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BACAU 99CALITATEA
AZI, DE LA ORA 19, LA PATINOARUL „23 AUGUST"

SE DECID CEI 11 CAMPIONI DE BOX Al ȚĂRII

PRODUCȚIEI

• O revanșă : POMETCU— 
NEDELCEA și o reeditare de fi
nală: VASILE—CIOCHINA • 
Două partide inedite: COZ
MA—BAIATU și TONI—PEIA

Astă-seară, începînd de la ora 19, 
patinoarul „23 August" din Capitală 
găzduiește cea mai importantă mani
festare a boxului național, gala fi
nală a campionatului de seniori. Re
uniunea aduce 
provenind din 
sportive, din 7 
Galați pînă 
6 campioni 
să-și apere 
sile, Cuțov, 
Năstac. Pe . _ _
singură reeditare a finalei de anul 
trecut : Vasile—Ciochină, precum fi
nala la categoria semigrea opune a- 
ceiași competitori (Cîmpeanu—Cons- 
tantinescu) ca în 1970, doar că de 
data aceasta ei sînt colegi de club. 
Debutanți în faza finală a competi
ției, ajunși în pragul consacrării, 
sint tinerii Peia și Mocanu.

CATEGORIA SEMIMUSCÂ. între 
impetuozitatea lui Cozma, capabil de 
un tempo înalt de luptă, și lucidi- 

P*  tatea sprijinită pe alonjă a lui Bă- 
iatu, probabil că numai arbitrii vor 
putea decide pe învingător.

CATEGORIA MUSCA. Duritatea 
lui Cojan și binecunoscuta lui ma
nieră furibundă de a aborda meciul 
ni se par suficiente pentru a-1 con
sidera mai bine înzestrat pentru vic
torie decît Cerchia.

CATEGORIA COCOȘ. „Mașina de 
pumni" a lui Toni se va izbi de a- 
curatețea în stil și ambiția foarte ti
nerească (și deloc nefondată) a reve
lației acestor finale, Peia.

CATEGORIA PANA. O veche ri
valitate, în care dorința de revanșă 
a lui Nedelcea va întîmpina opoziția 
dură și siguranța de sine care-1 ca
racterizează pe Pometcu. Se prevede 
un meci extrem de spectaculos.

CATEGORIA SEMIUȘOARA. 
ascendentul mai multor victorii 
recte, cu maturitatea sa în _ 
(chiar dacă cu rezistența diminua
tă), Vasile ni se pare favorit în fața 
lui Ciochină.

în ring 22 de boxeri, 
11 cluburi și asociații 
orașe ale țării (de la 
Bocșa Română). Doar 
anului 1971 au rămas 

Pometcu, Va-

la
ai 
titlurile : ________,. . _
Zilberman, Gyorffi și 

programul galei apare o

Cu 
di- 

ring

FINALELOR

Victor BANCIULESCU

Traian Cerchia (dreapta) punctează 
susținute cu Ion Nicolau

cu serii scurte in cursul semifinalei 
Foto i Vasile BAGEAC

CATEGORIA UȘOARA. In mod 
normal, Cuțov își va impune net su
perioritatea in partida cu Mathe, pen
tru care accesul in finală este un 
succes.

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE. Scă
pat de „obsesia Dobrescu", Zilberman 
va trebui să adopte altă tactică pen
tru a-1 învinge pe Popa, mereu egal 
cu sine (și în bine și în rău).

CATEGORIA MIJLOCIE MICA. 
Firescul cere ca Gyorffi să-și valo
rifice reflexele excelente și să-1 țină 
la distanță pe bravul Mocanu, încă 
insuficient de clar în luptă.

CATEGORIA MIJLOCIE. în timp 
ce Chivăr a devenit prea lent, cole
gul său de club Nâstac și-a sporit 
capacitatea de gindire in ring, adâ- 
ugînd-o năpraznicelor sale lovituri 
care vor fi hotărîtoare.

CATEGORIA SEMIGREA. Finală 
repetată, înrte Cîmpeanu și Constan- 
tincscu, în care lovitura norocoasă 
poate decide soarta meciului.

CATEGORIA GREA. Pentru suc
cesiunea lui Alexe, luptă cu șanse 
egale colosul Dascălu și robustul 
Iancu.

PROGRAMUL

CARE VA FI A DOUA ECHIPĂ RETROGRADATĂ?

JOCURILE DE LA PETROȘANI, Tg. MUREȘ 
BRAȘOV ȘI CONSTANTA DOMINA ULTIMA ETAPĂ

I

A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
O Meciurile vor începe la ora 17,45 • La București, în nocturna : întrecere între fos- 

(Dinamo) si noua deținătoare a titlului (F. C. Argeș)
time etape, limitat nu la un singur 
joc, ci la nu mai puțin de patru ! 
Rezultatele lor trebuie să decidă o 
echipă care va coborî în „B“. Și... 
candidate sînt destule : Politehnica 
Iași, Petrolul, Jiul, C.F.R. și Farul. 
O situație care o reeditează pe cea 
din campionatul 1968'69, cînd tot 
cinci echipe se aflau sub amenin
țarea locului 15 (Petrolul. Farul — 
ce coincidență !, A.S.A. — azi prin
tre fruntașe. Progresul și... F.C. 
Argeș — campioana acestui an !) și 
tot ultima etapă a decis. Atunci,

ta campioană
Iată-ne și înaintea ultimei etape 

a campionatului divizionar A și 
cum două din necunoscute și-au 
primit dezlegarea (F.C. Argeș Pi
tești este noua campioană, iar Cri- 
șul una din echipele care retrogra
dează), s-ar părea că partidele de 
mîine sînt așteptate cu liniștea u- 
nei simple formalități de îndepli
nit.

In realitate, a mai rămas un 
semn de întrebare la care trebuie 
răspuns și acesta constituie episo- 

" ,dul cel mai pasionant al acestei ul-

Petrolul și Farul s-au salvat jucînd 
acasă, A.S.A. a pierdut pe teren 
propriu în fața echipei F.C. Argeș, 
dar au evitat amîndouă fatidicul 
loc, iar Progresul — pierzînd la 
Constanța — s-a dus în Divizia B.

Astăzi, din cele cinci echipe, două 
joacă acasă, iar trei în deplasare 
(două se întîlnesc chiar între ele).

JIUL Petroșani — PETROLUL 
Ploiești

(Conlinuarj in pag. a 3 a)

Cafegoria semimuscâ 
Remus COZMA — 
Ștefan BĂIATU 
Categoria muscă 
Traian CERCHIA — 
Anton COJAN 
Categoria cocoș 
Mircea TONI — 
Marin PEIA 
Categoria pană 
Gabriel POMETCU 
Pavel NEDELCEA 
Categoria semiușoară 
Antoniu VASILE — 
Gheorghe CIOCHINĂ 
Ccftegorta ușoară 
Calistrat CUJOV — 
Ladislau MATHE 
Categoria semimijloc’e 
Victor ZILBERMAN — 
Alexandru POPA 
Categoria mijiocie mică 
Ion GYORFFI — 
Ion MOCANU 
Categoria mijlocie 
Alee NÂSTAC — 
Gheorghe CHIVAR 
Categoria semigrea 
Petre CÎMPEANU — 
Marin CONSTANTINESCU 
Categoria grea 
llie DASCÂLU — *
Anghel IANCU

La Conferința pe țară a cadrelor 
de conducere din întreprinderi Și 
centrale industriale și de construc
ții s-a înscris în Rezoluție Și sar
cina de o deosebită importanță, a- 
ceea de a se reduce continuu cheltu
ielile la 1000 Iei producție marfă. 
Urmărind activitatea întreprinderi
lor din județul Bacău se poate ob
serva că in majoritatea lor se fac 
eforturi susținute de a gospodări 
mai bine propria producție, de a 
îndruma energia oamenilor muncii 
spre realizarea unor produse de 

nivel calitativ superior, dar și 
i ieftine.
Cele două evenimenie de is

torici importanță pentru viața po
porului nostru. Conferința Naț o- 
nală a partidului ți aniversarea Re
publicii. constituie îndemnuri de o 
deosebită forță in intreaga activi
tate ce o desfășurăm — ne-a spus 
ștanțatorui Gheorghe Pascali, man

or fruntaș, aut 
sare de 15—20
. component 
fabricii ..Pa 

noastră s-a desfășurat 
țiune de organizare 
producției și a muncii, 
determinat reducerea 
a cheltuielilor la 1 000 Iei producție 
marfă".

Asemenea realizărilor de la „Par
tizanul" ți la Fabrica de postav 
Buhuși sînt consemnate importante 
economii. Tesatoarea Viorica Vieru. 
handbalistă fruntașă, componentă 
a echipei divizionare A Textila, 
referindu-se la această preocupare 
permanentă a colectivului fabricii, 
ne-a declarat „La capitolul mate
riale am reușit să facem o econo
mie de 2.10 lei la fiecare 1000 lei 
producție marfă. Una din princi-

paiele noastre preocupări este, în 
același timp, și realizarea unor 
produse de calitate superioară, în 
felul acesta alăturîndu-ne și noi 
efortului general al tuturor oame
nilor muncii".

Dar. alături de cele două uni
tăți menționate mai putem adău
ga Fabrica de spirt și bere Mărgi
neni Bacău. G.Î.P. Borzești și al
tele, unde colectivele se străduiesc 
să realizeze importante economii

Colectivul Fabricii de celuloză 
și hîrtie ,.Letea“ este intens preo-

 \
(Continuare tn pat), a 2-a)

IN ÎNTREAGA țara
v ve

al unor depășiri 
la sută a planu- 

al echipe-, de fotbal 
tizanu.". tn unitatea 

o largă ac- 
țtiințifică a 
ceea ce a 
cu 1.58 lei

»»

ATRĂGĂTOARE SERBĂRI DE MASĂ 
CU PRILEJUL FINALELOR 

SĂPTĂMÎNII SPORTURILOR OLIMPICE**
-Săptămina sporturilor olimpice", 

acțiune de anvergură organizată de 
C.N.E.F.S. și de C.O.R., avînd drept 
scop atragerea spre practicarea exer
cițiului fizic a unor noi mase de ce
tățeni și popularizarea în rîndurile 
tineretului a nobilelor idei și idea
luri olimpice, iși programează mîine 
finalele, după ce timp de peste trei 
luai a prilejuit interesante întreceri 
polisportive la care au participat zeci 
și zeci de mii de oameni, tineri și 
virstnici.

In toate județele, la nivelul muni
cipiilor și al orașelor, vor avea loc, 
cu acest prilej, mari serbări sporti
ve.

O DIMINEAȚA DE MARE ATRAC
ȚIE ÎN PARCUL SPORTIV DINAMO

Finala bucureșteană a 
sporturilor olimpice" 
tă in parcul sportiv Dinamo, 
ora 8 la 13, celor prezenți le 
rezervat un program de mare 
ție, cu numeroase surprize.

Astfel, pe lingă disputele 
vor desemna pe învingătorii 
cerilor la atletism, fotbal, handbal, 
volei și înot, din cadrul competiției 
propriu-zișe, se va desfășura tradi
ționalul meci de fotbal între selec-

„Săptămînii 
este programa- 

De la 
va fi 

atrac-

care-i 
între-

(Continuare în pag a 2-a)

ÎNTRE ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ
Șl CEA SPORTIVA

EXISTĂ 0 STRÎNSĂ CORELAȚIE
/

Interviu cu tov. GHEORGHE PALOȘ, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R.

Două din echipele amenințate cu retrogradarea, C.F R. Cluj și Farul, 
s-au întrecut miercuri (scor 3—1) — secvența de joc reprezentind un 
atac la poarta constănțenilor. Pentru a rămîne in Divizia A, ambele for

mații mai au de trecut un ,,hop" în etapa de mîine.
Foto : Dumitru GRAUR

MARJA IVANKA (Ungaria) 
INTERNAȚIONAL FEMININ

Actuala ediție a turneului internațio
nal feminin de șah al României iși în
scrie pe lista in/ingătoarelor numele 
tinerei și talentatei campioane a Un
gariei. Maria Ivanka. Ea iși adjudecă 
întrecerea cu o rundă înaintea în
cheierii ei oficiale, după ce de-a lun
gul întregii competiții a prestat un joc 
energic și valoros. irapunindu-se 
drept cea mai bună din cele 14 con
curente.

ULTIMELE REZULTATE.
11- a : Ivanka — Honfi 1—0, 
va — Just 1—0, Teodorescu — 
Baumstarck — Radzikowska, 
Vreeken. Polihroniade 
Reicher — Stadler, remize ;
12- a : Makai — Stadler 
netzki — Reicher 1—0. Just - 
Vreeken — Polihroniade. 
— Gheorghieva. Honfi 
șî Teodorescu — Ivanka. 
întrerupte : Honfi — Makai 0—1. 
hroniade — Makai. remiză.

CLASAMENTUL Înaintea ultimei 
de : Ivanka 9, Șui și Polihroniade 
Reicher și Makai 6’Vreeken, ”

învingătoare In turneul 
DE SAU DE LA BRAȘOV » »

Aseară. în ultima rundă (care nu mal 
determi- 
înregis- 

ora con- 
Brașo-

poate produce modificări in 
narea primului loc), aLi fost 
trate următoarele rezultate la 
vorbirii noastre telefonice cu ___,
vul : Ivanka — Makai, Baumstarck ’ — 
Teodorescu și Reicher — Vreeken. toate remize.

— Tovarășe prim-secretar, a- 
vînd in vedere dezvoltarea mul
tilaterală a tuturor județelor 
țării, implicit a județului Gorj, 
pe toate planurile — economic, 
social și cultural — ce loc o- 
cupă în acest context mișcarea 
de educație fizică*  și sport în 
preocupările dumneavoastră ?

— încheierea cincinalului ante
rior a însemnat pentru județul 
Gorj realizarea unui însemnat spor 
de producție. Dinamismul com
plexului proces al industrializării, 
conduce la modificări substanțiale 
in însăși structura economică a ju
dețului, modificări care s-au reper
cutat și asupra bunăstării cetățe
nilor, producind, totodată, mutații 
și pe planul conștiinței și al vieții 
spirituale. în prezent, cele două 
evenimente de istorică importanță, 
Conferința Națională a partidului 
și aniversarea a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii, au generat 
în rîndul salariaților o puternică 
emulație creatoare, întreaga acti
vitate desfășurindu-se în așa fel 
incit să îndeplinim înainte de ter
men prevederile cincinalului.

Este, deci, firesc ca în acest con
text mișcarea de educație fizică și

sport să capete noi dimensiuni, să 
i se acorde importanța, pe deplin 
justificată, ce o are în procesul de 
pregătire multilaterală a fiecărui 
cetățean. în primul rînd, ne-am 
dat seama că sportul este un exce
lent stimulator al activității pro
ductive, ca mijloc de refacere a 
capacității de muncă, de întărire a 
sănătății. Și în această direcție în
cercăm, prin toate mijloacele pro
pagandistice, să-l facem să devină 
eficient. Dar, în aceeași măsură în 
care dorim să satisfacem prin toate 
mijloacele 
recrecre 
afirmăm

nevoia de mișcare, de 
a cetățenilor, vrem să ne 
si Pe plan național 
Care au fost direcțiile 
care s-a îndreptat dezvol-spre 

tarea sportului gorjan ?
— Ținînd seama că o bază ma

terială corespunzătoare poate faci
lita dezvoltarea activității, indife
rent de domeniu, ne-am îndreptat 
atenția spre sporirea avuției in a- 
cest sector. Dacă in 1968 erau 3 
săli de gimnastică, in prezent sînt 
12 ; dispunem acum de 6 popicarii 
și 390 terenuri de fotbal, handbal 
Și
în urmă cu patru ani, pentru a nu 
oferi spre comparație cifrele anu-

lui 1948, cînd aveam doar 50 de 
terenuri. Desigur, pentru realizarea 
lor s-au făcut însemnate investiții, 
au fost prestate un mare număr de 
ore de muncă patriotică.

Am considerat, de asemenea, că 
o bogată activitate sportivă de ma
să este capabilă să furnizeze spor
tului elemente de valoare. Numai 
anul trecut, spre exemplu, la cele 
400 de acțiuni au participat peste 
25 000 de tineri și virstnici. Jude
țul Gorj se numără printre zonele 
care oferă și multiple posibilități 
turistice. Interesul pentru drume
ție, pentru petrecerea timpului li
ber în cadrul naturii, este ilustrat 
de faptul că în 1971 au fost pre
zenți pe cărările județului 50 000 
do tineri. Sîntem preocupați în 
mare măsură și de diversificarea 
ariei tematice. Vom lansa peste pu
țină vreme „Cupa 
jeni“ Ia atletism, 
lupte și volei.

O altă direcție 
dirijat preocupările noastre a fost

pandurilor gor- 
ciclism, fotbal,

spre care s-au

volei, cu mult mai multe decît
Interviu realizai de

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pao a 2 a)

Runda a 
Gheorghie- 

Makai, 
Șui — 

Wasnetzki și 
Runda a 

0—1, Was- 
- Șui 0—1, RadzikOsVsxa 
Baumstarck 

remize ;
Poli-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

MULTE VICTORII ROMANEȘTI IN PRIMA Z
run- 

7*  2, 
_ ___ __ . Baum

starck si Stadler S, Just, Teodorescu ?• 
Gheorghleva 51-, Radzikowska 5, Bonn 
4, Wasnetzki 31,2.

DUMINICĂ, PE STADIONUL REPUBLICII PROMISIUNI TENTANTE
PENTRU „TRIUNGHIULARUL" ATLETIC

Sala sporturilor Floreasca, ame
najată sărbătorește, găzduiește in- 
cepind de ieri întrecerile celei de 
a Xl-a ediții a Turneului inter
național de lupte (greco-romane și 
libere) ai României, competiție la 
care și-au dat întîlnire sportivi 
din 17 țări ale lumii. Pe trei sal
tele. concomitent, au apărut luptă
torii de la categoria semimuscâ 
(ambele stiluri), în rîndul cărora 
au fost și concurenții români C. 
Alexandru, I Gibu, I. Stoica (la 
greco-romane) și I. Vangheliei.

Iatagan, Gh, Ștefan (la libere). Din
tre aceștia cea mai frumoasă com
portare a avut-o juniorul C. Ale
xandru, de la Școala sportivă nr. 2 
Constanța, care a evoluat dezinvolt 
în compania luptătorului maghiar 
F. Sereș (locul VI la C.M.). obțl- 
nînd, în final, o frumoasă victo
rie prin tuș, după ce condusese 
la puncte cu 10—2. Sperăm că a- 
cest prim succes îl va stimula pen
tru meciurile următoare. I. Gibu 
a realizat o victorie muncită in 
compania suedezului L. Svensson,

scorul final, la puncte, fiindu-î fa
vorabil cu 7—5.

Ion Stoica, înlocuitorul lui Gheor
ghe Bcrceanu (reținut de exame
nul de bacalaureat) a avut un 
meci foarte disputat cu bulgarul 
T. Tancov, deși după cum începuse 
lupta (Stoica a reușit un frumos 
tur de braț, cu care a realizat un 
avantaj de două puncte, încă din 
primele secunde ale partidei) se 
părea că el va obține o victorie 
facilă. în cele din urmă, după o 
întrecere spectaculoasă, Stoica a

cîștigaț la puncte' (14—9). Proaspă
tul campion de tineret, Gh. Ștefan 
(elevul lui V. Pătrașcu) a avut 'le 
susținut un meci .dificil în com
pania polonezului J. Zatobny, un, 
adversar foarte rapid și ofensiv. 
Luptind cu multă atenție. Ștefan 
a trecut de momentele dificile și 
a contrat precis ducîndu-și adver-

Mihai TRANCA
Costin CHIRIAC

CEHOSLOVACIA-OLANDA - ROMANIA
In perspectivă : o cursă de 100 m în 11,0, rezultate de două mi

nute la 800 m și un duel dincolo de 1,83 m la înălțime

concurs atletic de 100 de mi- 
(cam cit durează un meci de 
cu pauză cu tot) poate fi ex-

Valeriei Bufanu îi dorim un finiș 
la fel de impetuos in intrecerea 
de duminică cu Eva Gleskova și 

Wilma van Goal

Un 
nute 
fotbal , . .
trem de interesant, mai ales cînd la 
startul celor 13 probe, ce se înlănțu- 
iesc într-un ritm alert, sînt prezente 
celebrități ale genului.

Duminică după-amiază vom avea 
un nou prilej, alături de miile de 
iubitori ai sportului ce vor popula 
tribunele din Dealul Spiril, de a ur
mări un asemenea program de gală 
în întrecerea celor mai bune atlete 
din Cehoslovacia, Olanda și România. 
De altfel, cu cît ne apropiem mai 
mult de J. O. de la Miinchen și pre
gătirea sportivilor intră într-o fază 
avansată, meciurile triunghiulare de 
acest gen oferă o puzderie de per
formanțe înalte, cu care campionii 
și campioanele își depun candidaturi 
ferme pentru mult rîvnitele medalii

olimpice. Și cum în ultima vreme 
stadionul Republicii a fost martor 
al multor asemenea rezultate (a se 
vedea triunghiularul feminin din 
urmă cu două săptămîni), putem fi 
convinși că din disputa celor trei e- 
chipe, toate din primul eșalon va
loric al Europei, tabelele de recor
duri vor fi in permanență consultate.

Corespondentul nostru de la Praga. 
Cenek Kohlman ne informează că 
vedeta nr. 1 a formației cehoslovace. 
Eva Gleskova deține o formă de zile 
mari. Miercuri, avînd un vînt 
0.5 m pe secundă din spate, ea 
alergat distanța de 100 m în 11,1 
nu ar fi exclus ca din disputa ei 
olandeza Wilma van Gool (11,2 
acest an), numărul recordmanelor

(Continuare in pag. a l-a)

(Continuare în pag a 4 a)

Festivitatea de deschidere edilii a Turneului internațional de lupte al României. Foto : Paul ROMOȘAN
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• „Doresc foarte mult să-mi 
trimiteți autografele jucătorilor 
Răducanu. Dumitrache, Lucescu 
și Dinu. Sînt un iubitor a! fot
balului și cred că n-o să mă 
refuzați" (GUIȚA FRANCATĂ, 
oraș Tg. Bujor, jud. Galati;. 
Vă rugăm să credeți că nc-ar 
fi imposibil să satisfacem ase
menea cereri (cum am mai pri- 
mit de altfel și de Ia mulți alți 
cititori). Vă gîndiți numai cîți 
iubitori ai fotbalului sînt in 
țară ? Sau cîți ne solicită auto
grafe de la Năstase Și Tiriac ?

• „Vreau să fac o propunere 
Pe care dv. s-o popularizați și 
poate astfel va prinde viață : 
finala Cupei României la fotbal 
să se desfășoare în orașul care 
va cîștiga „Trofeul Petschovschi" 
pentru sportivitate. Ar fi poate 
singura răsplată, meritată, pen
tru spectatori sportivi" (AVRAM 
IOAN CHIZA str. Grigore Preo
teasa 7, Craiova), Nu este rea 
propunerea dv. în ce ne priveș
te. v-am îndeplinit dorința.

• „O dată cu terminarea cam
pionatului județean de fotbal 
unii jucători ai clubului nos
tru au sustras ștampila asocia
ției sportive si cu ea și-au „ti
cluit" dezlegări. Vă facem cu
noscut că ștampila triunghiu
lară a asociației noastre este a- 
nu'ată și că nici un jucător 
„dezlegat" n-are drept de joc 
la altă asociație sau club" (A.S. 
„PROGRESUL". corn. Goicea 
Mică-, jud. Dolj). Mare-i grădi
na.. fotbalului 1

® „Cu chitanța nr. 503583 am 
plătit abonamentul la ziarul 
„Sportul" pe lunile iunie și iu
lie la ghișeul de abonamente 
de la Oficiul central PTTR din 
orașul Drobeta Tr. Severin. To
tuși. ajuns la jumătatea lunii 
iunie, constat că cei de la postă 
nici nu se gîndesc să-mi trimită 
vreun ziar. Ce părere aveți?" 
(GHEORGHE IORDACHE. corn.

Astăzi după-amiază. în sala de 
haltere a clubului Steaua, cu în
cepere de la ora 17,30, se va des
fășura o interesantă reuniune intre 
echipele campioane ale României 
și Poloniei. Este vorba de întîl- 
nirea dintre echipele Steaua și Le- 
gia Varșovia Oaspeții vor fi pre- 
zenți cu o echipă puternică în rîn
dul căreia se numără proaspătul 
campion al Europei la categoria

ÎN ÎNTREAGA 
TARĂ a

(Urmare din pag. 1)

Nr. 7095

ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN S-AU INAUGURAT 
OPT TABERE PENTRU PIONIERI Șl ȘCOLARI

Întrecere viu disputată
A MICILOR RUGBYȘTI

La Reșița, în prezența tovarășului 
Trandafir Cocîrlă, prim-secretar al 
Comitetului județean Caraș-Severin, 
al P.C.R., a tovarășului Virgiliu Ka- 
dulian, președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
ale altor oficialități din județ și mu
nicipiu, a fost inaugurat satul de va
canță de la Rîul Alb, în vecinătatea 
lacului de acumulare de la Secu.

Tabăra, înfăptuită prin grija 
organelor de partid și de stat din 
județ, cu sprijinul direct al între
prinderilor din Reșița și județul Ca- 
■raș-Severin, face parte din marea 
acțiune întreprinsă în această vară

BACĂU: CALITATEA
t' (Urmare din pag l)

cupat să traducă în fapte angaja
mentele sporite pe care și le-a 
asumat în întrecerea din cel de al 
doilea an al cincinalului : 6 000 000 
LEI PRODUCȚIE globala SU
PLIMENTARA. După cum ne spu
nea maistrul Nicolae Hanganu. in
structorul secției de tir, „Muncito
rii, tehnicienii și inginerii din fa
brică se află în fruntea acțiunilor 
întreprinse de unitățile economice 
ale județului, pentiu a răspunde 
chemării lansate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul

pentru vacanța elevilor și picnieri- 
lor.

Alături de satul copiilor de Ia 
Secu vor mai funcționa în județul 
Caraș-Severin taberele de la Poneas- 
ca, Valea Mirișului, Ceresnaie, Deli- 
nești, Maciova, Herculane și Jervan,

Organizate în locuri minunate, bu- 
curîndu-se de condiții excelente de 
cazare, hrană și încadrare, cele opt 
tabere — care situează Caraș-Seve- 
rinul în fruntea județelor din țară, 
privind numărul acestor tabere — 
vor oferi pionierilor și școlarilor po
sibilitatea petrecereii unei minunate 
vacanțe.

Prof. C. MORȚUN

în cinstea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a XXV-a 
aniversări a Republicii, Comisia 
municipală de rugby, in colaborare 
cu Inspectoratul școlar al Capitalei 
a organizat între 15 și 21 iunie un 
interesant turneu de rugby, rezer
vat elevilor. Au participat echipele : 
Școala profesională Grivița roșie, 
Liceul industrial de transporturi, 
Liceul „Mihai Eminescu" și Liceul 
„Aurel V]aicu“. După partide deo
sebit de atractive, în finală s-au 
întîlnit formațiile Liceului „Aurel 
Vlaicu" și Liceului industrial de 
transporturi. In urma unui meci 
viu disputat au învins elevii Liceu
lui „Aurel Vlaicu“ cu 14—8 (6—0), 
care au intrat în posesia cupei.

Pavel PEANA, coresp.

PRODUCȚIEI - 0 PROBLEMĂ Of DEMNITATE
NICOLAE CEAUȘESCU, „NICI O 
MAȘINA, nici un utilaj sub 
RANDAMENTUL PLANIFICAT 
NICI UN MINUT NELUCRAT!“ 
Aplicînd această indicație, am în
registrat o serie de succese in do
meniul creșterii calității sortimen
telor de producție, ale optimizării 
procesului de fabricație și în ceea 
ce privește acțiunea de autoutilare 
cu instalații și piese de schimb. 
Pentru a antrena răspunderea și 
gîndirea creatoare a fiecărui sala
riat, în fabrica noastră s-a lansat 
inițiativa „CALITATEA PRODUC-

ȚIEI — o PROBLEMA de DEM
NITATE ȘI PATRIOTISM"

★
Deci, după cum se menționează 

și în Hotărîrea Conferinței ex
traordinare a organizației județene 
Bacău a Partidului Comunist Ro
mân : „Transpunerea in viată a 
principiilor și hotăririlor Conferin
ței Naționale și ale Congresului al 
X-lea a determinat și in județul 
nostru sporirea eficienței econo
mice a activității unităților indus
triale, de construcție și din agricul
tură. creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii-'.

ționatele actorilor și ziariștilor spor
tivi (de la ora 9,30).

In echipa slujitorilor Thaliei vor 
apare : Bimbo Mărculescu, Silviu 
Stănculescu, Temistocle Popa, Ciupi 
Rădulescu, Victor Vlase, Alexandru 
Pătrașcu, Valeriu Nițulescu, Horia 
Moculescu, Aurelian Andreescu, Ser
giu Cioiu, Petre Geambașu, Cornel 
Fugaru, Ștefan Iordache.

Mînuitorii condeiului sportiv vor 
fi reprezentați, printre alții, de : Ni
colae Soare, loan Chirilă, Gheorghc 
Nicolaescu, Romulus Balaban, Ion 
Bocioacă, Marian Ghiolduș, Paul Io- 
van, Mircea Ionescu, Theo Macarschi, 
Paul Romoșan, Dumitru Graur, Ho
ria Alexandrescu, Radu Timofte, Cor
nel Catană ș. a.

Jocul va fi. condus, pentru elimi
narea oricăror suspiciuni, de... o ar
bitră Emilia Duță !
FIECARE SPECTATOR — UN CON

CURENT
Programul din parcul Dinamo pre

zintă o noutate : fiecare spectator 
poate deveni, Ia rîndul său, partici
pant.

Este lansat concursul popular Ia 
următoarele probe :

• Cite goluri marcați din 3 lovi
turi de la 11 metri (vor apăra por
tari din ectiipe fruntașe ale campio
natului municipal);

• Cite goluri marcați din trei a- 
runcâri du Io 7 metri (handbal).

• Puteți ridica o halteră de 25 
kg. ?

• Aruncați greutatea la 8 metri ?
• Puteți nimeri o țintă cu o min

ge de oină ?
Fiecare participant cu norma în

deplinită va deveni purtător al Bre
vetului olimpic.

NUMEROASE DEMONSTRAȚII
Programul va fi completat cu nu

meroase demons*rații  de lupte, judo, 
sărituri la plasă elastică, ciclism 
înot artistic și altele. Selecționata 
de handbal a Bucureștiului va în- 
tîlni o combinată Rapid — Dinamo, 
iar la volei se vor întrece, într-o 
partidă de tradiție, vechile rivale 
din finalele C.C.E., Rapid și Dinamo.

Așadar, în perspectivă, o diminea
ță de duminică deosebit de intere
santă și de ispititoare pentru bucu- 
reștenii, amatori de sport și de a- 
grement.

ILEANA GYULAI (scrimă)
„Aș vrea, din primul moment, să precizez că 

_ ’’ în această perioadă gindurile mele nu se în
dreptă numai spre Munchen, ci și spre... Dealul 
Spirii, spre sălile și terenurile Institutului de edu
cație fizică ți sport, a cărui studentă (la fără 
frecvență) sînt. Intrucit nu voi lua parte la „Tur
neul Prietenia'' ce se va desfășura în primele zile 
ale lunii viitoare la Ketowice. mi-am propus sa 
mă prezint la câteva examene, pentru ca să-mi u- 
șurez misiunea la sesiunea din toamnă, după C- 
limpiadă.

Bineînțeles, în paralel, continui pregătirea pen
tru Jocurile Olimpice, la care îmi doresc, nespus- 
de mult, să mă prezint în cea mai bună formă. 
Aceeași dorință le însuflețește, de altfel, și pe

celelalte colege din lot, ceea ce este un indiciu 
că vrem să formăm o echipă foarte omogenă, 
capabilă să urce cit mai sus in ierarhia valorilor 
mondiale. Dar dacă echipei îi dăruim atîtea nă
dejdi, trebuie să știți că nici în întrecerea indi
viduală nu vom păși fără încredere in posibilită
țile noastre. Știm că va fi o concurență acerbă 
pe planșele din Parcul de expoziții, din Milnchen 
Știm că, în ultima vreme, pe lingă floretistele so
vietice și cele maghiare, s-au impus trăgătoarele 
franceze, că sportivele poloneze sînt în progres și 
că gazdele, floretistele vest-germane, pot prilejui 
surprize. Nu uităm, însă, că scrima românească 
și-a făurit un bun renume, pe care noi vrem să-l 
apărăm și să-l confirmăm fără a precupeți nici-un 
efort".

Născută la 12 iunie 1946 la Cluj. Funcționară și 
studentă (fără frecvență) la I.E.F.S. (anul IV). înăl
țime — 1,65 m: greutate — 57 kg. A debutat la 
„Olimpia" Satu Mare, avîndu-1 ca prim îndrumător 
pe antrenorul emerit Al. Csipler. Din anul 1963 
face parte din clubul Steaua și din lotul național.

Fostă de două ori vice-campioană mondială de 
tineret (1964 și 1965), ea obține în continuare suc
cese remarcabile în marile competiții : locul III 
echipe Ia J.O. din 1968; locul I — echipe și II — 
individual Ia C.M. din 1969 ; locul II — echipe și 
V — individual la C.M. din 1970 ; locul I în „Cupa 
Europei' (echipe) în 1971 și 1972 ; locul I în „Tro
feul Jeanty" (Paris) în 1971 și 1972. Este maestră 
emerită a sportului.

Intre activitatea productivă si cea sportivă există o strinsă corelație

DUPĂ TURNEUL DE LA BUDAPESTA

ATACUL-ETERNA POVESTE!
declară antrenorul federal C. MĂRCULESCU

(Urmare din pag 1)

ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a sportului școlar. In com
parație cu anul 1948. cînd pe teri
toriul județului activau 2 profesori 
de educație fizică, și chiar cu 1968, 
cînd erau doar 38, în acest an sînt 
aproape 70. Alături de ei, mai sînt 
362 de antrenori și instructori, un 
însemnat număr lucrînd cu copiii 
și juniorii. Acest fapt ne-a permis 
să înființăm 107 centre de inițiere 
pentru cei mai tineri sportivi gor- 
jeni. Voi adăuga, în plus, că în 
toate internatele se practică acum 
gimnastica zilnică, că aproape toți 
elevii sint angrenați într-o activi
tate sportivă continuă.

In 1970 am avut o populație șco
lară de 52 336 de elevi, iar în 1975 
vor fi peste 64.000. Se impune, deci, 
ca să creăm toate condițiile pentru 
o dezvoltare fizică armonioasă ce
lor ce ne vor urma.

— Considerați că sportul, 
mișcarea fizică în general, poate 
contribui Ia modelarea sau 
chiar la formarea unor trăsă
turi de caracter ?

— Afirmînd că educația fizică și 
sportul, ca parte integrantă a edu

RINDURI DIN SCRISORILE DV...

cației comuniste, poate influența 
mult în bine caracterul omului, nu 
spun o noutate. Este un adevăr in
dubitabil. Sportul are legi aspre, 
cărora dacă nu te supui înseamnă 
că refuzi să te integrezi vieții. In
diferent de locul unde te afli, so
cietatea iți cere să dai dovadă de 
corectitudine, cinste. loialitate, mo
destie, dirzenie. curaj și perseve
rență. Or. sportul solicită celui 
care-1 practică tocmai respectarea 
acestor norme de bază, fără de care 
este greu să te faci remarcat, chiar 
dacă natura te-a înzestrat cu su
ficient talent.

De altfel, aș mai spune că între 
sport și activitatea direct producti
vă există o strinsă corelație Miș
carea fizică contribuie Ia formarea 
unor trăsături absolut indispensa
bile în activitatea profesională (în- 
deminare, atenție distributivă, vi
teză de reacție, rezistență la efort), 
in timp ce legătura strinsă cu pro
ducția oferă posibilitatea sportivu
lui să-și formeze o concepție adec
vată despre muncă, despre rolul 
omului în societate, despre abnega
ție și dăruire.

— Credeți, însă, că numai 
prin simpla practicare a unei 
discipline sportive se poate rea

Prunișor. sat Mijarca. jud. Me
hedinți). Ce Părere să avem ? 
Proastă. Interesant este să aflăm 
Ce părere au cei de la Ofi
ciul PTTR amintit, singurii în 
măsură să rezolve necazul dv

• „Neagu este un om de gol 
și asta nu trebuie să se uite... 
Naționala ar trebui să joace mai 
multe meciuri și mai ales CU 
Ungaria... Succes jucătorilor de 
la Rapid..." (IOAN CREȚU. me
canic de locomotivă, jud. Bi
hor). Părerile dv. — amintit® 
aici cit și altele din scrisoare — 
le împărtășim si noi. Regretăm 
că Rapid vă face însă în con
tinuare dv. cit și altor „cefe
riști din Eihor" necazuri. Scriem 
aceste rinduri exact în seara 
cînd în etapa de campionat s-a 
înregistrat rezultatul Rapid — 
Steagul roșu 1—5 !

• „Urgent, pun la dispoziție 
celor ce doresc o colecție a zia
rului Sportul din 1955 și pină 
astăzi și, de asemenea, colecția 
„la zi“. a revistei ..Fotbal" (C. 
FLORESCU sos Pantelimon 288. 
București III). Numai să găsiți 
— urgent — amatori.

Modesto FERRARINI

La meciul de azi, Steaua — Legia Varșovia

Șl CÎȚIVA COMPONENT!

muscă. Zbigniew Smalcerz și fos
tul campion european, Norbert Ozi- 
mek, care va concura, probabil, 
la categoria semigrea.

Din punctul nostru de vedere a- 
cest meci prezintă un interes de
osebit. deoarece în cadrul echipei 
Steaua vor evolua olimpicii Victor 
Rusu și Fiți Balaș. Pentru acești 
doi sportivi, concursul de astăzi 
constituie o importantă etapă de 
verificare înaintea Jocurilor Olim- 

liza integral scopul educativ al 
acestei activități ?

— Ca în orice sector de activi
tate, se pot întîlni și în sport unc
ie manifestări negative, ceea ce în
seamnă că nu în toate cazurile se 
fac remarcate numai efecte poziti
ve. De aceea, noi desfășurăm și o 
amplă muncă educativă, prin orga
nizarea de simpozioane, intilniri cu 
activiști de partid și de stat, gale 
de filme sportive etc. Aceasta în 
ceea ce privește educația sportivi
lor. ;nsă o importanță deosebită 
acordăm și propagandei pentru 
sport. Spre exemplu, de curind, s-a 
desfășurat „Săntămina filmului 
sportiv" în localitățile Tg. Jiu. No
vaci, Tg. Cărbunești. Motru și alte
le. De asemenea, la Tg. Jiu, Tîs- 
mana, Rovinari. Bumbești-Jiu. No
vaci s-au ținut simpozioanele ..Im
portanța sporturilor tehnico-aplica- 
tive“. „Turismul de masă și turis
mul competiționai". ca să ofer doar 
două exemple.

Prin toate acțiunile cu temă edu
cativă pe care le organizăm încer
căm să răspundem sarcinilor reie
șite din Plenara din 3—5 noiem
brie 197L sarcini de inaltă răspun
dere politică și social-cetățenească.

START ÎN VACANȚA STUDENȚEASCĂ
Peste cîteva zile studențimea în

tregii țări va intra în vacanță. A- 
cum, cînd se dă ultima bătălie 
pentru absolvirea cu succes a 
acestei fierbinți sesiuni de exa
mene, cei care se ocupă cu orga
nizarea în bune condițiuni a va
canței de vară a studenților pun 
la punct ultimele amănunte de or
ganizare. Investigînd la mai mulți 
factori, reporterul s-a convins per
sonal cît de... mică va fi vacanța 
mare, prin prisma multiplelor și 
variatelor posibilități de a petrece 
in mod util și plăcut perioada de 
odihnă și refacere, după un an 
rodnic de muncă. Viitorul inginer 
sau medic, constructor sau cerce
tător. profesor ori agronom fiecare 
se gîndește ca în zilele următoare, 
cînd se va da startul... vacanțe} 
să-și asigure o cît mai laborioasă

A FOST CONSTITUIT „TENIS CLUB BUCUREȘTI"
în baza unei hotărîri a Biroului 

C.N.E.F.S. pentru înființarea unui 
club de tenis în Capitală, ieri, la 
sediul C.M.E.F.S. București, a avut 
lcc constituirea „Tenis Clubului 
București". In prezența reprezen
tanților C.N.E.F.S., ai C.M.E.F.S. 
București și ai Federației române 
de tenis, a unui mare număr de 
sportivi, antrenori și iubitori ai 
sportului alb din Capitală, s-a des-

ROMANIA — 
UNGARIA 

LA JUNIORI

Ieri după-amiază. pe lacul Sna- 
gov. s-a dat startul în prima manșă 
a intîlnirii de caiac-canoe dintre 
juniorii maghiari și români. Con
cursul continuă azi, de la ora 17, 
cu disputarea ultimelor finale.

Al LOTULUI OLIMPIC

pice de la Munchen. în afară de 
ei vqt mai participa și doi com- 
ponehți ai lotului republican, cam
pionii naționali Dumitru Constan
tin și Vasile Deak, care alături de 
ceilalți participant vor încerca do- 
borirea unor recorduri naționale.

Sperăm într-o reușită deplină a 
întrecerilor, așa cum sîntem obiș- 
nuiți la concursurile de haltere pe 
care le organizează clubul militar.

— Care sînt perspectivele - 
dezvoltării sportului în județul 
Gorj în actualul cincinal ?

— Voi răspunde Ia întrebarea 
dumneavoastră menționind mai in- 
tîi că județului Gorj i s-au alocat 
13.2 miliarde lei in cincinal, că in 
1975 valoarea desfacerii mărfurilor 
va înregistra o creștere de 45,4 la 
sută față de 1970, iar producția 
globală agTicolă va crește cu 34 la 
sută. Desigur, această dezvoltare se 
va repercuta favorabil și asupra 
mișcării sportive. Spre exemplu, la 
„zestrea" materială vom adăuga în 
1973 o sală de sport cu 1000 de 
locuri.

Dorința noastră este de a ajunge 
cit mai devreme cu putință la ni
velul unor județe cu tradiție spor
tivă. Pentru aceasta am elaborat 
un plan — deja aprobat de Biroul 
Comitetului județean de partid — 
privind dezvoltarea educației fizice 
și sportului in Gorj. Dintre obiecti
vele fundamentale 31e planului men
ționez : îmbunătățirea activității 
sportive de masă, ridicarea nivelu
lui performanțelor, sporirea bazei 
materiale, intensificarea muncii de 
propagandă, care va fi orientată 
spre atragerea maselor în practi
carea sportului.

și utilă planificare a timpului pe 
următoarele 2 luni.

De la Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, de la rectorate și a- 
sociațiile studențești, precum și de 
la Biroul de Turism pentru Tineret 
am aflat multe noutăți și lucruri 
interesante despre viitoarea „eta
pă" a universitarilor.

Programul complex menit să a- 
sigure atit odihna si recrearea, cît 
și variate posibilități de lărgire a 
orizontului de cunoștințe, contac
tul viu cu realitățile societății noas
tre socialiste, cunoașterea frumu
seților și bogățiilor patriei, a tra
dițiilor și valorilor spirituale ale 
poporului, a gloriosului trecut de 
luptă al clasei muncitoare, a Par
tidului Comunist Român, constituie 
una din principalele caracteristici 
ale turismului de tineret.

————■—1ITW»”» VC ■'? -------------------------  

fășurat o adunare generală care a 
eles Consiliul „Tenis Clubului Bucu
rești", alcătuit din 19 membri, și 
biroul acestui organism, compus din 
9 membri. Ca președinte de onoare 
a fost ales arh. Traian Stănescu, 
iar ca președinte activ tov. Ilie 
Turcu. Totodată, a fost aprobat și 
proiectul regulamentului de orga
nizare și funcționare a noului club, 

înființarea „Tenis Clubului Bucu
rești" răspunde unui deziderat al 
numeroșilor amatori de tenis din 
Capitală, în scopul dezvoltării ac
tivității de performanță și practi
cării de către oamenii muncii a te
nisului ca mijloc de agrement, și 
întărire a sănătății.

De la începutul săptămînii, pa
tru echipaje românești străbat dru
murile Bulgariei efectuînd recu
noașterea pretențiosului traseu al 
raliului „Nisipurile de aur", com
petiție tradițională organizată de 
Automobil Clubul Bulgariei.

Cele patru echipaje nu alcătuiesc 
— așa cum am fi dorit — o re
prezentativă, mașinile A.C.R. ră- 
minind și de data aceasta în ga
raj pentru a fi menajate. Totuși 
cîțiva din piloții noștri buni vor 
fi prezenți la start: Eugen Ionescu 
Cristea formează de data aceasta 
echipaj cu Matei Simionescu (pe 
un B.M.W. 1800) iar Horst Graef 
cu N. Kurtof (B.M.W. 2002 TI). 
Celelalte două echipaje au rămas 
și în alcătuirea obișnuită și cu 
mașinile cu care au participat la 
ultimele competiții: Ion Răuță ~

Echipa națională de polo a Ro
mâniei. care se pregătește intens 
pentru turneul olimpic a trecut cu 
un calificativ mulțumitor — cel 
puțin aceasta este părerea antre
norului federal, prof. Cornel Măr
culescu — cel mai dificil test din 
această perioadă. La Budapesta, 
poloiștij noștri au întilnit 5 forma
ții, din primele 7 clasate la ultima 
ediție a J.O., realizînd o victorie, 
două rezultate egale și două în- 
frîngeri, care au clasat-o în final 
Pe locul III. după Ungaria, Iugo
slavia și înaintea Olandei, S.U.A. 
și R. F. a Germaniei.

„Am susținut 5 meciuri dificile 
in tot atîtea zile, deci un program 
ceva mai greu decit va fi cel de 
Ia J.O. — spunea prof. C. Mărcu- 
lescu. avind astfel o excelentă po
sibilitate de verificare a actualului 
potențial. Rezultatele, destul de 
contradictorii, nu spun totuși prea 
mare lucru Ia această oră : nici 
infringerea cu 2—5 în fața Un
gariei și nici succesul cu 6—1 in 
fața S.U.A. (cel mai mare scor pe 
care l-am înregistrat vreodată cu

Plecînd de la această premisă, 
B.T.T. oferă în acest an tuturor ti
nerilor următoarele tipuri de ex
cursii: I. TEMATICE, cu urmă
toarele capitole : itinerare pe ur
mele evenimentelor istorice și a 
unor personalități din domeniul is
toriei și literaturii române ; popa
suri pe meleagurile țării ; excursii 
pentru orientarea profesională a e- 
levilor. II MONTANE III. NA
UTICE IV. TABERE. V EXCUR
SII LA SFÎRSIT DE săptAmînA. 
VI EXCURSII PESTE HOTARE.

Deci o mare varietate de ac
țiuni la care toți tinerii au posi
bilitatea să adere în funcție de pre
ferințe. Pentru studenți și studente 
această diferențiere va face ca ale
gerea să fie dificilă, dar oricum, 
în orice parte, la munte sau la 
mare, fiecare clipă petrecută într-o 
ambianță plăcută va fi bineve
nită.

în această vară o mare atracție 
o constituie pentru studenți și stu
dente Delta Dunării. Frumuseților 
naturale ale locurilor li se adaugă 
serviciile net superioare asigurate 
de B.T.T Timpul petrecut în am
bianța de neuitat la gurile de văr
sare a bătrînului Danubiu va fi 
cu greu uitat. La dispoziția turiș
tilor vor sta pontoane-dormitor. 
șalupe, bărci remorcate sau bărci 
cu rame, care vor purta pe ca
nalele Deltei, la punctele turistice- 
pină la Marea Neagră Pe cei dor
nici de itinerarii inedite.

Deci, vacanța mare pentru stu
denți și studente poate începe, dar 
așa cum spuneam la început... ce 
mică va fi vacanța mare.

Paul IOVAN

PATRU ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
ÎN RALIUL „NISIPURILE DE 

AUR"
Florin Morase (Renault 12 Gordini) 
și Cornel Căpriță — Dorin Motoc 
(Fiat 850 coupe). Sarcina automobi- 
liștilor noștri nu este ușoară, cu
noscută fiind duritatea traseului 
care măsoară 2050 km împărțiți in 
două etape : Nisipurile de aur — 
Sofia 1305 km și Sofia — Nisipu
rile de aur 745 km. Raliul a în
ceput ieri după-amiază în cu
noscuta stațiune a litoralului bul
gar Zlatni Piasaci (Nisipurile 
de aur) cu un circuit de viteză 
(5 ture a 17 ' km), iar de-a lun
gul celor 2050 km se vor mai e- 
fectua 15 probe speciale pe dis
tanțe care variază între 6 și 40 km. 
Cursa se va încheia miine. tot la 
Zlatni Piasaci cu o probă de în- 
demînare care nu va conta în ola- 
sament decit în cazul că va fi ne
voie de o departajare, ceea ce este 
foarte puțin probabil. 

această echipă). Antrenorii însă au 
tras o serie de concluzii care Ic 
vor folosi cu siguranță în etapa 
următoare de pregătire".

— Cum apreciați în ansam
blu evoluția „7“-lui reprezenta
tiv la acest turneu ?

— în general, jucătorii mj s au 
părut puțin obosiți, ca urmare a 
antrenamentelor foarte tari din ul
tima vreme. Ei au acționat totuși 
mai bine în situațiile de superiori
tate sau inferioritate numerică, de
cit în competițiile precedente. A- 
tacul continuă însă să fie deficitar 
— nu știm aproape de loc să ne 
descurcăm în fața unei apărări în 
zonă — iar schimbul de oameni in 
apărare se face defectuos. Ca ur
mare. rareori înscriem goluri din 
acțiuni clasice sau din contra
atacuri, în fața formațiilor reduta
bile Și primim cu multă ușurință 
puncte evitabile.

— Ce impresie v-au lăsat ce
lelalte echipe ?

— Fără îndoială, Ungaria rămî- 
ne marea favorită a turneului olim
pic. Are jucători excelent pregătiți 
tehnic și tactic, iar jocul ei la 
centru, unde Szivos (2,02 m) face 
ce vrea, este greu de contracarat. 
Poloiștij iugoslavi, după turneul din 
S.UA (3—9, 10—7, 5—3 și 6—6 
cu prima selecționată) mi s-au pă
rut puțin obosiți. Sînt convins însă 
că echipa lui Jankovici și Sandici 
se va pune Ia punct pină în au

SUFICIENTE PREMISE PENTRU
AFIRMAREA VIITOARE A CĂLĂRIE!.

DAR MAI SÎNT NECESARE
MULTE RETUȘURI

Ne aflăm la jumătatea acestui 
an, timp în care călăreții români 
— și mă refer la specialiștii în ob
stacole — au participat la o serie 
de concursuri internaționale Ia Bra
tislava, Sofia, Novi Sad, Kiskun- 
hălăs. Varșovia și Olsztyn, întreceri 
care au oferit suficiente posibilități 
de apreciere a nivelului sportivi
lor noștri. Desigur, în primul rînd. 
s-a căutat să se vadă în ce măsură 
ar exista condiții de a se număra 
printre „olimpici". O analiză 
atentă. însă, a scos în relief faptul 
că. cel puțin pentru această peri ■ 
oadă, nu am atins în sportul călare 
un nivel satisfăcător pentru a în

pMhcfe de Vedere
dreptăți participarea la Munchen.

Privită prin prisma rezultatelor 
obținute — numeroase locuri întîi 
(mai puțin în concursul de la Var
șovia. datorită unui accident ne
prevăzut, pentru că, în cele din 
urmă, și la Olsztyn am ocupat pri
mul loc în ultima probă prin D. 
Velea cu Viteaz) — comportarea 
călăreților români poate fi apre
ciată ca satisfăcătoare, dar să nu 
uităm că, excepție făcînd întrece
rile de la Varșovia și Olsztyn toate 
au avut un grad de dificultate me
diu. Totuși, se poate afirma că dis
punem de un material cabalin tî- 
năr, de perspectivă, care trebuie 
rodat în concursuri puternice pen
tru a putea atinge un nivel cores
punzător. Aș nota dintre caii cei 
mai buni de care dispunem în pre
zent pe: Viorica, Viteaz, Sonor, 
Pikup. Spumos, Goya, dar mai 
există și alții: Spirt, Sondor — la 
Dinamo, Sena, Baiazid — la C-S.M. 
Sibiu, Albinița, Huși, Coniac — la 
Steaua, cai care pot, în viitor, să 
asigure formarea unei echipe. 
Vreau, de asemenea, să precizez 
că. după opinia mea, caii Jul și 
Zefir, utilizați în prezent, sînt ne
corespunzători pentru concursuri 
internaționale de valoare, impunîn- 
du-se înlocuirea lor. Trebuie să 
mai remarc, în același timp, că în 
condițiile unuj teren greu, desfun- 

gust și va juca un rol important 
la Olimpiadă. în mare progres — 
reprezentativa R. F. a Germanici. 
Sportivii înoată rapid și au sur 
prins cu apărarea lor in zonă. is
landezii și nord-americaniî au e- 
voluat la valoarea afirmată anul 
trecut și, într-o zj bună, ei pot 
cîștiga orice partidă în fața așilor.

— Cum ați notat evoluția, ju
cătorilor noștri ?

— Huber a apărat bine, dar nu 
a mai făcut nimic deosebit. Mi- 
hăilescu. bun luptător in apărare, 
util, dar cu prea puțină persona
litate în atac. Zamfirescu, Popescu 
și Culineac au avut evoluții necon
cludente. ultimul chiar cu multe 
greșeli în apărare. în schimb. No
vac se află în crescendo, trâgind 
realmente după el întreaga echi
pă în cîteva meciuri. Claudiu Ru
su, atit cit a jucat, a dovedit in
cisivitate în atac. Viorel Rus și 
Lazăr au marcat o ușoară reveni
re în l'ormă, dovedind că sînt utili 
echipei. Nastasiu a jucat fără con
vingere și lipsit de personalitate, 
iar Scurei nu a fost folosit.

— Care va fi următoarea ve
rificare ?

— Turneul internațional de la 
Landshut și Munchen. programat 
pentru începutul lunii iulie. Adver
sari ? Echipele cu care ne-am în
tîlnit la Budapesta, cărora li se 
vor mai adăuga Spania și Australia.

Adrian VASILIU

dat, — și întrecerea de la Olsztyn 
a scos și mai mult în evidență 
acest fapt — caii cu un gabarit 
mare au cîștigat ușor în fața celor 
mici, cum este și cazul caii o- 
noștri.

Dar. în sportul călare. între cal 
și călăreț există o strinsă legătură, 
valoarea unuia condiționînd-o și 
pe a celuilalt. Datorită modului 
cum a evoluat pînă în prezent. 
Dumitru Velea s-a ridicat, prin ca
litățile manifestate, la nivelul unor 
reputați călăreți (și nu este numai 
opinia mea, ci și a numeroșilor spe
cialiști care I-au urmărit la con
cursurile amintite). EI are o bună 

stare psihică de concurs, ceea ce 
îi permite să abordeze fără emoții 
exagerate chiar și cele mai dificile 
parcursuri. Este de dorit ca și în 
viitor să lucreze la fel de conști
incios și să pună un accent deose
bit pe dresaj, elementul principal 
în acest sport. Aurel Stoica este 
același component de bază al lotu
lui republican, dar dacă vrea să 
progreseze, trebuie neapărat să-și 
schimbe poziția călare, deoarece 
cea actuală (mult prea înainte) îl 
dezavantajează, dezechilibrînd ca
lul, mai ales pe obstacolele mari. 
Cornel Ilin a arătat că este un bun 
călăreț, dar care nu posedă un 
valoros. De aceea ar trebui să-si 
îndrepte mai mult atenția spre 
materialul tînăr de care dispune 
(Huși, Coniac). Ion Popa nu are 
rutina unor concursuri puternice, 
iar Silvestru Enache nu a cores
puns, calitățile lui neîndreptățin- 
du-1, cel puțin deocamdată, să as
pire la un loc în lotul național. 
Caii pe care îi avem pot face fată 
unor parcursuri cu obstacole de 
1.50 m sau 1,60 m. însă se cere ca 
sportivii să-și perfecționeze tehni
ca, în așa fel îneît ei să nu dimi
nueze, prin erori, valoarea mate
rialului cabalin.

GHEORGHE ANTOHI
antrenor

S.UA
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DESPRE „LOCURILE VIRANE
FOTBALUL NOSTRU

„PROBLEME"

DIFERENȚA DE JOC, REZULTANTA
A DIFERENȚEI DE PREGĂTIRE

A-trecut, așadar, și acest joc cu 
Italia; au trecut și meciurile din 
„sferturile" campionatului european ; 
s-a încheiat și această întrecere conti
nentală a echipelor naționale. Desi
gur, ne-a afectat eliminarea României 
în fața unei reprezentative căreia nu 
i-a fost inferioară; ba, au fost voci 
care au spus că noi am fi reușit mai 
mult în Belgia decît echipa învingă
toare _ în barajul de la Belgrad... 
Dar. în același timp, trebuie să spu
nem câ aceste ultime patru întîlniri 
au fost revelatoare: au reflectat, prin 
echipa reprezentativă, esența fotba
lului românesc cu reușitele și lipsuri
le lui. Intr-adevăr. în aceste întîlniri 
naționala noastră a fost o oglindă 
perfectă, am putea spune, a între
gului nostru soccer.

NOUA ECHIPA A FINLANDEI
TÎNĂRA, DORNICĂ DE AFIRMARE

Au început jocurile în grupa 
tră preliminară a C. M. — 
vest-germană. La 20 septembrie a. 
vor intra în luptă și tricolorii, în- 
tr-o partidă, la Helsinki, cu națio
nala Finlandei, adversar pe care
Angelo Niculescu l-a văzut evoiuind. 
miercuri, în compania Albaniei. Sco
rul final — o limită (1—0 in favoa
rea formației gazdă) — ne-a tentat 
sâ-1 întrebăm, din capul locului, pe 
martorul ocular dacă apreciază ca 
just rezultatul...

— Un egal ar fi reflectat mai fi
del raportul de (or|e in această par
tidă, in care cele două echipe si-au 
împărțit perioadele de dominare. 
Fotbaliștii albanezi au fost mai buni 
in repriza a doua, cind și-au creat 
și citeva ocazii de gol.

• — Cum s-a înscris unicul goi ?
— In urma unei greșeli a funda

șului stingă. Ziu, care a fost u or 
deposedat de balon intr-o zonă cen
trală din fața porții lui Muehdini : 
Toivola a intrat in posesia mingii 
care, disputată de doi apărători al
banezi. s-a înălțat de la sol : insis
tent, Toivola a urmărit, a fost cum 
se spune pe fază, și a expediat ba
lonul cu capul, in plasă, din apro
piere-.

diat mai atent echipa Finlandei. Cum 
vi s-a părut ea, comparativ cu „Fin
landa" ar.ului trecut, la 4—0 ?

— Deține, oricum, o mai bună for- 
sportivă în momentul de față, 

campionatul finlandez se a- 
plină desfășurare. Nemaivor- 
de faptul că antrenorul a in- 
recent.'o serie de tinere ele- 
din fosta echipă neniairămî- 

Suomălai- 
Heikkiila și

pre.r

mă 
•ntrucît 
fia în 
bind și 
•rodus, 
mente, 
nînd decît cinci jucători: 
nen. Makynen, Renta, 
Toivola.

— Cu ce „11“ au evoluat, deci, fin
landezii?

— Notați-1. In poartă — NEVAN- 
PERA : fundași — KOSONEN, RA
IA XTIE, MĂKKINEN, RANTA : la 
mijloc — HEIKKILA. SUOMALAI- 
XEN. LITMANEN; înaintași — TOI
VOLA. SUHOXEN, NUORANEN.

— Deci un clasic 1—4—3—3. Cum 
se desfășoară in teren. în cele două 
situații fundamentale, de apărare și 
de atac ?

— In MOMENTELE DE ATAC 
ADVERS, se grupează, destul de re
pede, blocind căile de acces spre 
poarta lui Nevanpera. Heikkila și 
Litmanen, oameni de mijiocul tere
nului se repliază cu oportunitate, 
înlesnind celor din apărarea imedia
tă sâ efectueze un marcaj om la om, 
in zenă. In OFENSIVA trec, relativ

repede, sărind, oarecum, peste mo
mentul construcției și căutind, cu 
mingi lungi, vîrfurile Toivola, Suho- 
nen și Nuoranen. Există, totuși, o 
preocupare pentru o anumită coordo
nare a acțiunilor de atac, finlandezii 
folosindu-1 ca om de legătură pe op- 
taru] Litmanen, un jucător lucid, cu 
o mare capacitate de efort, care a- 
coperă o zonă mare.

— In afară de Litmanen, pe cine 
ați mai remarcat în mod deosebit ?

— Pe cei trei din linia întîi, care 
față de restul coechipierilor au un 
grad mai ridicat de tehnicitate.

— Ceilalți ?
— Se străduiesc să suplinească a- 

riumite carențe printr-o mare putere 
de luptă. In această categorie a „lup
tătorilor", a celor ce se angajează 
splendid ia efort, ii includ pe 
introduși, cu toții jucători tineri, 
bițioși, dornici de afirmrue.

— în concluzie, o misiune nu 
mai ușoară a tricolorilor noștri 
tru „Helsinki", 20 septembrie...

— Vom face totul ca ea să fie u- 
șoară, incercînd să transpunem în 
practică un vechi proverb și anume 
acela care ne spune că „paza bună 
trece primejdia rea", a încheiat dia
logul Angelo Niculescu

G. NICOLAESCU

...ll“-le național a relevat direcțiile 
spre care se îndreaptă fotbalul nostru, 
dar și pe cele spre care AR TREBUI 
să se îndrepte. De pildă: ne-a bucu
rat predilecția spre tehnică, spre 
execuții măiestre, spre fineți aplau
date. rezultat al muncii duse în ul
timii ani pentru cucerirea acestui 
domeniu căruia multă vreme i s-a 
întors spatele. Am notat cu plăcere 
creșterea generală de valoare (fără 
de /are n-ar fi fost posibile nici pre
zența în Mexic și nici în primele opt 

Echipe ale continentului), existența 
unor jucători de mare randament, spre 
care se îndreaptă privirile admira
tive ale multor tehnicieni din lume.

Dar tot meciurile acestea din urmă 
și mai ales cel cu Italia, au demon
strat cît de mari sînt încă locurile vi
rane din fotbalul nostru, locuri vira
ne care trebuie acoperite cît mai 
repede dacă vrem să nu rămînem în 
urmă.

De pildă, sistemul Ou patru fun
dași, după cum s-a mai subliniat și 
altă dată, a apărut în 1958, la cam
pionatul mondial din Suedia, dar la 
noi si-a făcut apariția cîțiva ani mai 
tirziu, după ce îl adoptase toată Eu
ropa. Intre timp, în lumea fotbalului 
a apărut „măturătorul", „betonul", etc., 
etc. Acum se vorbește de „fotbalul 
total".

Noi, în schimb, de-abia acum ne-am 
perfecționat în sistemul cu patru 
fundași; în schimb, jocul cu libero 
este încă privit cu neîncredere. La 
noi se joacă un „libero în funcție de 
fază", nu „libero permanent”. Or, 
fotbalul de azi — și chiar finala cam
pionatului european sau Italia în jo
cul de la București — au demonstrat 
că, azi. fotbalul fără libero nu mai 
este de conceput. Dar nu mai este 
vorba de acel „măturător" de ieri, 
de tipu( Picchi, ci s-a modernizat și 
acum a apărut stilul de „libero â la 
Beckenbauer", adică un jucător cu 
calități fizice și tehnice deosebite, pre
zent pe tot terenul, chiâr și în fața

Dobrin l-a depășit incă o dată pe ..gardianul*  său, Rosato. și iată-l in 
mânia — Italia, 3—3).

porții adverse. Or, la noi. un libero... 
curat joacă doar C.F.R. Cluj, deși — 
ultima ediție a campionatului euro
pean a probat-o -— marile echipe fo
losesc în mod obligatoriu acest sis
tem.

„NE-A
LA

DERANJAT APĂRAREA OM 
OM A OASPEȚILOR!"

Jocul 
din alt 
nc-am dat seama de munca pe care 
o depun în teren toți cei zece jucă
tori de cîmp, neobosiți timp de 90 de 
minute: marca] om la om — ceea ce 
presupune presing —, dublaj atunci 
cînd e cazul, sprijinirea omului cu 
mingea, demarcaj, joc fără minge, 
etc., etc. Și toate astea, după un sezon 
de circa 80 de meciuri pentru fie
care dintre azzurrii prezenți sîmbăta 
trecută pe gazonul de la „23 August”. 
In timp ce italienii atacau, de regu
lă, cu doi oameni, Boninsegna (Anas
tasii Și Pratti, apărătorii noștri erau 
cîte cinci pe linia de 16 m.! Nicioda
tă nu i-am văzut pe apărătorii Italieni 
(de cînd cu Helenio Herrera, peninsu
larii au căpătat o știință a defensivei 
în care nu-i întrece aproape nimeni) 
fugind în... mărcile arriere din 
atacanților noștri, adică tocmai 
ce este caracteristic apărătorilor 
tri ! Dimpotrivă, în momentul 
mingea se afla în posesia tricolorilor.

cu Italia a fost revelator și 
punct de vedere: incă o dată

marcajul lor om la om devenea mai 
strîns, iar omul cu balonul era, une
ori. atacat de doi itaiieni. Marcajul 
„om la om” este in soccerul de azi 
ceva ce nu se mai discută, o reali
tate ce face parte integrantă din joc. 
o condiție firească a fotbalului anului 
1572. „Deranjul" vine de acolo câ 
in fotbalul nostru acest soi de mar
caj nu e aplicat decît sporadic, foio- 
sindu-se mai mult o apărare în zonă.

res- 
timp 

din

care incumbă o mai... elastică 
ponsabilitate a jucătorului, în 
ce marcajul om la om solicită 
plin această responsabilitate.

Echipa României a fost pusă in di
ficultate de o echipă a Italiei al „ 
rei joc este socotit azi ca înapoiat, ea 
fiind bazat pe principii depășite. Fi
nala Ajax — Inter a demonstrat din 
plin acest adevăr. Se vorbește din ce 
în ce mai mult, azi. de „fotbalul to
tal" de tare am mai amintit la înce
putul acestor rînduri, iar eoi nu-1 
jucăm bine — la nivel de club — in
că pe cel „ă la Inter" !

„SECRETUL" !

V

că-

Zc/f. (Fază ă
Foto : Dragoș NEAGU

fata 
ceea 
noș- 
cînd

CARE VA FI A DOUA ECHIPĂ RETROGRADATĂ ?

De ce oare acest decalaj intre fot
balul nostru și cel Ia inalt nivel eu
ropean ? După părerea noastră, răs
punsul constă în diferența de MUNCA. 
Pe de o parte — munca antrenorului, 
ceea ce se traduce prin a fi tot timpul 
la curent cu tot ce e nou. cu presa 
și cu ultimele apariții editoriale, me
reu preocupat de îmbunătățirea jocu
lui echipei sale; pe de alta — munca 
fotbalistlului. Este o muncă ce du
rează în ziua de azi 24 de ore din 24, 
pentru că și perioadele lui de odihnă 
— recuperare sînt dirijate. Pregătirea 
tinde spre perfecțiune. Dacă ești un

jucător care vrei să te respecți și 
vrei să fii respectau trebuie să mun
cești. In al treilea rind, este vorba 
de aportul ce trebuie să și-l aducă cei 
ce conduc clubul și secția. în sensul 
ca să fie create toate condițiile pen
tru ca această muncă să fie roditoare. 
Deci: muncă, muncă și iar muncă. 
Marii jucători nici nu mai discută 
despre acest subiect. Și dacă reprezen
tativele R.F. a Germaniei și Uniunii 
Sovietice au ajuns in finala campio
natului Europei, iar Ajax a -ciștigat 
..Cupa campionilor europeni", totul 
se datorește muncii. Cînd îi vezi la 
meciuri pe acești jucători, ai impre
sia că totul le reușește din talent. Dar 
ca antrenor, ca specialist, știi că in 
fiecare mișcare a lor de pe teren se 
ascund ore și ore de muncă. Intr-un 
fel. la meci e ca la paradă: totul 
pare frumos și ușor, „alinierea” Și 
..pașii" ies la perfecție dacă e vorba 
de o echipă bună. Dar la paradă nu 
se văd orele de repetiție ce au dus 
la acea aliniere fără de cusur... In 
tiecare mișcare reușită a jucătorilor 
se bănuiesc orele de antrenament 
laolaltă cu cele de odihnă. Toate as
tea nu se văd, iar publicul nu le in
tuiește de cele mai multe ori.

Iată, dar, secretul marilor victorii: 
muncă, muncă, muncă.

E necesar ca și fotbalul nostru, 
toate echipele, toți antrenorii, toți 
jucătorii să-și facă un proces de con
știință, să vadă, adică, dacă răspund 
și ei acestui deziderat, dacă pot să-i 
răspundă. Nurilai 
ne menținem 
ajuns, numai 
urca mai sus.

munc

așa vom putea să 
pe treapta pe care am 
în acest fel vom putea

Mircea TUDORAN

(Urmare d'n pag 1)

A.S.A. Tg. Mureș — POLITEH
NICA Iași

UNIVER-

îndreaptă
curiozitate

ST. ROȘU Brașov — C.F.R. Cluj

FARUL Constanța — 
SITATEA Craiova

Spre aceste jocuri se 
toate privirile, unele cu
firească, altele cu emoție la fel de 
firească sau cu teama unor rezul
tate invers proporționale cu valo
rile- Nu împărtășim această ultimă 
impresie, ci sîntem convinși că fie
care din cele opt echipe își va apăra 
cu sportivitate șansele, mai ales 
/ele care nu sînt angrenate în lup
ta pentru evitarea locului

Cine va evita, pînă la 
cui 15 ?

15.
urmă, lo-

CLASAMENTUL

1. F. C. ARGEȘ 29 18 3 8 48—35 39
2. U.T.A. 29 14 7 8 49—29 35
3. „U“ Cluj 29 15 5 9 38—27 35
4. A.S.A. 29 i:i 7 9 32—29 33
5. Steagul r. 29 12 8 9 35—21 32
6. S. C. Bacău 29 14 4 11 41—39 32.
7. Dinamo 29 12 7 10 44—33 31
S. „U“ Cv. 29 13 5 11 41—33 31
9. Rapid 29 13 z4 12 40—38 30

10. Steaua 20 10 8 11 34—26 28
11. C.F.R. Cluj 29 9 7 13 27—35 25
12. Farul 29 8 9 12 26—37 25
13. Jiul 29 9 7 13 24—38 25
14. Petrolul 29 9 7 13 23—38 25
15. Politehnica 29 6 12 11 29—39 24
16. Crișul 29 3 8 18 16—52 14

In mod normal, echipele gazdă 
au prima șansă să obțină victoria 
și în acest caz s-ar menține situa
ția actuală, adică Politehnica pe 
locul 15. Dar jocul rezultatelor, fără 
a fi influențate în vreun fel, poate 
decide altfel. Iar acest joc al re
zultatelor nu poate fi descifrat de
cît făcînd apel la... calculul proba
bilităților...

Desigur că aceste patru partide 
dețin capul de afiș al ultimei etape. 
Dar nu înseamnă că celelalte sînt 
lipsite de interes. Meciul Dinamo — 
F.C. Argeș, de pildă, prilejuiește 
evoluția la București a proaspetei 
campioane (jocul are loc îh noctur
nă, de la ora 20, pe Stadionul „23 
August"). în compania fostei cam
pioane. Bănuim că, meciul neavînd 
nici o miză deosebită, echipele 
își vor putea etala mai bine toate 
calitățile jucătorilor și ansamblului 
lor.

Intîlnirile de la Arad (U.T.A. — 
Sport Club) și Cluj („U“ — Rapid) 
pot avea, prin rezultatele lor, co
relate cu cele de la Tg. Mureș și 
Brașov, o influență asupra ordinei 
echipelor de pe locurile 2, 3 (care 
aduc participarea la Cupa U.E.F.A.) 

în fine, un „meci de adio" are 
loc la Oradea. Echipa Crișului a- 
pare pentru ultima dată (anul a- 
cesta) în fața publicului său într-un 
joc de Divizie A. Și poate că în
tîlnirea cu Steaua îi va prilejui o 
evoluție care s-o facă mai încreză
toare în evoluția sa la „B“.

OBSERVATOR U.E.F.A. LA JOCURILE CAMPIONATULUI
EUROPEAN UNIVERSITAR

Zilele trecute, U.E.F.A. a înști
ințat printr-o telegramă federația 
noastră de fotbal că la 
campionatului european 
tar, care vor fi găzduite 
nia

întrecerile 
universi- 

de Româ- 
între 19—30 iulie 1972, a fost

DATELE JOCURILOR DE 
TINERET ROMANIA-ALBANIA

Partidele dintre reprezentativele 
de tineret ale României și Albaniei, 
din cadrul preliminariilor Campio
natului Europei ediția 1972—1974, 
se vor disputa la 29 octombrie 1372 
în Albania și la 6 mai 1973 in 
România.

PE MICUL ECRAN
MÎINE : ‘ora 14 — AUTOMOBI

LISM : ,,Marele premiu al Bel
giei" — cursă de formula I pen
tru Campionatul mondial al pi- 
loților. Transmisiune de la Ni- 
velles : ora 14.45 : „CU 60 DE ZILE 
ÎNAINTEA JOCURILOR OLIM
PICE PREGĂTIRI INTENSE LA 
MUNCHEN" : ora 17.45 : FOT
BAL : Steagul roșu—C.F.R. Cluj 
(Divizia A) transmisiune directă 
de la Brașov : ora 22.40 : aspecte 
înregistrate din meciul Dinam.)— 
F C. Argeș (Divizia A).

delegat ca observator oficial din 
partea acestui for dr. V. JIRA, din 
Cehoslovacia

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE 
PENTRU F. C. ARGEȘ

F. C. Argeș, campioana țării, se 
afiă în tratative pentru perfectarea 
cîtorva jocuri internaționale în 
țară. Astfel, la 9 august urmează să 
joace la Pitești cu Hapoel Beersche- 
ba (Israel). Echipa oaspe va susține 
în țară încă 2—3 partide.

La 13 august, F. C. Argeș 
mi vizita echipei SC Karl 
Stadt (R. D. Germană). De
nea, tot în organizarea clubului pi- 
teștean. clubul Hapoel Sfat (Israel) 
din prima ligă, va întreprinde un 
turneu de 3 jocuri între 1 și 15 au
gust.

va pri-
Marx-

aseme-

ampiona.u 
diviziei A n-a t fără să lase 
urme in viața echipelor partici
pante la aceasta pasionanta între
cere. Pe de o parte, ea a avui 'ta
rul de a lămuri, prin trei dintre 
rezultatele sale (cele din meciurile 
F. C. Argeș — Crișul. Politehnica — 
U.T.A. și Steaua — Universitatea 
Cluj) problema echipei campioană, 
ie de altă parte insă, ultimele 
jocuri nu numai că n-au pus ca
păt zbuciumului de la periferia 
clasamentului, dar au creat o si
tuație și mai încordată, dind mo
tive de insomnie, pînă duminică, 
ia nu mai puțin 
Și. totuși — fapt 
lat — în focul 
uitate preceptele 
desfășurindu-se 
care au ușurat

Din rapoartele observatorilor fe
derali ne-au atras atenția, de a- 
ceea, alte aspecte decît cele o- 
bișnuite. AstfeL am reținut apreci
erea pe care o face Mircea Cru- 
tesen asupra jocului aripii stingi 
a Universității Craiova. Marcu. îr 
meciul cu Jiul:
S. pentru riteza. driblingul și șu
tul său puternic, greu de oprit" 
De fapt, sînt calități care au fost 
observate mai de muJț.la.acest ju
cător. Le va alătura lor. într-o 
zi apropiată, un plus de luciditate, 
de orientare în teren ? Să sperăm 
că da, oferindu-i-se astfel motive 
de reflecție luj Angelo Niculescu 
atunci cînd va căuta — și o caută 
de atîta vreme — aripa stingă i- 
deală a echipei naționale. Aflăm, 
de la Mircea Cruțescu. și un alt 
aspect al meciului de la Craiova : 
s-ar fi putut realiza. în această 
partidă, un scor și mai mare, dacă 
mingile nu l-ar fj căutat cu tot 
dinadinsul pe Oblemenco, pentru 
a-1 ajuta să cîștige titlul de gol- 
geter. Un singur gol îl mai des
parte acum pe ..tunarul" craio
vean de baremul stabilit anul tre
cut de către F.R.F. Poate că va 

- veni șî acest gol. în ultima etapă.

de cincj echipe ’ 
demn de semna- 
lup-.ei n-au fost 

etice, partidele 
în condiții bune, 
sarcina arbitrilor.

..L-am notat cu

MIERCURI, SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI"

în urma acordului interve
nit între cele două 
semifinala „Cupei 
niei“ DINAMO BUCUREȘTI 
— JIUL PETROȘANI se va 
disputa la Pitești, în ziua de 
miercuri 28 iunie, de la ora 
17-30. Cealaltă semifinală, 
RAPID BUCUREȘTI — ME
TALUL BUCUREȘTI, se 
desfășura în aceeași zi 
Capitală, pe stadionul 
August", de la ora 20.

cluburi, 
Româ-

va 
în

,23

Z I A R E L O R“„CUPA
In cadrul tradiționalei 

disputat alte cîteva meciuri. 
Editura Scinteia 2—1, România liberă 
Scinteia tineretului 6—1, Sportul — România liberă 5—1, Neuer Wer; — 
Satul socialist 5—2. x

In clasament conduce, neînvinsă, echipa ziarului Sportul, 
a acumulat șase puncte din trei meciuri disputate pină acum.

competiții de fotbal „Cupa ziarelor". s-au 
Iată rezultatele înregistrate : Sportul — 

El'ore 6—2, Satul socialist —

Ziua a doua a Festivalului de la Palatul Pionierilor

MINIBASCHETBALIȘTII AU OFERIT UN MARE SPECTACOL
Mnae 
mergem

CONCURS 
DE PLANORISM

câ nu. Credem, 
lui Oblemenco 
refuze distinc

ția rezervată golgeterilor. luîndu-se 
considerație si faptul că, fiind 

luaț parte la 
cîtevr. meciuri, ceea ce l-a pus în 
imposibilitate să-și apere șansele. 
Dar. să nu vindem pielea ursului 
din pădure. Poate că, în ultima e- 
tapă. vreunul din urmăritorii lui 
Oblemenco, în cursa golgeterilor, 
dă marea lovitură !

Din raportul unui alt observa
tor. Eugen Stepleanu. aflăm lucruri 
bune despre publicul din Pitești. 
De altfel, acest oraș a încheiat a- 
cest campionat cu o a doua per
formanță 
cîștigării 
cucerirea 
simbol al 
în același 
al respectului față de adversar, 
față de întrecerea sportivă.

in
accidentat, el n-a

valoroasă, după aceea a 
titlului de campioană : 
Trofeului Petschovsehi, 
dragostei de club, dar, 
timp, și al sportivității.

O altă însemnare Interesantă, de 
la Cluj : C. Drăgușin remarcă ati
tudinea antrenorului C. Rădulescu 
(C.F.R.), care l-a înlocuit pe Ged- 
jea. portarul nr. 1 al formației și 
piesă de rezistentă in echipă, a- 
tuncî cînd acesta fusese avertizat 
de arbitrul N Petriceanu, pentru 
proteste. Poate că aici (Poate ? — 
Sigur !) în spiritul de disciplină, 
trebuie căutat secretul uimitoru
lui marș al salvării pe care l-a 
efectuat această jchipă. în retur 1

Jack 8ERARIU

P. S. La Craiova, iar au fost a- 
runeate petarde. Este adevărat. în 
semn de bucurie. Dar. satisfacți
ile pot fi exprimate și într-un mod 
in care să nu fie turburați ceilalți 
spectatori și. odată cu ei, și jucă
torii. Așteptăm, deci, măsurile clu
bului craiovean.

S-A VĂZUT, ÎNCĂ ODATA, DE
FOST SELECȚIONAT RADUCANU

Cînd s-a 
ducanu n-a 
reprezentativ pentru întîlnirea 
Italia, multă lume a considerat — 
în ciuda explicațiilor care au înso
țit această eliminare — că hotărî- 
rea a fost luată de federație ca ur
mare a... greșelii comise de Rădu- 
canu la golul al doilea din 
România—Ungaria de la
(greșeală care se... împarte 
fundașul Hălmăgeanu, și cu 
părători).

Chiar miercuri, la „23 August", 
timpul partidei Rapid—St. roșu, am 
auzit „voci" care căutau să atribuie 
exclusiv comportării de la Belgrad 
scoaterea din lot a lui Răducanu. 
Și asta in timp ce pe teren portarul 
giuleștenilor demonstra, prin obișnui
tele sale „numere personale" (ieșiri 
inoportune din poartă, preluarea 
mingii cu... pieptul sau cu capul 
cind adversarul conducea cu 2—1 și 
3—1) și prin ciudatul său fel de a 

a

cu...

anunțat că porcarul RA- 
fost selecționat în lotul 

pentru întîlnirea cu

partida 
Belgrad

Și 
alți

cu
a-

în

privi un meci, adevărata cauză 
neselecționării sale.

Ceea ce a „etalat" duminici Râ- 
duca.nu’ nu-i singular. Adeseori i 
s-au mai făcut reproșuri pentru ne
seriozitate și superficialitate, dar a 
fost tratat cu îngăduință, dată fiind

valoarea sa ca fotbalist. El, însă, a 
înțeles greșit această îngăduință și 
și-a continuat liniștit „numerele". La 
meciul cu Crișul, numai șansa a fe
rit pe Rapid de a nu primi două 
goluri din cauza lui Răducanu, care 
— tot așa -- a ieșit mult din 
și a pasat la... adversar, dar 
rile lui Șchiopu nu și-au atins 
La Tg. Mureș, echipei Rapid 
marcat gol dintr-o asemenea 
(a marcat Mureșan), iar 
miercuri, încă unul, tot dintr-o ast
fel de împrejurare, 
rlgibilul Răducanu _____ ... ,
fie spus, a încasat în două partide 
7 goluri, dar cu ,
care i se fac. Rapid îl menține titu
lar, iar pe Rămureanu pe banca re
zervelor). Antrenorul lotului, A. Ni- 
culescu, a stat de vorbă cu Rădu
canu de cîteva ori. sesizat de repe
tarea acestor semne de neseriozitate, 
dar în zadar, cum se vede.

Iată explicația sau cauza reală a 
neselecționării lui Răducanu pentru 
jocul cu Italia și, poate (dacă Rădu
canu nu va înțelege în sfîrșit că tre
buie să devină serios) și pentru me
ciuri viitoare. De portari nu duce 
lipsă fotbalul nostru...

Petre GAȚU

careu 
șutu- 
ținta. 
i s-a 
ieșire 
acum.

creată de inco- 
(care, în treacăt

toate reproșurile

DE LA AJAX, CRAIOVENII POT ÎNVĂȚA ALTE LUCRURI

SÎMBĂTA
BASCHET : Sala de sport a Palatu

lui pionierilor, de la ora 8 : finalele 
Festivalului pionieresc de minibas- 
chet.BOX : Patinoarul „23 August*,  de 
la ora J9 : campionatele naționale — 
finalele.HALTERE : Sala Steaua (cal. Plev- 
nei nr. 114), de la ojra 17 : Steaua 
Legia Varșovia.LUPTE : Sala Floreasca, de la 
orele 12—15 si 18—22 : întreceri în ca
drul celei de a Xl-a ediții a Turneu
lui international de lupte (greco-ro- 
mane Si liberex al României.

MOTO : Stadionul Metalul, de la 
ora 17 : etapa a III-a a campionatu- 

republican de dirt-track.
PATINAJ PE ROTILE : ora 9.

Aleea Circului — faza pe munici- 
p-.j a campionatului național.

DUMINICĂ
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

i -- a ora 17.15 : ..triunghiularul" fe- 
România— cehoslovacia—O-

’CAIAC—CANOE : Lacul Herăstrău, 
de la ora 7.40 : „Cupa CiSS.” (ju-

’ FOTBAL : Stadionul „23 August", 
: Dinamo București—F.C. Ar

tei (divizia A) :
Terenul Politehnica, ora 10 : Spor- 

—: studențesc Buc.—Chimia Rm. Vîl- 
. rea (divizia Bl ;Terenul Progresul, ora 10 : Pro- 
gl—ui Buc.—Portul Constanța (dl- 
rjca B).LUPTE : Sala Floreasca. de la ora 
:» : Întreceri in cadrul celei de a 
XI-» ediții a Turneului internațional 
de tute tEreco-romane si libere) al

■. Stadionul Metalul, de la
ora M : etapa a IV-a a campionatului 
r-a-^.-ran de dirt-track.

S-a desfășurat ieri, pe terenurile 
din Parcul Palatului Pionierilor, 
ziua a doua a Festivalului pionie
resc de minibaschet. Firește, ne-am 
reîntîlnit cu frumusețea și purita
tea, atît de demne de toată admira
ția ale copilăriei, revărsate pe te
renul de sport. Mingea ce părea 
uriașă în mîinile prichindeilor cu 
vîrsta de un deceniu, galeriile ce 
scandau în versuri încurajări fre
netice, încleștarea și — uneori — 
dramatismul partidelor cît și ade 
vârâtele momente de virtuozitate 
ale unora dintre minijucători — 
toate acestea au făcut parte din- 
tr-un adevărat spectacol sportiv 
care a rivalizat din plin cu con
fruntările „serioase" ale oamenilor 
mari. Acesta este și motivul pentru 
care, la rîndul nostru, trebuie să ne 
facem o datorie de onoare și să re
latăm cîteva amănunte de 
dintre cele mai atractive 
Partida fetelor din cadrul 
riei „prichindei" dintre
Șc. sp. Brașov (antrenoare O. Si
mon) și a Șc. sp. Gheorghieni (an
trenoare R. Korondi) a fost, în ma
rea majoritate a timpului, echili 
brată, înregistrîndu-se la pauză sco

.................... .. * * miciloi 
au reu- 
directll 
distan- 
Iată și

— 2, pentru învingătoare respectiv 
Matyaș—8, Z. Albert—2, Selyem— 
12, R. Albert — 2. De-a dreptul 
dramatică pînă aproape de final a 
fost partida dintre copii I ai echi
pelor Șc. sp. nr. 2 București și Șc. 
gen. nr. 2 Roșiori. Intrînd foarte 
hotărîți pe teren, sportivii din Ro
șiori au reușit să se impună în pri
ma repriză, printr-un joc mult mai 
variat, mai eficace și să conducă la 
pauză cu scorul de 17—11. Numai

că replica bucureștenilor a fost de-a 
dreptul senzațională după scurge
rea minutelor de odihnă, voința lor 
de a cîștiga — extremă și, după ce 
și-au egalat adversarii, au găsit re
surse să se și distanțeze. Scor finali 
32—25 în favoarea Șc. sp. nr. 2 
București, care se califică astfel în 
turneul final al festivalului.

Radu TIMC-FTE

Pe aeroportul Orel din U.R.S.S. 
s-a desfășurat. timp de aproape 
două săptămîni. un interesant con
curs internațional de zbor fără mo
tor la care au participat pjloți 
sportivi din Polonia. R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, România, Un
garia. Bulgaria R. P. D. Coreeană. 
Cuba, U.R.S.S. întrecerea a cuprins 
șapte probe și a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Kuznețov (6364 p). 
Reprezentantul nostru ing. Mircea 
Finescu a ocupat — pe un planor 
Foka — locul opt.

De subliniat că, în proba de viteză 
pe un traseu triunghiular de trei 
sute kilometri, Mircea Finescu a 
stabilit un nou record al țării rea- 
lizînd 77,943 km/h.

înaintea meciului cu Jiul, la Cra
iova ni s-a reproșat o notă... mai 
mică (n.n. nota 8), acordată supor
terilor Universității, la „Trofeul 
Petschovsehi”, la meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, care, ne spuneau gaz
dele. foarte afectate, a pricinuit 
Craiovei pierderea trofeului sporti
vității. Firește, am înțeles afectarea 
celor ce răspund de activitatea spor
tivă din capitala Băniei. Am făcut-o, 
însă, fără a ne da adeziunea și la... 
tăria afirmațiilor făcute la adresa 
cronicarului în cauză. Nu, nimeni 
nu are ceva cu publicul din Cra- 
iova\ și vom remarca întotdeauna, 
cu bucurie, faptul că la Craiova, la 
meciurile de Divizia A, asistă cel 
mai numeros public din provincie. 
Dar, revenind la sportivitate, tre
buie să spunem, că la meciul cu 
Jiul am fost martori la alte scene

ce au dus în final doar la nota... 
7! De ce ? Pentru nejustificatele flu
ierături la adresa arbitrului ; pen
tru mereu criticabilele petarde, ade
vărat pericol pentru unii dintre 
spectatorii aflăți în apropierea ace
lor iresponsabili (acesta e adevăra
tul calificativ), care se joacă cu să
nătatea lor și a altora ; pentru nă
vălirea pe teren după fluierul final, 
scenă pe care unii, în mod pueril, 
au justificat-o: „așa s-a întîmplat 
și la Rotterdam, și la Bruxelles". 
Cu o asemenea debandadă nu pu
tem fi de acord. De la echipele 
Ajax și reprezentativa R. F. a Ger
maniei avem altceva mai bun de 
învățat. Cît despre fanaticii supor
teri ai acestor formații ? Să nu 1 
imităm...

Constantin ALEXE

V-AȚI DEPUS BULETINELE PRONOSPORT?

la două 
meciuri, 
catego- 

echipele

rul de 14—12 în favoarea 
brașovence. După pauză, ele 
șit, printr-o orientare mai 
spre... coșul advers, să se 
țeze și să cîștige cu 31—24. 
marcatoarele: Nichita—13, Simon—
4, Ciceo — 11, Stancu — 1, Miron

DOUĂ INTERESANTE ETAPE IN 
CAMPIONATUL DE DiRT-TRACK

După o întrerupere de o lună, azi se 
reia campionatul de dirt-track. prin 
desfășurarea etapei a treia (restantă), 
întrecerile vor avea loc pe pista sta- . 
dionului Metalul București. începînd de 
la ora 17. în clasament conduce Ion 
Bobîlneanu (Voința Sibiu) cu 24 p, urmat 
de C. Voiculescu. Gh. Sor#. I. Ioniță 
(toți de la Metalul Buc.) cu cite 17 p.
ÎNCEPE CAMPIONATUL DE VITEZA

Duminică se inaugurează la Reșița 
campionatul republican de viteză pe
anul 1972. La cele 6 clase din program 
s-au înscris aproape 150 de alergători. 
Corpul de oficiali va fi condus de ar
bitrul bucureștean Mihai Ion.

al dirzeniei 
nr 3. Bucu-

Doi miniba'schetba/iști luptă pentru mince Simbol elocvent 
cu care au luptat pentru obținerea victoriei echipele $c. sp 
rești și Sc. sp. Oradea- Foto : Paut ROMOȘAN

în fiecare sâptămînă. 
Pronosport atribuie participanților 
premii de importantă valoare ca 
urmare a marilor surprize ce se în
registrează.

în ultima perioadă, o serie de 
participanți au obținut frumoase 
premii dintre care cităm pe: Ca- 
zacu Petcu din Ploiești pe un bule
tin jucat 10% = 91.189 lei; Andrei 
Florea din comuna Ulmeni județul 
Ilfov = 61.288 Iei ; Hăsmășian Va
ier din Timișoara = 54.456 leî’ș.a.

Pentru a putea figura și dv. pe 
lista marilor premiați participanți 
la concursul Pronosport de mîine 
care cuprinde întreaga etapă a cam
pionatului de categoria A din țara 
noastră și cinci întîlniri din cam
pionatul diviziei B. Astăzi este UL
TIMA ZI pentru depunerea buleti
nelor.

• Publicăm mai jos programul 
concursului Pronosport de duminică 
2 iulie 1972, care cuprinde 13 me
ciuri din CUPA DE VARA : l : Uni
rea Iași — Danubiana Roman ; II > 
Textila Botoșani —C.F.R. Pașcani; 
III : Cimentul Bicaz — Oituz Tg. 
Ocna ; IV : Ceahlăul — Textila Bu- 
huși ; V : Autobuzul București — 
Tehnometal București ; VI : Laro- 
met București — T.M. București ;

concursul VII : FI. roșie București — Sirena 
București ; VIII ’ Electrica 
stanța — Marina Mangalia ; 
Dunărea Tulcea — Granitul 
dag : X : Oltul Rm. Vîlcea — Lo
trul Brezoi ; XI : Unirea Drăgă- 
șani — Chimia Rm. Vîlcea; XII i 
Minerul Lupeni — Corvinul; XIII i 
Victoria Călan — CFR Simeria.

Con-
IX 1

Baba-

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 23 IUNIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII:
901.350 lei din care 15.521 lei report

EXTRAGEREA I j 59 33
69 35 72 3

10 79 83

Fond de premii: 427.786 lei din
1

EXTRAGEREA a Il-a: 78 43 14 
29 23 44 54

Fond de premii ; 473.564 lei.
Plata premiilor pentru această 

tragere se va face astfel: în Capi
tală începînd de sîmbătă 1 iulie 
pînă la 7 august 1972 inclusiv; în 
țară începînd aproximativ de marți 
4 iulie pînă la 7 august 1972 inclu
siv.

care 15.521 lei report cat.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT



SSălgth lume
SPASSKI • DACĂ MI-AS FI ALES SINGUR ADVERSARUL,

EL S-AR
•?

Fl NUMIT... BOBBY FISCHER!“

Jochen Sachse (R.D GJ, poseso-ul 
celei mai bune performanțe r’.ou- 
diale a anului la aruncarea <10- 

canului — 74,62 m !

Alături de delegațiile U.R.S S 
S.U.A. și R.F. a Germaniei, care 
vor prezenta cele mai nu.T.er. 
delegații la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen, și numărul reprezen
tanților R.D. Germane se va r.a 
la o cifră impresionantă : ap:: ape 
600 ! Explicația stă în faptul că. 
exceptind baschetul, spor:..:, ac-?«- 

•<tei țări vor fi prezenți la : a te 
celelalte 20 de discipline olimpi e.

m;

■jtt.

TURNEUL INTERNAȚIONAL
racle locuri Ia mul> competiții in- 
temaponale^ printre care $i la ul
timele două ediții ale J-O. în cele 
din urmă, 
pur.cte. la 
nău a fact

La cocos 
Dumitru a 
victorie prin tuș. 
gulii; Său N. Olaru. P. Ar cod ie a 
luptat excelent în compania cam
pionului olimpic Janos Varga Un
garia). in fata căruia a cedat, mai 
mult decît merituos, la puncte. 
După o trecere la spate Ion Băcio 
a executat un frumos sup’.eu in 
partida cu bulgarul S. Alexes a- 
sigurindu-și un avantaj de 4 punc
te. Apoi Baciu a continuat să au- 
ce decis pentru a obține o victo
rie înainte de limită. Prac::cind 
o luptă excesiv de pasivă. Aîexev 
a fosț descalificat in repriza se
cundă. La aceeași categorie. M. 
Botilă a obținut o rapidă victo
rie <tus min. 2) în fața iugoslavului 
A. Jokici. în urma unui frumos tur 
de cao. iar Șt. Badea a cis’ -at 

lui A. Larkar

DE LUPTE

■— Declarațiile campionului
înaintea plecării sale la Reykjavik, 

unde urmează a disputa meciul pen
tru campionatul lumii cu șalengerul 
său, americanul Robert J. Fisch-r, 
actualul campion mondial la șah Bo
ris Spasski a răspuns întrebărilor 
ziariștilor la o conferință de presă, 
ținută cu această ocazie. Iată o sec
vență a acestui dialog, așa cum a 
fost transmisă de agenția TASS.

— Pe cine ați fi ales ca pretendent 
la titlul de campion mondial, în ca
zul cînd ați fi avut această posibili
tate ?

— Neapărat pe Fischer — spune 
Spasski... Ca șahist, am despre el 
cea mai bună părere. Despre apro
piatul meci pot vorbi ca despre ade
vărata sărbătoare a șahului, deși 
firește nu pot spune cum va decurge 
el-— Rezultatele meciurilor Iui Fis
cher cu ceilalți pretendenți nu au 
precedent in istoria șahului. Cum le 
apreciați dv. ?

— Fischer a fost mai puternic de
cît adversarii săi, atît pot să spun.

— Acordați importanță pregătirii 
fizice ?

— Nu mai puțină decît 
specialitate. In ultima 
foarte mult tenis. Nu joc 
dar sint stăruitor...

— Pregătindu-vă pentru 
Fischer, i. ’ .
sale slabe sau celor puternice ?

— Nu voi răspunde la această în
trebare. pe baza dreptului la secre
tul profesional !

_  Fischer poartă permanent cu 
siae o culegere a celor mai bune 
partide jucate de dv. Aveți de ase
menea o culegere a partidelor Iui 
Fischer 7 (întrebarea aparține unui 
ziarist american).

_  Da. desigur, posed o astfel de 
eplecțiri— Povestiți-ne despre pregătirea 
specială pe care • indeplin ți in ve
derea meciului cu Fischer—

— După meci vă voi da amănun
te. a răspuns zimbind campionul 
mocd'aL

_  Ce părere aseți despre declara
țiile tai Fiscber că el es'.e 1
torul sigur al intilnirii de 
ja'ik?

— Fischer are dreptul să 
vrea.

mondial

Fischer,

răspuns întrebărilor

aceleia de 
vreme joc 
prea bine,

_______. _ meciul cu 
ați acordat atenție părților 
«______ „zslrsr nntnrniCP **

învinsă- 
la Reyk-

spună ce

(Urmare din pag. I)
nenumă-

se
— Fischer a declarat in 

sovietici

sarul la parter. în final, meciul 
s-a terminat la egalitate. Sorții au 
decis și un meci între doi romă.-... 
I. Vangheliei și I. Iatagan. Mai 
decis în acțiuni, Vangheliei a ;ș- 
tigat la puncte.

Au urmat întrecerile din primui 
tur la ambele stiluri, de la ca’e- 
goria muscă. Din nou doi concu- 
renți români au fost adversari : 
FI. Răduț și V. Radulescu (La ere- 
co-romane). în urma unei încleș'ări 
aprige. Răduț a cîștigat 

Stoiciu a obținut, mai 
presupunea, 
în fața

Karmous, Un 
cu deosebit 

cel dintre
Bakulin

Duna a fost învins la 
acest tur. Petre Cear- 
liber.
igreco-nxnane). Marin 

început concursul cu o 
in dauna cr»le- 

Olaru. P.

WIftNSt CtAUSe

rate rindur. că șahiștii 
străduiesc să-i pricinuiască neplăceri. 
E adevărat sau nu? — au întrebat 
ziariștii americani.

la puncte, 
greu 

victoria 
marocan u- 
meci as
in teres a

vicecampionul 
(U.R.S.S.

Gh.
deCît se
Ia puncte 
lui M. " 
teptat 
fost 
olimpic V.
și maghiarul I. Doncsek docul .Ii

M. 1971). Disputa s-a în-la C.
cheiat eu o surpriză : reușind o 
fixare în ultimele secunde a’e me
ciului, Doncsek a cîștigat la puncte. 
La libere. G. Anghel a obținut vic
toria la puncte în fața polonezului 
W. Stecyk în urma unei dispute 
acerbe. Scor final : 9—8. După o 
luptă echilibrată. E. Butu a reușit 
să se distanțeze abia în ultima re
priză față de M Ciuciu, pe care 
l-a învins la puncte <7—4). Victor 
Dima n-a reușit să treacă de 
experimentatul luptător vest-ger- 
man Rolf Lacour, clasat în pri-

prin descalificarea 
(Maroc).

La 
trecut, 
drat. 
învins, 
surprinzător, de cubanezul C. Sorse. 
Gh Stan, la sfirșitul unui meci 
epuizant, a terminat la egalitate 
(8—8) cu B. Selimanov (Bulgaria'.

libere. FI. 
la punere, 

iar Gh 
la

M.ț l-a 
pe Cr.

Dobrănel a 
puncte. in

in- 
Cod- 

fosi 
mod

MECIUL ATLETIC NORVEGIA ROMÂNIA

HANDICAPUL DIN PRIMA ZI
N-A PUTUT FI REFĂCUT!

Ion Piun a inebeiat i: 
minut lupta cu colegul 
Salop, printr-un tuș in ■ 
secunde. Tot la greco-ro 
Virtosu a luptat extraorc: 
tru rictorie cu D S 
(VRSS). dar n-a putut să 
7?ze dorința. Apirindu-Se exagerat 
de mut. ambii luptători au fost 
descalificați primind astfei cite 4 
puncte de penalizare. M. Bari? a 
terminat la egalitate*  cu R. M .Her 
Suedia), iar C. looescu l-a între
cut la puncte pe H. Veuphai 
(R.F.GX La Lbere P. Comaa ț-a 
învins prin descalificare pe C. 
Lupa, iar A. Suba r.-a putut rezis
ta maghianuuL L. Sxabo. de care 
a fost învins prin tuș. Tot n in 
fringere rapidă a suferit si P. Aa 
drone. care a fost surprins de po 
tonezul ZedricAi. la tr-arenea 
telei. in primul mmut s: fixa: 
umerii Pe saltea. Alte rezul*.
L Dimitrov (Bulgaria) b.p. B Fleig 
(R.FGL J. Cardoso (Cuba) txp. 
J. W'skok (CehJ

La semrușoerâ. Simion Popește 
l-a Întrecut detașat la puncte pc 
cehoslovacul V. Vybestok iar L 
Rădoi a pierdut la puncte part .re 
cu T. Wairum (Danemarca'. So
vieticii Roman Rurua (campion o- 
limpic și de două ori campion 
mondial) și Veceslav Toperkto aj 
fost descalificați pentru luptă pa
sivă. Tînărul Gh. Ciobotaru '-a 
învins la puncte, intr-un mec. cis- 
putaL pe elvețianul L Tanner

de
a-

SANDEFJORD 23 (prin telefon 
la trimisul nostru special). Deși 
tleții noștri au avut joi o evoluție 
mai bună decît în prima zi a me
ciului Norvegia—România, cîștigînd
6 din cele 10 probe cuprinse în pro
gram (față de cele numai 3 de la 
Oslo), ei n-au putut totuși recupera 
diferența de punctaj (22 p) înscrisă 
la încheierea întrecerilor de miercuri, 
pierzînd întîlnirea la un scor mare: 
117—95 p. Victoria norvegienilor și 
mai ales această diferență aprecia
bilă de puncte au constituit o sur
priză chiar și pentru gazdele noastre, 
știut fiind faptul că anul trecut. în 
două rînduri, la Constanța și la To- 
-rino, sportivii români i-au întrecut 
pe scandinavi. Numai că, de data a- 
ceasta, cei mai mulți dintre ei au 
avut o evoluție slabă, mult departe 
de posibilitățile demonstrate la în
ceputul actualului sezon de concursuri.

Cum asupra acestei chestiuni și a 
altora ne propunem a reveni, iată 
rezultatele complete ale reuniunii a

doua : 200 m : 1. Zamfirescu 
Garshol (N) 22,3. 3. Dulgheru 
Simonsen. (N) 25,7; 800 m: 
maschin 1:55,6, 2. Brattland
1:55,2, 
1:55,7 ;

2.
4.

22.2. 
22,3, 
1. Da-

. _____ (N)
3. Lupan 1:55,7, 4. Hoegh (N)

, 5 000 m: 1. Halle (N) 14:14.0, 
2. Boro (N) 14:14^, 3. Marca 14:44.2,
4. Hatoș 14:53,6; 3 000 m obst.: 1. 
Sornes (N) 8:44.4, 2. Cefan 8:44.8. 3. 
Voje (N) 8:52,8. 4. Murgoci 9:53.4; 
400 mg : 1. Rățoi 53.3. 2. Moi (N) 
54.0, 3. Grasbakken (N) 54,3. 4. Hidi 
55.0 ; 4 X 400 m ; Norvegia 3:16.4. 2. 
România 3:17.2: triplu : 1. Corbu
16,67 m, 2. Flogstad (N) 16.27 m. 3. 
Dumitrescu 16.14 m, 4. Langeland 
(N) 15.67 ; înălțime : 1. loan 2.11 m, 
2. Vik (N) 2.00 m, 3. Falkura (N) 
2,00 m, 4. Perța 1.90 m ; greutate : 
1. Andersen (N) 18.87 m, 2 Lorentzen 
(N) 17,37 m, 3. Gagea 16,99 rfi. 4. 
Iordan 16,77 m ; ciocan : 1. Costacr.e 
62,46 m. 2. Schneider 62.38 m. 3 
Lothe (N) 61.96 m, 4 Foleide (N) 
60.20 m.

m :

Hristoche NAUM

„TRIUNGHIULARUL" ATLETIC
(Urmare din pag l)

lumii (cu 11,0) să fie duminică îm
bogățit. Singurul nostru regret este 
că organizatorii nu au prevăzut de- 
cît o pauză de 30 de minute intre 
cursa de 100 m g și cea de 100 m, 
insuficientă recordmanei noastre Va
leria Bufanu pentru a se putea gir.- 
di la o amelioare a performanței 
sale optime în proba de sprir.t.

Vom asista duminică și la un re
zultat sub limita celor două minute 
în alergarea de 800 m ? Este foarte 
probabil, știind că excelenta noastră 
demifondistă Ileana Silai se află in
tr-o formă foarte bună și că ea va 
fi stimulată de prezența olandeze: 
Tija Keizer, creditată în acest an cu 
2:02,2, posesoare a unui finiș redu
tabil. 'Dacă cele două alergătoare

vor lăsa pe planul secund proo’.e- 
mele de tactică și vor imprim*  dis
putei lor. de la primii metri, na 
ritm susținut (să zicem un 5JJ pe 
primii too ml. vom fi cn sigura*-  
ță martori ai unor reruitate ieșite 
din comun.

Foarte interesant se anueță si due
lul din fața ștachetei, in ca.re Cor
nelia Pocescu. în continuă căutare 
a unei distanțe precise pentru elanul 
săriturii sale -flop*,  va Intilni c:-ă 
adversare redutabile tn Muada K*--  
banova și Alena Prost o va. Atletele 
cehoslovace se află tntr-o cocdițte 
bună — ambele au trecut în cadru! 
„Memorialului Rosicki*  înălțimea de 
1.83 m — și au promis să ne facă 
să uităm de absența campioanei o- 
limpice (în 1968) și europene <1369*  
Milena Hubnerova.

DE
REZULTATE COMPLETE

„MEMORIALUL ROSICKI“
100 rn: Gleskova 111,

LA
FEMEI :

Chivas. Valdes. Romay (toate Cu
ba) 11,3 ; 200 m : Romay 23.5 ; 
400 m : Penton (Cuba) 53,7. Cer- 
chlanova (Ceh.) 54.9 ; 800 m : Jeh- 
lickova (Ceh.) 2:06.3, Stula (U.R.S S.) 
2:06,3; înălțime: Gildemeister
(R.D.G.) 1,83 m; Bradacova (Ceh.) 
1.83 m. Karbanova (Ceh.) 1.83 m. 
Kandziora (R.D.G.) 1.83 m... 10.
Vulescu (România) 1.70 m ; lun
gime : Garbey (Cuba) 6,34 m. Su- 
ranova (Ceh.) 6.02 m ; greutate : 
Dolcenko (U.RS.S.) 17.40 m: disc: 
Vyhnalova (Ceh.) 51,12 m ; BAR-

(Poloni a) 10.2: in : Ra-
20.7; 490 m : Fiasconaro (I- 
45.9 (Tănăsescu locul HI în 
B cu 48.0): 800 m : Plachy 

1:47,6; 110 m g: Casanas 
Siebeck (R.D.G.) 13.4.

BAȚI : m : Ramirez 10. . Tria
na. Matamoros (toți din Cuba), No- 
tvosz 
mirez 
talia) 
seria
(CehJ
(Cuba) și
Nadenicek (Ceh.) 13.6 ; 3000 m obst: 
Moravcik (Ceh) 8:33.0; înălțime: 
Junge (R D G.) 2,18 m: greutate : 
Asaad (R. A. Egipt) 20.71 m. Bra- 
bec (Ceh.) 20.15 m. 4x100 m : Ttalia 
39,2. Polonia 39.4

înaintea plecării sale spre Reykjavik

lată-l pe campionul mondial de șah. marele 
ski, coburind din avion pe aeroportul din 

pentru

maestru sovietic Eoris Spas- 
Jieykjavtk, orașul gazdă al 

coroana șahistă.mult așteptatului meci

con- 
lui

— O asemenea părere nu este 
firmată de fapte. Declarațiile 
Fischer, de natura acesteia, sînt de 
neînțeles pentru mine.

La cererea ziariștilor. parVcipanți 
la conferința de presă, Boris Spasski 
a dat cîteva amănunte despre sine. 
Le reproducem, pe scurt. El este în 
vîrstâ de 35 de ani. Joacă șah de la 
vîrsta de 9 ani. A devenit mare ma
estru la 18 ani. Este căsătorit și are 
doi copii, o fată Tania și un băiețel

Telefoto : A.P. — Agerpr'.'S

Pînă acum, 
Fischer și

a 
n-a 
re-

căi

de cinci ani, Vasia, 
jucat de 5 ori cu 
pierdut niciodată (3 victorii, 2 
mize).

Campionul mondial a anunțat
va fi însoțit la Reykjavik de către 
marii maeștri internaționali Efim 
Gheller (secundantul său), N. Gro- 
gius, ca și de maestrul internațional 
I. Nei.

BARTHES LA EASTBOURNEFINALA GIMENO TELEX

AGENDA TENISULUI INTERNATIONAL♦
le se petrec in arena internațională a ..sportului alb”. Unele s-au și consumat, altele așteaptă sem- 

___ _ _ ____________ jre cele dinții se înscrie o nouă ediție a tradiționalei competiții feminine dotată cu „Cupa Wightman", în
care uaăni tenismanâ americană Chris Evert (17 ani) — pe care o vedem purtind cu mîndrie trofeul — a înscris o serie neîii- 
wrapcâ <e victorii, contribuind decisis- la succesul echipei sale. Fotografia de mal jos ni-i prezintă pe primii patru favoriti ai 
mareM mea de la Wimbledon, care începe luni în capitala Angliei (de la stingă la dreapta) : americanul Stan Smith, românul 
r.e '_______ spaniolu Mar.-el Oraates și Andres Gimeno.

iemața 
<A 

ea sfes

Gimeno, învingător cu 6—2, 
in fața francezului Patrice 
mingnez.

Finala turneului de tenis de la 
Eastbourne se va disputa între 
spaniolul Andres Gimeno și fran
cezul Pierre Barthes. In semifi
nale. Gimeno l-a învins cu 9—8, 
5—2 (abandon) pe Ilie Năstase. iar 
Barthes l-a întrecut cu 6—4. 6—4 
Pe sud-africanul Pattison.

în cadrul unul concurs internațional 
atletic, desfășurat la Louvain, fondistul 
belgian Emile Puttemans a cîștigat pro
ba de 3 000 m. cu timpul de 7:44.2 
sat pe locul doi. Dove Bedford a 
lit un nou record al Angliei, cu 
Pe locul trei s-a situat scoțianul 
Stewart — 7:55,2.

Cla- 
stabi- 
7:46,4.

Ian

Meciurile din cadrul orimului t 
au durat pir.ă seara tîrziu. mai m . 
decît prevăzuserâ organizatorii. Din 
acert motiv. întrecerile de azi vor în
cepe la orele 9J0 si nu la 12. cum 
fusele anunțat inițial. Dintre cele r-ai 
importante rezultate. înregistrate oină 
la închiderea etftiei. amintim : cate
goria semiușoară (libere): P. Pat.e- 
lur.gi b. p. G. Cărvasse (Frar.țai. E. 
Cristian b. p. I. Ragoia tR. P Mon
golă) : ușoară (libere' Fr. o.
dese. Șt. Pooe^c-u. M. l'rbanoarics 
(Ungaria) b o. Gh. Paraschiv: semi 
mijlocie (greco-roenane) : I. Ganor 6l 
dese. M. Ssacber lEÎ' etial. St. O tea.—- 
b. p. Bouschoule. I. Bender si L Er.k- 
nilgson (Suedia» — amm- des-aLf:- 
cați : libere : V. Iorga b. o. Mtakmai 
(R P Mongolă). L Dumitru b. ta» 
min. 1 G Iglesias (Cuba): mi>»rir 
(greco-roma-e) : X Negul b tas C. 
Fni jină. V. Fodorpataki txa. H. Mane 
(URSS) ; Him : L. Bădot b tas P. 
KurezewWn (PniontaL L Mwtăb 
egal cu B Sorea (Ctria.) t «eaaacrea 
tgreco-romane» X. Ma—, resets b p. 
X. Balboșin (UBSS); grea: V Do- 
Fpschi p. tus ca A Rcseta 'URSS-. 
Ia turul II la cat «acaș. M. Dumutr. 
b. p Janos Varga (Ungaria).

alt

„CUPA VOINȚA"
LA CICLISM

S Bră—aj 
a.-St.

P.ope--) 
M-19.

>-3J 
e- 
a 

orară 
sine

□toctatâ re 1» km. mare a m-«
i-a nnM< re aieriăior: de la îg 
st—es spre Regmn tar la km 
aj fmors. eormr.Jlnd alergarea pini 
ta Tt Mures Asa «rom era de pre
văzut resi s~a cvcicura: st ta cursul 
dtmteet. dure-amtază c:-uști: nu
arMat obosiți tnrirutătorul acestei 
tare, pooneml Sta-iislaw Gazda, 
reauzaî 4J km la oră. o medie 
exceleniă. care vorbește de la 
desore iureșul curse.

Ctasamemu! «soei a 
Gard, (Start Varșovia), 
km ta »> 0«:l». î. A. ~ 
ace'asi timp. 3. M. 
Brăila» » 4 J
ih aa-js. 5 J thotak (Praea), 
Thaler (Dusseldorf) . '
(Dusseldorf) și S V Teodor (Dinamo) 
— totl ta același timp cu Zslcnka.

în clasamentul general, din nou s-au 
inversa: locurile. Thaler preluind tri
coul ea’.ben de la Teodor : 1. P. Thaler 
6h 47.36. 2. V. Teodor 6h 47:36 3. Cr.
Tudoran (Steaua) 6h 47:54. 4. Al. Za- 
roschi (Dinamo) 6h 47:57. 5 T. Puterity 
(Meta.ul P.opem) 6??G'8 |RjEFANESCU

s.m-a : 1.
a parcurs 130 

Suciu (CIBO) — 
Hr.=oveni (C. S. 

Zelenka (Prag a) 
6. P- 

7 H. Kampfer

'ie.

0 PARALELĂ SEMNIFICATIVA

REPLICA
„VETERANILOR”

Zisnd ^SPORT“, care apare 
Ia Belgrad, ra ocupat recent, 
de problema componenței echi
pei de polo a Iugoslaviei in care 
coMlmuă să predomine jucăto
rii virstnici. Articolul consti- 
tuie un răspuns dat celor ce se 
îndoiesc de capacitatea acestor 
jucători de a 
ta: ,.mare“ la 
limpic.

In ultimii ani 
ori — ba chiar 
scris — că echipa de polo a Iugo
slaviei ar fi „bătrînă“. Toată cins
tea acestor sportivi pentru tot ce 
au realizat, pentru titlul olimpic 
cîștigat — spun unii — dar... Și 
urmează un „dar“ foarte semnifi
cativ. Totuși, tandemul de antre
nori Orlici-Saifert a convocat pen
tru lotul olimpic tot pe Sandici, 
Belamarici, Poljak, lankovici el 
comp. I-am vizitat la Siebenik unde 
se pregătesc pentru Munehen 
ne-am putut încredința lesne 
„veteranii" mai au multe de spus 
în această disciplină sportivă care 
a adus, totdeauna, Iugoslaviei lauri 
și victorii.

„Deși unii sceptici — ca să nu le 
spun, răuvoitori — a declarat Sinișa 
Belamarici, susțin că nu avem, 
nici-o șansă la medaliile olimpice, 
noi vrem să le dovedim că ne

obține un rez:±- 
viitorul turneu o-

s-a vorbit adese- 
și în presă s-a

Și 
că

Martini și Grisbacher. Doi dintre 
reprezentanții acestor, echipe, ci
cliștii Giorgio Favare și Ervin 
Tăchlmann, împreună cu belgianul 
Van Neste, se aflau într-un pluton 
fruntaș, care in apropierea finișului 
se detașaseră și luptau pentru pri
mul loc. Elvețienii erau la un pas 
de victorie, eveniment care nu se 
mai petrecuse de cîțiva ani. Nu
mai că oficialul italian, utilizînd 
mașina de control a cursei, l-a re 
morcat pe Favare spre a-i asigura 
primul loc. Domnul Grisbacher nu 
s:-a pierdut cumpătul și punîndu-și 
propria mașină de-a curmezișul dru- 
mulu: a blocat șoseaua făcînd im
posibilă tentativa 
sosirii.

Ciclistul italian 
se strecoare intre 
cele două mașini, 
să cițtige cursa. Cînd cei doi ofi
ciali au reușit să ajungă la linia 
de sosire, la aflarea rezultatului, 
s-a încins intre ei o răfuială după 
' :-ate regulile filmelor „western 
:e care in afara poliției a trebuit 
să intervină și Salvarea.

Viciată de asemenea incidente. 
1 -:rea primilor do.' cicliști a fost 
anulată, cis'.zător fiind declarat 
belgianul Van Nest, ca-e și-a vă- 
--t c-e bicitiela iui fără să se în
creadă in automobilele oficialilor-4.

Pugilîstul francez Roger Menetrey și-a 
păstrat titlul de campion european la 
categorip semimiilocie. învingînd prin 
k.o. în repriza a 10-a pe danezul Jor- 
gen Hansen. Tot în cursul galei de la 
Copenhaga, danezul Tom Bogs (cat. mij
locie) l_a învins prin abandon în repri
za a 10-a pe Donovan (Trinidad).
■
Cu nrileiul unei gale de box desfășurare 
la Barcelona, pugilistul _
han Dele l-a învins Ia puncte. în 
reprize pe spaniolul Jose Legra. 
pion european la categoria pană, 
tr.-un alt meci, campionul 
categoria cocoș. Augustin 
nia). a di spus la puncte 
Tony Guelas.
■
în sferturile de finală ale _______
ternational de tenis, de la ..Queen’s Club' 
din Londra, a fost înregistrată o m' 
surpriză : tînărul jucător englez 
Paish l-a învins eu 2—6. 6—3. 10—8 
americanul Stan Smith, omcipalul 
vorit al concursului. Alte 
Graebner (S.U.A •» — Diblev
3—6, 6_3 6—4. Gonzales (S.TJ A.) — Tan
ner <S.U.A ) 7—5. 6—1 : Connors (S.U.A.) 
— Metrev^li TU R S S.) 6—8. 6—1, fl—7 Tn 
turneul feminin (sferturi de finală) : 
K^ontzcke (Australia) — Teeguarden 
LS U.A ) 6—4. fi—1 ; Evert (S.U.A.l —
Emmanuel (R.S.A.) 6—3. 6—0 : Coleman 
^Australia) — Shaw (Anglia) 1—6. 6—3. 
fi—3 : Overton (S.U.A.) — Ziegenfuss
/S.U.A.) ‘ “ * -

nigerian Jonat-10 
cam- 

în- 
euronean ’a 
Sem’n /Sca

de filipinezul

turneulu’ in
i'*

j ohm 
oe 

fa- 
rezultate : (AustraUft)

Shaw (Anglia) 1—6.
Overton (S.U.A.)

3—6. 7—5. 6—3

de fraudare a

reușise. însă, să 
timp, pe lîngă 
să ia avans si

Etana a 
ciclism
Lom H32 km), a
Bonecki în 3h 21:45. în clasamentul pe- 

individual conduce Kletgin (R.D.C-.) 
c fundat ia

7-a a ..Cupei Mării Baltice'4 ia 
disoutată pe traseul Bialistok- 

revenit polonezului

1:O3 de polonezul Nowicki.

Turui ciclist 
etapa a 7-a. _ ___ __ , ,__ __ .
Pnmul a trecut linia de sosire italianul 
Giancarlo Polidori — 7h 31:26, cu un a- 
vans de 3:24 fată de comoatriotii săi Fn- 
■r.co Padini si Donato Giuliani. în cla
samentul eenerai individual continuă să 
conducă elvețianul Louis Pfenninger, ur
mat de francezul Roger Pinseon — la 
15 sec. si italianul Michele Dancelli — 

17 sec.

al Elveției a continuat cu 
Lugano—Schaan (234 km).

...Marele premiu ciclist Camâlore" a re
venit in acest an rutierului belgian Ho- 
ser de Vlaeminck. cronometrat pe 
distanta de 226 km în 5h 49:46. in ace
iași timp cu învingătorul au sosit italie
nii Wiimo Francioni, vladimiro panirza. 
Mauro Simonetti și Italo Zllioli. Spa
niolul Luis Oeana. unul dintre favorițil 
cu-sei. a ocupat, locul 18. la 2:10 de ciș- 
tigător.

■ ULTIMELE ȘTIRI « ULTIMELE REZULTATE«ULTIMELE ȘTIRI
RECORD EUROPEAN LA

400 M PLAT (f)

La Erfurt au început rampă—liric , 
atletism ale R.D. Germane. Perfprm-n 
«rimei zile de concurs a fost Mfritka 
Zehrt care, in seriile probei de ••• m 
plat, a stabilit un nou record emopeaB, 
cu timpul de ăl.L Vechiul record era de 
51,7 și aparținea, din anul IM*.  sporti
velor franceze Colette Besson si 
cole Duclos, iar recordul mondial 
deținut de jamaicana Slaryttn l 
viile cu 51,0. Primele două UJuri 
fost cucerite de Juerxen Haase 
28:23,4 la 10 000 m șl Angelika Uebser — 
6,51 m la săritura in lungime.

Kt- 
este 

Xeaf- 
au

PRELIMINARIILE „CUPEI INDEPENDENȚEI" ÎNAINTEA DECIZIEI
Frfclpeie Franței $i Argentinei vor dis- 
pota dnialBieft meciul decisiv, al gru
pei l-a. pentru calificarea in faza fi- 
natf a turneului de fotbal ..Cuna In
dependentei-. la Rio de Janeiro. în 
mectariu penultimei etape. Argentina a 
învins Columbia cu 4—1 (1—0). iar 
lecuona:ele Africii si Americii ~ 
au

__ se-
__ _ ___  _ _ Centrale

terminat nedecis : 0—0 Clasamentul

C. M. DE YACHTING
Campionatul mondial de yachting (cla

sa 5,5 m) s-a încheiat, pe lacul Le
man. cu victoria sportivului elvețian 
Claude Biear. care a totalizat 20,7 punc
te. Nou! campion mondial, de profe
sie inginer, este in virată de 50 de 
ani.

înaintea ultimei etape se prezintă 
fel : ' *
— 6
Sel.
1 P.

1. Argentina — 6 p. (13—1) ; 2. Franța 
p (10—2) ; Columbia — 2 p (4—5) ; 
Africii și Americii Centrale — cîte

—

N LAUDA CEL MAI RAPID
Participantli Ia cea de-a 22-a ediție a 
competiției automobilistice „Marele pre- 
mîu de Ia Rouen", contînd pentru cam
pionatul european (formula IIL au efec
tuat primele antrenamente oficiale. Cel 
mai bun timp a fost realizat de austria
cul Niki Lauda pe „March “ — 5,543 
km în 1:55,5 (medie orară 172,769 km). 
Performante bune au mal obținut fran
cezul Henri Pescarolo (,,Brabham") și 
englezul Mike Hailwood („Surtees”).
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