică Dumitrescu, campion 
european la seniori I...

Și mai sînt F. C. Argeș, U.T.A. și 
C.F.R.-ul din Cluj, sigur că mai sînt 
și astea, putem oare trăi fă,ră ele ? 
Steaua — Dinamo, duminică seară, 
pe potop, a fost ,un derby marginal, 
pentru inițiați. Aici am ajuns : să re
gretăm că n-am avut parte de C.F.R. 
Cluj — Petrolul, dar cine putea ști 
că acolo va fi năzdrăvănia anului ? 
Eu, în ce mă privește, nu fac nici 
un fel de calcule interne, că sînt prea 
pățit. Eu, mă uit la alte cifre : Ben

fica ia campionatul cu 81 de goluri în 30 de meciuri,
Ajax dă 104 boabe în 34 de partide, Bayern condu
ce cu 95 de urale în 32 de întîlniri. La noi, U.T.A.,
echipo cu cel mai bun atac, are la 27 de meciuri,
45 de goluri. E clar ? Sau nu sîntem tari la împăr
țire ?

CORESPONDENȚĂ :
I. Pantea (Sf. Gheorghe) : îmi mulțumiți — 

„cu asentimentul unui mare număr de oameni 
obiectivi' — pentru articolul meu : „Să nu privim 
înapoi cu mînie !'... îmi permiteți să mă laud un 
minut cu felicitările d-voastră ?

COVACI
ȘI KEISER
Se pune o Întrebare, 

poate, firească : în
fond, care a fost rolul 
lui Ștefan Covaci la 
Ajax ? Răspunsurile 
traversează un registru 
amplu, care pornește 
de la măgulitorul...

„L Covaci a făcut 
enorm, pentru că a re
ușit să urce și ultimii 
metri cu Ajax, deși 
victoria de anul trecut 
marca aproape un a- 
pogeu.

...și care se încheie, 
la polul opus, cu insin 
uantul colo-rat de o u 
șoară invidie...

„•2. Covaci s-a lăsat tras de cu
rent, pe o corabie cu mateloți de 
talia lui Cruyff și K.ciser.

De fapt; -tontă această discuție 
ar putea fi tranșată simplu, ape- 
lînd la unul din răspunsurile-șoc 
ale antrenorului nostru, răspunsuri 
care au făcut de mult turul O- 
landei. întrebat de unul din zi
ariștii olandezi despre ceea ce a 
făcut în plus față de Rinus Mi
chels, Covaci a răspuns cu subti
litățile stilului Keiser i

„Am cîștigat un campionat cu 8 
puncte avans, la exact un an după 
ce voi, dragii mei prieteni, ați 
prevăzut victoria lui Feyenoord ; 
am cîștigat in plus Cupa Olandei; 
v-am oferit acel 5—1 la Rotterdam, 
un 5—1 care pentru voi, cei din 
Amsterdam, e un fel de victorie 
a Atenei asupra Spartei; in sfîrșit, 
am cîștigat și Cupa campionilor, în 
seria Olympique Marseille — Dy
namo Dresda — Arsenal — Ben
fica — Internazionale, după ce am 
rugat în prealabil Steaua, fosta 
mea echipă, să-i prezinte cartea 
mea de vizită lui Michels, la Bar
celona".

După acest răspuns în rafale, 
care amintește mai curînd de ul
timele 20 de minute ale lui Ajax 
în meciul cu Inter, să audiem cea
laltă parte, adică pe reporterul o- 
landez, care face următoarea sin
teză :

„Intre Ajax — Michels și Ajax— 
Covaci există o diferență de suple
țe. Covaci a adus la Ajax liber
tatea de mișcare și de gindire. Pe 
lingă instalația de oxigenare, sta
dionul Ajax are astăzi și o insta
lație pentru cultivarea fanteziei" 

Și acum, dați-i voie reporterului 
român, prezent la marea finală, 
să vă descrie două momente din 
seara de 31 mai.

L-am întrebat pe Covaci, după 
joc ! „Aș fi tare curios ce le-ai 
spus jucătorilor olandezi în timpul 
pauzei, cind rezultatul era 0—0 ?“ 
Răspunsul a fost cum nu se poate 
mai caracteristic s

„Primul lucru pe care l-am fă 
cut a fost sș mă așez. Dacă aș fi 
rămas în picioare, aș fi umblat 
prin vestiar și le-aș fi transmis
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ȘTEFAN COVACI

jucătorilor ceva din nervozitatea 
mea. După ce mi-am găsit scau
nul, am tăcui cam două minute. 
Tăceau și ei. Cînd mi-am dat sea
ma că tăcerea începe să devină 
apăsătoare, am simfit nevoia unei 
glume. Și am spus, adresîndu-mă 
lui Cruyff: „Ascultă. Johan, dacă 
Orialj ăsta mai are de gind să se 
fină de tine, cred că după meci il 
ia ambulanța și-l duce direct la 
spital". A fost un ris general. Apoi 
am mai stat cîteva minute. Cînd 
l-am i>ăzut pe Cruyff privindu-se 
în oglindă, din semtprofil, mi-am 
zis că totul e în ordine. Peste alt'1 
patru minute, Johan deschidea sco
rul, pe o greșeală a lui Oriali"

Al doilea moment... Trecuseră 
două ore de Ia fluierul final. Au
tobuzul lui Ajax se pregătea de 
plecare, spre Amsterdam. L-am în
trebat pe Covaci dacă pot veni cu 
ei. Mi-a spus : „Stai o clipă". S-.i 
îndreptat spre Keiser. I.-am văzut 
pe Keiser ascultînd cu atenție. 
Apoi, căpitanul lui Ajax m a cău
tat din priviri și m-a poftit cu o 
mișcare largă a brațelor.

Cind am ajuns la Amsterdam, 
l-am întrebat pe Covaci :

— Ce i-ai spus lui Keiser, 
plecare, la Rotterdam ?

— I-am spus că am un prieten 
ziarist român, care ar vr 
vină cu noi, la Amsterdam.

— De ce a fost nevoie ?
— Din două motive. în primul 

rînd, pentru că în acest autobuz 
nu urcă nimeni fără aprobarea că
pitanului... Nici măcar Van Praag, 
conducătorul clubului. Tn al doilea 
rînd, n-am scăpat prilejul de a-i 
impune lui Keiser, pentru viilor, 
un mod de comportare. In fond, 
aproape întotdeauna primești ceea 
ce dai ...

Acest răspuns mă scutește de Ori
ce încheiere.

In Divizia B la fotbal

Ș.N. OLTENIȚA-PROGRESUL BUCUREȘTI 3-2 (1-2)
Partida S. N. Oltenița — Progre

sul București, din etapa a XXIX-a 
a diviziei B la fotbal — seria I, 
disputată joi după-amiază, a luat 
sfîrsit cu rezultatul de 3—2 (1—2) 
în favoarea gazdelor. Au marcat :

LOTO - PRONOSPORT
NOI CÎȘTIGĂTORI LA LOZ ÎN 

PLIC

Apariția lozurilor cîștigătoare de 
autoturisme și premii mari în bani 
continuă fără întrerupere.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, zilnic, se prezintă cîștigâ- 
tori de autoturisme și bani la sis- . 
temui Loz în Plic spre a-și ridica 
importantele premii obținute.

Printre ultimii cîștigători se nu- 
țnără și participanții: Burdaș loan
— com. Marca jud. Sălaj = auto
turism DACIA 1100; Panta Aurel
— corn. Codăești jud. Vaslui = 
DACIA 1100; Nudoroiu Tudor — 
Cîmpulung jud. Argeș = SKODA

S 100; Bara Mihai 
SKODA S 100; Mototolea 
Aurel — Brăila 
Daneliuc Vasile — Iași 
S 100; Florescu Florea 
jud Olt = I 
Constantin — 
S 100 ș a.

Premiile în 
mai prejos și 
întreaga țară.

Dintre cei mai recenți cîștigători 
cităm pei Lipou Maria — Simleul 
Silvaniei, jud. Sălaj = 20.000 lei; 
Geambazu Nicolaie — Călărași ■= 
20.000 lei; Tister Sever — corn. Pa- 
deș, jud. Gorj - 28.000 lei: Postole 
Gheorghe — com. Giurgeni, jud.

SKODA S
■ București

Oradea = 
Coste 1 

SKODA S 100; 
= SKODA 
— Caracal 
100; Die 

= SKODA
bani nu 
continuă

Ialomița — 20.000 lei; Pandrea Io
sif — com. Topolog. jud. Tulcea 
20.000 lei; Fet Maria — Cluj ■= 
20.000 lei; Ianin Tosa — Timișoara
— 20.00 lei; Robu D Ion — 
Lacului, jud. Argeș 20.000 lei; Leu 
Nicolaie -— corn. Tălmăciu, jud. Si
biu = 10.000 lei; Axinte M. loan
— com, Suharău, jud. Botoșani « 
10.000 lei; Bota Sevastian — com. 
Săliștea. jud. Alba = 10.000 Iei; 
Croitoru Andrei — corn. Beregsău,

= 10.000 lei ș.a.
vă aflați, jucați la LOZ

jud. Timiș
Oriunde 

ÎN PLIC!
Tragerea 

transmisă 
Televiziune cu începere de la ora 
1845.



VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL ARGEȘ
(Urmare din pag. 1)

vizi- 
de 

azi incă

deosebit de primitor, oficialități, ti
neri în frumoasele costume musce- 
lene, oferă oaspeților pîine și sare. 
Cetățenii aclamă îndelung, ovațio
nează pentru partid, pentru secre
tarul general : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu — P.C.R.“.

In autoturisme de teren „ARO", 
secretarul general al partidului, cei
lalți conducători de partid și de stat 
se indreaptă spre Uzinele mecanice 
„Muscel", unde se făuresc aceste ma
șini, ce și-au cîștigat un bun renume 
Pe multe din meridianele globului.

Vizita se încheie în aceeași atmos
feră entuziastă care a domnit lot 
timpul. Răsună puternice aclamații și 
urale.

După Uzinele mecanice, se 
tează Combinatul de materiale 
construcție din Cîmpulung, 
șantier.

In numele întregului colectiv, ing. 
Ion Iacobeșcu, directorul combinatu
lui, transmite oaspeților un călduros bun sosit.

Șînt prezentate apoi macheta fa
bricii și stadiul actual al construc- 
Vlkjr> Au loc discuții asupra eficaci
tății surselor de calcar și de argilă, 
asupra mijloacelor de transport, sini 
înfățișate soluțiile adoptate.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul combinatului și i-a urat succese 
în realizarea înainte de termen a in
vestițiilor, în finalizarea la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor.

De Ia Cîmpulung, elicopterul 
care călătoresc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat survolează masivi 
niuntoși, aterizind intr-o poiană de 
pe „Dealul Sasului”, la poalele că
reia se desfășoară panoramic co
muna Dîmbovi-’oara. Aici, la cota 
1 200, a fost amenajată o pășune mo
del, o adevărată stațiune de cerce
tări in miniatură.

Apreciind inițiativa organelor ju
dețene, secretarul general al parti-

în

dului recomandă conducerii minis
terului ca ea să fie extinsă și în 
alte zone ale țării.

Survolind frumoasele așezări din 
valea Argeșului, elicopterul special, la 
bordul căruia se află secretarul ge
neral al partidului, aterizează in pe
rimetrul platformei petrochimice pi- 
teștene.

In discuția pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o are aici cu miniștrii 
Mihail Florescu, Matei Ghigiu și 
loan Avram, s-a formulat concluzia 
ca, in viitor, pentru toate instalațiile 
complexe să se întocmească machete 
de montaj, procedeu utilizat pe acest 
șantier și dovedit deosebit de instruc
tiv pentru constructori și mon.ori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și stat se 
îndreaptă apoi spre alte unități ale 
industriei chimice — Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc.

După vizita la Combinatul de arti
cole tehnice de cauciuc, coloana de 
mașini se indreaptă spre un nou 
obiectiv industrial, aflat in apropiere, 
întreprinderea -Textila” Pitești.

După vizita prin întreprinderile in
dustriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid ți de 
stat s-au oprit la noul magazin uni
versal „Trivale” din centrul orașului 
Pitești.

_ Conducătorii de partid și de stat 
sint invitați apoi la sediul Comitetului 
județean de partid.

Aici are loc o scenă emoționantă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a re- 
întilnit cu micuțul Daniel Marius 
Stănciulescu — al 20 000 000-lea cetă
țean al patriei noastre — acum în 
virstă de 3 ani. Conducătorul parti
dului și statului s-a fotografiat îm
preună cu micuțul Daniel, i-a urat 
mulți ani, succese în viață, să fie un 
cetățean demn al patriei, iar părinți
lor lui multă sănătate.

, In marea piață din noul centru 
civic al Piteștiului s-au adunat mii 
de petrochimiști, constructori de au
toturisme, muncitori ai Combinatu
lui de exploatare și industrializare

a lemnului, ai întreprinderilor de 
bunuri de larg consuni de pe plat
forma industrială de nord, un mare 
număr de locuitori ai municipiului. 
.Mulțimea poartă drapele roșii și tri
colore, lozinci care slăvesc partidul, 
patria socialistă. Se văd numeroase 
portrete ale secretarului general al 
partidului. Este o atmosferă vibran
tă. de sin entuziasm.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat, apar 
in balconul sediului Comitetului ju
dețean de partid, intimpinați cu vii 
ți puternice ovații, urale. Se ova
ționează pentru partid, pentru secre
tarul general, pentru unitatea in
destructibilă dintre partid și popor.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Gheorghe Năstase. prim secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean.

Au • luat, 
Irsu. muncitoare _  ______________
„Textila”, Mihai Popescu, maistru la 
grupul industrial de petrochimie, și 
Pompilia Bădulescu, profesoară.

Intimpinat cu vii și puternice apla
uze, cu aclamații ți urale, a luat cu- 
vintul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului este subliniată in repetate 
rinduri de îndelungi aplauze, de ova
ții și urale, participanții exprimin- 
du-și dragostea și atașamentul față 
de conducătorul partidului ți statului, 
hotă ri re a lor de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea politicii partidului, 
de a-și îndeplini in mod exemplar 
sarcinile ce le revin în acest an, în 
acest cincinal.

După miting, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat, au vizitat noua casă 
de cultură a sindicatelor din Pitești, 
inaugurată anul trecut.
' Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, care au fost oaspeții județului 
Argeș, și municipiului Pitești, s-au 
înapoiat in Capitală.

județean Argeș al P.C.R.,

apoi, cut intui Ionela 
la întreprinderea

UN CVARTET DE MARI VEDETE ALE ATLETISMULUI
ROSENDAHL - VISCOPOLEANU ■ ROESEN - SZEWINSKA

vele din (ara dvs au înregistrat un 
progres remarcabil. Rezultatul întîl- 
nirii este deschis. Pasionantele în
treceri de pe Republicii vor satisfa
ce — cred — exigența specialiști
lor și a publicului. Echipa R.F. a

TRENA KIRZSF.NSTEIN-SZEWINSKA 
(POLONIA)

Are 26 de ani, 1.77 m și 64 kg. De 
mai mulți ani este considerată cea 
mai valoroasă si completă atletă a 
Poloniei. Tn 1664 a făcut parte din 
ștafeta de------  ' -----
campioană 
Budapesta, 
nentale Ia 
și a ocupat locul n I» 160 m Cam
pioană olimpică la Ciudad de Mexico 
(1966) tn proba de 200 m. A deținut 
recordurile mondiale la 10o m (11.11 
si 2M m (22.5) Recordul personal la 
lungime — 6.65 m.

4x100 m. care a devenit 
olimpică. tn 1966. la 
a cucerit titlurile conti- 
lungime. 200 m, 4x100 m

pelegația poloneză, la sosirea pe aeroportul Otopeni. 
(Urmare din pag I)

cîaliștilor. Să nu uitărn că mai exis
tă în concurs și un trio de 
bole 1...

disco-

Ieri după 
tală echipa

★
amiază a sosit în 
reprezentativă a

Capi- 
Polo-

BKIGITTE ROESEN (R.F.G.)
Are 28 de ani, 1,63 m și 54 kg. S-a 

născut la Dortmund și este profe
soara de educație fizică. Face parte 
din clubul O.S.C. Dortmund. A fost 
autoarea uneia dintre cele mai ne
așteptate victorii la ultima ediție a 
campionatelor europene de sală (Gre
noble) ; după ce a depășit patru În
cercări, ea a realizat in ultima sări
tură 6,58 m. rezultat cu care a de
venit campioană indoor a continen
tului. . Cea mai bună performanță 
anterioară : locul IV la campionatele 
vest-germane din 1971 cu 6,32 m.

sale cu privire la întrecerea 
tică de pe Republicii.

.•întîlnirea atletică feminină 
Ire Polonia și România — ne-a 
interlocutorul nostru — constituie o 
tradiție. De fiecare dată ea s-a sol
dat cu performanțe de valoare și nu 
mă îndoiesc că și de această dată 
arbitrii vor nota in foile de concurs 
rezultate de înalt nivel. Privim cu 
respect performanțele realizate de 
atletele din România în acest sezon. 
La disc, la 800 și 1 500 m, la gar
duri, la aruncarea greutății sporti-

atle-

din- 
spus

Germaniei, cu care selecționata tării 
dvs va susține concomitent un meci, 
este foarte tare. în componenta ei 
se află sportive de valoare excep
țională. Pe scurt : duminică un 
concurs atletic de prim rang, unul 
dintre cele mai importante din ca
lendarul international pe acest an 
al echipelor feminine”.

Amabilul nostru interlocutor n-a 
vrut, desigur, să insiste asupra va
lorilor din echipa Poloniei. Fără 
discuție- .însă, că Szewinska. Suk- 
niewicz, Jaworska et comp, sînt ve
ritabile „staruri" atletice sportive 
care-și vor etala talentul și pregă
tirea în concursul de duminică.

CINCI BOXERI ROMÂNI ÎN LUPTĂ
PENTRU

(Urmare din pag. I)

pugilistul român. în ultimele mi
nute de luptă, disputa se echili
brează. dar zarurile fuseseră arun
cate. în aclamațiile de satisfacție 
ale spectatorilor, este anunțat nu 
mele învingătorului :» 
Turei — România.
Zasipko.

In semifinalele 
Solomin l-a învins 
tă (abandon in prima repriză) pe 
suedezul Ove Lindsbay. Solomin 
(U.R.S.S.) b. ab. 1 Lindsbay.

în cea de a doua partidă a cate
goriei s-au întîlnit Marian Lazăr 
și pugilistul polonez Jan Stanislaw- 
ski. boxer foarte înalt pentru ca
tegoria sa și incomod prin boxul 
obstructionist pe care l-a practicat 
de-a lungul celor trei reprize. La
zăr a dominat in permanență lupta, 
dar acțiunile sale au fost mai pu
țin precise ca în partida cu iugo 
slavul Măriei, loviturile sale au a- 
tins mai rar tinta decît a dorit. 
Victoria sa clară s-a decis abia în 
ultima repriză. tind Stanislawski 
n-a mai reușit să fugă la fel de 
bine ca pină atunci. Surprins de
seori cu lovituri puternice, boxe
rul polonez a început să țină mai 
mult ca pînă atunci și să boxezp 
periculos cu capuL motive pentru 
care a și primit două avertismen
te. Sarcina arbitrilor judecători a 
fost simplă In asemenea condiții: 
Lazăr b.p. (5—0) Stanislawski.

La semiușoară, iugoslavul Bra
nislav Vakici l-a învins la puncte, 
intr-un meci disputat, pe 
Schimik (Ungaria). Vakici 
(5—0) Schimik.

Simion Cuțov a întîlnit pe 
nezul Alfred Cichowlas, un adver
sar dificil de întrecut, datorită bu
nei sale pregătiri fizice și boxului 
destul de tehnic practicat Partida 
a fost frumoasă, cu acțiuni clare 
și lovituri în linie, pe tot parcursul 
timpului de luptă. Cu un plus de 
decizie și viteză, reprezentantul 
noștru a ieșit deseori în avantaj în 
urma schimburilor de lovituri efec
tuate, motiv pentru care toți cei 
cinci judecători i-au acordat deci
zia de învingător. Cuțov b.p. (5—Ol 
Cichowlas.

Alexandru
Tiirei b.p. (3—2)

cocoșilor, Valeri 
înainte de limi-

Imre
b.n.

polo-

A 7-a ETAPĂ

ÎN TURUL CICLIST

nici. Irena Kirzsenstein-Szewinska 
și colegele sale au alungat — cu u- 
șurință proprie tinereții — oboseala 
călătoriei, au început să se intere
seze de amănuntele triunghiularului 
atletic de duminică. După tradițio
nala fotografie de pe aeroportul 
Otopeni, l-am rugat pe conducăto
rul delegației, antrenorul federal 
JANUSZ JACKOWSKI, să ne îm
părtășească cîteva din gîndurile

în turneul de selecție la tenis

SÂNTEI Sl-A LUAT
0 MERITATĂ REVANȘĂ

LA SOTIRIU
în primul meci al zilei de joi, pe 

o căldură de aproape 30 de grade, 
s-au întîlnit Santei-Sotiriu. în pre
cedentul turneu de selecție, Sântei 
nu reușise să facă față ritmului de 
joc al lui Sotiriu, trebuind atunci 
să se recunoască învins. Joi a apă
rut pe teren un Sântei în excelentă 
formă de joc 
acesta se putuse 
ciuruile disptate 
șan) dornic să-și 
tiriu. Și trebuie 
reușit de o manieră 
6—2, 6—4. Sotiriu nu a reușit să 
facă față lui Sântei, cu un joc 
foarte variat, cu dese incursiuni la 
fileu și, lucru remarcabil, cu lo
vituri de serviciu bine plasate.

în meciul al doilea al zilei s-au 
întîlnit Viorel Marcu — Hărădău. 
Bine pus la punct cu condiția fi
zică, dar și cu o pregătire tehnică 
intensă ca urmare a unor antre
namente de 4—5 ore pe zi, Marcu 
s-a detașat repede, în primul set, de 
adversarul său, cîștigînd cu 6—2. 
Al doilea set i-a revenit lui Hără
dău cu 6—3. Setul decisiv, după o 
luptă îndîrjită a ambilor jucători 
s-a întrerupt la 6—6.

Vineri, de la ora 15,30, pe tere
nurile din 
programate 
Hărădău și

(de altfel lucrul 
constata și în me- 
cu Ovici și Mure- 
ia revanșa la So- 
să spunem că a 

categorică :

pareul Progresul sînt 
meciurile Sântei — 

Ovici — Mureșan.

Ion GAVRILESCU

MEDALIILE DE AUR

Al. Turei (dreapta) iși manifestă bucuria la anunțarea deciziei de 
invingător in fața sovieticului V. Zasîpko.

întrecerile semimijlociilor au în
ceput cu disputa dintre tînărul de 
17 ani Damian Cimpoieșu și sovie
ticul Aleksandr Zorov. Meciul a 
debutat sub bune auspicii pentru 
român și în primele 3 minute, 
Cimpoieșu a răspuns prompt atacu
rilor lansate de adversarul său. în- 
cepînd din rundul doi, Zorov a lo
vit mai mult și mai precis, l-a pus 
în dificultate pe Cimpoieșu, iar în 
ultimele 3 minute de luptă, româ
nul a primit și două avertismente 
pentru țineri repetate. Zorov b. p. 
(5—0) Cimpoieșu.

In cealaltă semifinală, polonezul 
Valenti Vojczik l-a depășit, după o 
întrecere spectaculoasă, pe englezul 
John Gale. Vojczik b.p. (5—0) Gale.

La mijlocie, în prima semifinală, 
Vladimir Lemeșev a fost declarat 
învingător fără adversar, iugosla
vul Zunjanin fiind dprit de medic 
să boxeze. A doua semifinală : 
Poul Knudsen (Danemarca) b. ab. 3 
D. Odwwell (Anglia).

La categoria grea : Mihail Su- 
botin (U.R.S.S.) b. ab. 2 Rudolf 
Empl (Austria). în partida a doua 
s-au înfruntat Ion Ruicu și B. Au
gust (R. F. a Germaniei). După o 
evoluție neconvingătoare, RuicU și-a 
spart arcada în ultima repriză și 
a fost oprit de medic să continue 
lupta. August b. ab. 3 Ruicu.

AL AUSTRIEI
VIENA 8 (Agerpres). — Disputa

tă între Salzburg și Linz (122 km), 
etapa a 7-a a Turului ciclist ăl Aus
triei a fost cîștigată de olandezul 
Jan Spetgen în 2h 47:02. In același 
timp cu învingătorul a sosit un 
pluton în care se aflau și cei trei 
cicliști români (Nicolae Andronache. 
Ștefan Saekeli, Nicolae David) ră
mași în cursă. In clasamentul gene
ral individual conduce Steinmayr 
(Austria) 25h 14:43, urmat de Miț- 
teregger (Austria) la 1:54. Cicliștii 
români ocupă următoarele locuri i 
Nicolae Andronache — 16 (la 
47:07); David — 35; Szekeli — 39.

în C.E. de fotbal — tineret

U.R.S.S BULGARIA 4-0
în joc amical: U.R.S.S. - Bulgaria 1-0

La Leningrad, în meci tur pentru 
semifinalele campionatului european 
de fotbal (echipe tineret) selecțio
nata U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 4—0 (3-^0) echipa Bulgariei.

La Moscova, în partida amicală, 
de fotbal dintre primele reprezenta
tive ale Bulgariei și U.R.S.S., meciul 
s-a încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor sovietici 
prin golul înscris în minutul 63 de 
Muntian (din 11 m).

Duminică, Ia Galați
Un interesant mecî

de polo între 
reprezentativele 

României și Cubei
Poloiștil din. reprezentativa Cubei se 

află de două zile în țara noastră. După 
cum am mal anunțat, ei vor întîlni _în 
două partide amicale prima selection 
nată a României, meciuri ce fac parte 
din programul de verificare al ambe
lor formații în vederea J.O.

Prima întâlnire este programată du
minică,. la Galați, iar meciul revanșă 
va avea loc trei zile mai tîrziu, la 
București. Sportivii cubanezi au sus
ținut deja un joe de verificare în com
pania unei formații a clubului Dinamo, 
cu care au terminat la egalitate (6—6).

TE LEX • TELEX » TELEX • TELEX • TELEX

UN ANTRENOR INSPIRAT
D e unde provin toți acești flă

căi extraordinari, cu șapte 
vieți în piepturile lor de-a- 

ramă, pină mai ieri neștiuți și-a
cuma, dintr-odată, eroi ai ringu
lui continental in care urcă floa
rea tinereții vajnice, căutînd fai
ma sportivă, ca altădată soții lui 
Jason — lina de aur? De unde?

Numai (deocamdată) săracele 
lor fișe biografice ne-o pot spune. 
Și-atunci vom avea surpriza ~~ 
aflăm că băieții aceștia vin 
Liliecii de Jos ai Bccăului. din 
Smirdanul Nou al Brăilei, din 
denii mehedințeni, din Filiași și 
Cluj, din Brașov și Galați, cam de 
pe toate meleagurile țării, unde 
c^esc asemenea voinici, 
tăți sportive.

De pe acum putem 
ceea ce a caracterizat, 
fără excepție, lotul juvenil al Ro
mâniei. a fost excelenta condiție 
fizică, rezistența dusă pînă la pa
roxismul manifestat de severinea
nul Băbescu. remarcabila comba
tivitate, spiritul ofensiv și credința 
nestrămutată in posibilitatea victo
riei chiar și în clipele cele mai 
grele. Cu asemenea trăsături. îm
prumutate unui lot de tineri năz
drăvani, Teddy Niculescu se dove
dește un inspirat antrenor, căruia

sa 
din

Po-

cu velei-

spune că 
aproape

experiența generației de la Bol
zano i-a slujit drept fericită mos
tră

Cu 5 reprezentanți în finală, 
boxul românesc nu obține doar un 
frumos succes de circumstanță. 
Prezența aceasta printre ultimii 
22 este mult mai plină de semni
ficație. Cine are asemenea tineri 
de nădejde, 
mai puține 
pugilismului

Peste 5000 
urmărit ultima seară a semifina- ' 
lelor, descoperind, în sfirșit, admi
rabilul spectacol pe care-l oferă 
curajoasele cupluri de boxeri, chel
tuind cu uimitoare mărinimie vla
gă și ambiție. Tunetele de 
au confirmat adesea in 
serii această senzație.

Ne imaginăm cu ușurință 
fi în seara finalelor...

are în același timp 
griji pentru viitorul 
national.
de perechi de ochi au

urate 
cursul

ce va

Victor BANCIULESCU

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CAIAC-CANOE

FINALELE PROBELOR OLIMPICE

Foto: S. BAKCSISportivii dinamoviști — cîștigătorii probei de K 4 — 1 000 m.
Reuniunea de joi dimineață a fost 

rezervată finalelor celor șapte pro
be olimpice. Conform programului 
— la ora 9,30 — starterul princi
pal al concursului a dat plecarea 
în prima cursă a zilei : proba mas
culină de caiac simplu — 1000 m. 
Absența motivată a componenților 
lotului nostru olimpic a adus — 
cum era de așteptat — un plus de 
combativitate acestor finale, pleiada 
tinerelor talente fiind dornică de 
afirmare. De aici, dirzenia dispu
telor, ambiția de a ciștiga. Victoria 
în prima cursă decisivă i-a revenit 
dinamovistului Viorel Ștefan, după 
un finiș impresionant. Clasament : 
K1 — 1000 m: 1. V. Ștefan (Di
namo) 3:56,5, 2. I. Țugui (D) 3:57,7, 
3. D. Mitrea (Steaua) 3:58,4. 4. S. 
Feoldi (D) 4:02,7, 5. M. Matei (Șc. 
sp. 2) 4:04,0.

Proba de canoe simplu — 1 000 m 
a avut o desfășurare interesantă, 
animatorii acestei curse fiind doi 
experimentați sportivi i Butelchin 
(Dinamo) și Denisov (Steaua). Pri
mul a controlat disputa pînă aproa
pe de linia de sosire, dar Denisov, 
cu un plus de voință, reușește să-și 
întreacă adversarul pe ultimii me-

tri. Rezultate ! 1. Grigore Denisov 
(Steaua) 4:18,0, 2. Afanase Butel- 
chin (Dinamo) 4:20,4, 3. C. Ceatlaș 
(D) 4:22,1, 4. I. Savastian (S) 4:20,0, 
5. P. Marcov (D) 4:28,5.

O finală strînsă, cu. reluare prin 
videorecording, am ut-mărit în pro
ba de caiac simplu fete — 500 m. 
A cîștigat Măria Lovin-Aftene, 
la capătul unei spectaculoase curse. 
Clasament t 1. Maria Aftene 
namo) 2:10,6, 2. 
(Steaua) 2:11,8, 3. 
(C.N.U.) 2:15,5, 4. 
(Steaua) 2:17,5.

în cursa următoare, elevii antre
norului Igor Lipalit din Tulcea au 
cucerit titlul de campioni republi
cani la- proba de K 2 — 1 000 m 
(băieți)- prin Vasile Dîba și Costel 
Simion. Rezultate: 1. Delta Tulcea 
(V. Dîba — C. Simion) 3:34,1, 2.
Dinamo (D. Păunescu — N. Simio- 
nenco) 3:34.6, 3. Steaua (N. Terente 
— A. Conțolenco) 3:35,0.

Frații Nemeș nu au avut — prac
tic — adversari direcți. Cei doi ca- 
noițti de la Dinamo și-au asigurat 
în timpul cursei un avans substan
țial, reușind să-1 mențină pînă în 
final. Clasament i C 2 — 1 000 m :

(Di-
Fănica Ditcov 
Venera Petre 
Maria Gîrlacu

1. Dinamo ( S. Nemeș — E. Nemeș) 
3:51,0, 2. Steaua (I. Nichitov — D. 
Simionov) 3:56,3, 3. Steaua (T. Dit- 
cov — C. Avram) 3:57,6, 4. Steaua 
(I. Erofei — I. Ilievici) 3:57,8, 5. Di
namo 4:08,1.

Prin Feodosia Sochin 
Cosma, sportivii de Ia Delta Tul
cea cuceresc cel de al 
republican. Este vorba de victoria 
din proba de K 2 fete — 500 m aJ 
cărei clasament arată astfel : 1. Del
ta Tulcea (Feodosia Sochin — Ma
ria Cosma) 1:56,4, 2. C.N.U. (Aglaea 
Răutu — Paulina Marioara) 2:00,9, 
3. Steaua (Dumitra Timofte — 
rica Ilinoiu) 2:01,4.

In sfirșit, ultima finală a 
belor olimpice: K4 — 1 000 m 
ieți). Pe primul loc — cvartetul 
dinamovist format din Pantea, Bi
vol, Petru, Sidorenco (2:10,8), urmat 
de echipajele Lupea, I. Ivanov, I 
Pantea, Ursu (Dinamo) 2:11,7 și 
Artimov, Dogaru, Cicîrmă, Dumi
tru (Steaua) 2:16,6.

Astăzi pe lacul Snagov, de la 
orele 10 la 13 i finalele probelor de 
fond.

și Maria

doilea titlu

Vio-

pro- 
(bă-

V. TOFAN

Intr-un meci amical de fotbal disputat 
la Copenhaga, selecționata Danemarcei a 
învins cu scorul de 3—0 (0—0) echipa 
Finlandei. Au asistat 25 000 de spectatori.

Etapa a 16-a a Turului ciclist al Italici, 
desfășurată pe traseul Parabiago — Ll- 
vigno (256 km) a revenit belgianului 
Eddy Merckx în 7 b 43:59. La 42 de se
cunde au sosit italienii Marcello Ber
gamo și Vladimiro Panizza. în clasa
mentul general individual continuă sâ 
conducă Eddy Merckx, urmat de Jose 
Fuente (Spania) — la 5:49, Gosta Pet- 
tersson (Suedia) — la 5:52, Vicente Lo
pez Carril (Spania) — la 10:01 etc.

La Sofia a început un turneu Interna
tional masculin de volei, la care parti
cipă opt echipe din șapte țâri. în prima 
zi a competiției s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : R.D. Germană — Bul
garia (B) 3—0 (15—5, 15—9, 15—8); Ceho
slovacia — Italia 3—0 (15—11, 15—7, 15—7); 
Bulgaria — Brazilia 3—0 (15—13, 15—12,
15—13).

Velodromul din orașul Tuia găzduiește, 
în aceste zile, un concurs internațional 
de ciclism la care participă pistarzi din 
opt țări. Prima probă — 1 000 m cti start 
de pe loc — a revenit campionului mon
dial Eduard Rapp (U.R.S.S.), cu timpul 
de 1:08,43. Pe locurile următoare s-au 
clasat Vladimir Semeneț (U.R.S.S.) —

1:09,16 și Dimo Anghelov (Bulgaria) - 
1:10,03. Ștefan Lelbner (România) a ocu
pat locui 16, cu timpul de 1:12,51.

ciclist al Tunisiei a luat sfirșit la 
cu victoria rutierului algerian 
Hamza, Pe echipe, victoria a re- 
formațiel Algeriei,, urmată de se

Turul
Tunis
Majid 
venit _ 
lectionata Tunisiei.

După disputarea a 8 etape. In Turul 
ciclist al Angliei conduce rutierul fran
cez M. Duchemln, urmat de cehoslovacul 
Svoboda — la 24 sec. si olandezul Kuj- 
pers — la 26 sec.

Participanții la tradiționala competiția 
automobilistică de 24 de ore de Ia Le 
Mans au efectuat primele antrenamente 
oficiale. Cel mal bun rezultat a fost rea
lizat de echipajul Rolf Stommelen — 
Narrnl Galii, pe „Alfa Romeo", cu o me
die orară de 212,94o km. performanțe 
bune au mal obținut echipajele J. Bon
nier — G. Larrousse, pe „Lola-280” și 
Henri Pescarolo — Graham Hill, pe 
,.Matra Simca",

Selecționata masculină de volei a orașu
lui Budapesta și-a Început turneul irt 
Cehoslovacia jucînd la Bratislava în com
pania formației locale Ruda Hvezda. 
Victoria a revenit voleibaliștilor maghiari 
cu scorul de 3—2 (15—12, 15—2. 12—15, 
14-16, 15-12).

Prima zi a „internaționalelor" de tir ale României
(Urmare din pag. 1)

al concurent oaspe, sovieticul Gri
gori Zapolskih (locul 6 la campio
natele europene de la Suhl) a do
minat dificila probă de pistol li
ber, detașîndu-se Ia patru puncte 
de urmăritori. Specialiștii noștri la 
acest gen de armă, Lucian Giușcă 
și Iuliu Pieptea, n-au putut intra 
in primii zece.

Așa cum era de așteptat, proba 
de talere aruncate din șanț — pri
ma manșă de 75 t — a oferit o în
trecere foarte spectaculoasă, presă
rată cu surprize. Astfel, pentru 
moment, în frunte se află Geissler 
și Strohal, trăgători cu cote medii 
In concernul internațional. în 
schimb, campionul mondial Michel 
Carrega a pierdut patru talere. 
Dar, ultimele două zile pot aduce 
modificări radicale în configurația 
clasamentului. Neconvingătoare în 
această manșă inaugurală a fost 
comportarea țintașilor români. Să 
mai așteptăm însă...

Rezultate tehnice, armă calibru 
redus 60 de focuri culcat (68 de 
concurenți) : 1. Fandier (Polonia)
597 p (ultima decadă : 100 p) — 
campion internațional al României; 
2. Rotaru (România) 597 p (u.d. 
99 p) ; 3. De Chirico (Italia) 596 p; 
4. Manthos (Grecia) 595 p ; 5. Zăh- 
ringer (R. F. a Germaniei) 595 p ; 
6. Payne (M. Britanie) 594 p.... 8. 
Codreanu (România) 594 p ; 9. Sa- 
tala (România) 594 p. ; ... 14. Si- 
corschi 593 p; 15. Caban 593 p; 16. 
Ferecatu 593 p ; ... 21. Șandor 592 
p ; pistor liber 60 de focuri (52) :
1. Zapolskih (U.R.S.S.) 564 p — 
campion internațional al României;
2. Labedzki (Polonia) 560 p; 3. 
Stachurski (Polonia) 557 p ; 4. Fag- 
gion (Franța) 556 p : 5. Denecheau 
(Franța) 556 p : 6. Scharf (R.D.G.) 
555 p; ... 11. Giușcă (România) 551 
p ; ... 11. Pieptea 547 p.

SPORTIVITATE PURĂ
In ambianța fermecătoare a Tunarilor — cine-mi spunea că 

acesta este cel mai frumos poligon din Europa ? — maeștrii preciziei 
iși dispută titlurile unui concurs cunoscut pe mapamond, rivnind 
în taină că vor putea converti medaliile în... vize pentru MUnchen. 
Căci — tradiționale sau abia inaugurate — competițiile din aceste 
zile, oriunde ar avea ele loc, conferă miraculoase „pașapoarte 
olimpice".

Sub umbrele șl, mai ales, la umbra răcoroasă a pomilor, tnttl- 
nești aici, la Tunari, figuri celebre, eroi ai multor ediții ale Jocurilor 
Olimpice și „mondialelor", timizi ca niște începători, temători pen
tru performanța lor și a prietenilor lor sportivi. îi mai vezi — după 
suite de decari sau serii de talere sfărtmate in sute de bucăți — 
roșind la rapotul de aplauze. Acești țintașt de elită au tn tolbele 
lor și nevăzute provizii de modestie și noblețe. Pentru că noblețe 
înseamnă să nu dai vina pe armă, pe mașina de aruncat talere «au 
pe... farfurii zburătoare atunci cînd ai fost întrecut de alții și 
clnd te numești Michel Carrega și ești campion mondial. Și tot 
noblețe este aceea să-l feliciți sincer pe învingător, deși tu — Nicolae 
Rotam — ai făcut același rezultat, dar te-ai clasat pe locul doi.

Ambianță reconfortantă la Tunari. Nu numai pentru că poli
gonul este inundat de verdeață, nu numai pentru că întreg poligonul 
policrom te duce cu gîndul la Walt Disney, nu numai pentru faptul 
că pe aleile sale întîlnești la tot pasul celebrități ale sportului. 
Reconfortantă este îndeosebi atmosfera aceasta de pură sportivi
tate, olimpică am spune.

Hristoehe NAUM

Talere aruncate din șanț (45) — 
prima manșă de -75. t: 1. Geissler 
(R.D.G.) 74 t; 2. Strohal (Polonia) 
73 t; 3. Czekalla (R.D.G.l 73 t ; 4. 
Valduvi (Spania) 71 t; 5. Izrnenko 
(U.R.S.S.) 71’ t ; 6. Carrega (Fran
ța) 71 t. Reprezentanții noștri au 
obținut următoarele rezultate : Po- 
povici 70 t; Florescu 69 t; Dumi
trescu 69 t; A. Marinescu 64 t.

Armă standard 60 de focuri cul
cat (62) juniori (fete și băieți) : 1. 
Ilovici (România) 596 p — campion 
internațional al României; 2. Vî- 
șevko (U.R.S.S.) 593 p; 3. Vasilica 
Manea (România) 590 p ; 4. Dragi-

ca Milosavekevici (Iugoslavia) 589 
p; 5. Hullay (Ungaria) 588 p; ti. 
Markovici (Iugoslavia) 587 p; ..; 
9. Lucache (România) 582 p ; 10. 
Florescu (România) 582 p. Senioa
re : 1. Mariana Feodot (România) 
590 p — campioană internațională 
a României : 2. Milzer Cuba (Cuba) 
589 p; 3. Melania Petrescu (Româ
nia) 589 p ; 4. Magda Herold (Iugo
slavia) 589 p; 5. Zarinja ~ 
(U.R.S.S.) 589 p; 6. Ioana 
(România) 588 p; ... 12. Ana Go- 
reti (România) 58T p; 13. Edda 
Baia (România) 581 p; ... 15. Ioa
na Șerbănescu (România) 578 p.

Bajba 
Soare

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE■ ULTIMELE ȘTIRI

„PREMIUL ZIARULUI PRAVDA" 
LA ATLETISM

Cea de a 5-a ediție a tradiționalului 
concurs atletic „Premiul ziarului Prav
da” se desfășoară pe stadionul „V. I. 
Lenin” din Moscova, cu participarea 
unor atleți fruntași din 13 țări. Iată 
primii învingători : masculin : 100 m : 
Aukstulus (U.R.S.S.) 10,4 ; 400 m gar
duri : Savcenko (U.R.S.S.) 50,7 ; 3 000 m 
obstacole : Skripka (U.R.S.S.) 8:30,8, Gh. 
Cefan (România) a ocupat locul 5, în 
8:34,8 disc : Liahov (U.R.S.S.) 61,40
jn ; greutate : Prollius (R.D.G.) 19,95
m ; lungime : Barkovski (U.R.S.S.) 7,79 
m : 10 000 m : Sviridov (U.R.S.S.) 28:29,6, 
Nicolae Mustată (România) a sosit pe 
locul 15, în 29:27,0; feminin : 100 m : 
Buharina (U.R.S.S.) 11,6 ; 400 m : Kuli-

cikova (U.R.S.S.) 53,6 ;' 800 m : Kazankina 
(U.R.S.S.) 2:05,2; săritura în înălțime : 
Tazareva (U.R.S.S.) 1,83 m ; aruncarea 
suliței : Vera Komissar (U.R.S.S.) 57,50 
m. ...

LA HAMBURGPRIMELE 
PARTIDE DIN TURUL III 

AL CAMPIONATELOR 
INTERNAȚIONALE DE TENIS
La Hamburg au continuat Întrecerile 

campionatelor internaționale de tenis ale 
R.F. a Germaniei. în proba de simplu 
bărbați. Ion Tiriac l-a tntîlnit în turul 
doi pe vest-germanul Kar] Meiler în 
fața căruia a pierdut cu 8—9, 6—2, 3—6. 
Alte rezultate : Moore (Australia) — 
Hrebec (Cehoslovacia) 7—5, 6—3; Machan 
(Ungaria) — Comej o (Chile) 2—6. 6—2,

6—1; Hewitt (Republica Sud-Africană) — 
Fillol (Chile) 2—6, 6—4, 6—4. S-au dis
putat și primele partide din turul trei, 
în cea mai disputată întâlnire a zilei, 
francezul Barthes l-a eliminat cu 4—6, 
6—3, 6—3. 6—4 pe vest-germanul Elschen- 
broicli. Revelația actualului sezon, tlnă- 
rul jucător italian Panatta a dispus cu 
6—3, 6—3, 6—4 de australianul Crealy. 
iar cehoslovacul Kodes I-a Învins cu 
6_1, 6—4, 6—3 pe belgianul Mignot.

Tot în turul HI al probei de simplu 
— bărbați, Hie Năstase l-a întâlnit 
pe vest-germanul Engert pe care l-a 
învins cu 6—2, 6—4. tn proba de dublu- 
bărbați, reprezentanții noștri au de
butat cu victorii : Năstase și Kodes 
au dispus de Varga — Machan (Un
garia) cu 6_1, 6—1, iar Tiriac cu He
witt au cîștigat cu 6—2, 9—7 în fața 
chilienilor Cornejo — Fillol.
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