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CINCINALUL-ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE

TARII-CANTITĂȚI CIT MAI MARI

DE OTEL Șl LAMINATE!
REPORTAJ LA ZI: PE PLATFORMA

INCANDESCENTA A SIDERURGIEI GALAȚENE
PRINTRE FĂURITORII 

GIGANTULUI...

în aceste zile șantierul 
de 1700 m.c., rămîî im- 
de avintul creator, de

Vizi tind 
furnalului 
presionat 
entuziasmul harnicilor constructori 
care au înălțat acest al treilea co
los de otel intr-un timp mai scurt 
cu cinci luni față de primul fur
nal făurit aici, pe platforma „ce
tății de foc" 
țene.

Pretutindeni, 
de ingineri si 
păți, ignorînd 
dihnă — muncesc pentru 

punct ultimele detalii, 
are timp de vorbe. Toți

a siderurgiei gălă-

la 
nu

zeci de muncitori, 
maiștri — preocu- 

deseorî orele de o- 
a pune 
Nimeni 
știu un

singur lucru : angajamentul luat 
fată de partid va fi respectat; fur
nalul va produce cit mai repede 
licoarea 
șarje de fontă 1

în ziua vizitei noastre, împreună 
cu Gh. Nicoliță, secretarul Comi
tetului U.T.C. al întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice, 
am fost martorii unui eveniment 
de seamă : la ora 14, 
naluluj nr. 3 a fost 
de uscare.

Cu mare greutate, 
aparatelor de sudură, 
totuși — să stăm de vorbă cu cîți- 
va dintre acești admirabili oameni 
care formează colectivele șantiere
lor 31 și 61. Maistrul principal N.

incandescentă a primei

Doru, secretarul organizației de 
partid a șantierului, ne mărturisea 
cu deosebită satisfacție că oamenii 
au răspuns cu entuziasm chemării 
partidului, suplimentîndu-și efor
turile pentru ca furnalul și banda 
3 aglomerare să fie rapid conec
tate la circuitul tehnologic al com
binatului. „Avem mulțj muncitori

in vatra fur- 
aprins focul

în zgomotul 
am reușit —

(Continuare in pag. a 2-a)

unei

T, SIRIOPOL, coresp. județean

folosit și de mijloacele cele 
potrivite pentru valorificarea

s-a 
mai 
acestor posibilități.

IN SPECTACOLUL DE ÎNCHIDERE A SEZONULUI...

flNALA „COMPETfJIEI K.0.“ IUI A ACCEPTAT SURPRIZA

Finalul... finalei. Lupescu, căpitanul echipei rapidiste, cu prețiosul trofeu, 
care va poposi in vitrina clubului din Giulești.

Folto : Dragoș NEAGU

• Diferența de valoare și-a spus cuvintul • Jiul are satisfacția atingerii 
performanțe nesperate

Finala celei de a 35-a ediții a 
„Cupei României" a pus față în 
față două personaje deosebit de 
interesante. Deoparte Rapidul, 
marea specialistă a competiției. 
K.O. din anii dinaintea războiului 
și în același timp echipa cea mai 
capricioasă în ultimele două de
cenii, incapabilă, pînă acum, să-și 
valorifice măcar o dată, șansele în 
cucerirea prețiosului trofeu. De 
cealaltă parte, Jiul, apariție inedită 
într-o asemenea împrejurare, o 
formație fără veleități, dar tenace, 
outsiderul de la care mulți aștep
tau, unii chiar anticipau, surpriza.

Privită prin prisma pozițiilor în 
clasament Ia sfîrșitul acestui cam
pionat, a ultimelor rezultate și. e- 
vident, a formei sportive, partida 
finală părea echilibrată, iar promi
siunile unui joc, cel puțin dispu
tat, dacă nu și de calitate, erau 
justificate. Cu atît mai mult, cu 
eît, cu puține zile mai înainte, 
„ll-le“ antrenat de Eugen Iordache 
eliminase, la Pitești, puternica e- 
chipă a dinamoviștilor bucureșteni, 
în timp ce feroviarii giuleșteni se 
cam chinuiseră in compania divi
zionarei B, Metalul.

Pp teren însă, ceva ce a hotărî1 
soarta întîlnirii și victoria nu a 
mai fost ca în alte situații (referiri 
du-ne in special la pățaniile Rapi
dului) factorul subiectiv, imponde
rabil. De astă dată, valoarea co
lectivă și individuală, a fost aceea 
care a stabilit învingătorul, elimi- 
nînd fără echivoc, surpriza. A cîș- 
tigat astfel echipa care, în ansam
blul ei, avea la activ mai multă 
experiență, posibilități mai mari 
de a se impune și care, în plus,

mogen mai activ, mai inspirat și 
mai eficace în acțiune, decît acela 
al oaspeților format din Dodu

UN MARE ANIMATOR AL SPORTULUI UNIVERSITAR BĂNĂȚEAN
Printre delegații din județul Ti

miș la Conferința Națională a parti
dului a fost ales și conf. univ. Petre 
Stanciu, rectorul Universității din 
Timișoara.

Cunoscut ca un remarcabil om 
de știință, cercetător și pedagog, 
el este, deopotrivă, un mare ani
mator al sportului studențesc în 
orașul de pe Bega. 
de fotbal la „Poli" —
în anii studenției — Petre Stanciu 
continuă să îndrăgească și să spri
jine efectiv mișcarea sportivă din 
Universitatea bănățeană. Această 
cetate a științei și culturii din ves-

Fost jucător 
Timișoara —

tul tării, unde învață aproape 5000 
de tineri, s-a afirmat paternic și 
pe planul sportiv.

Numai in actualul sezon, colecția 
ei de trofee s-a îmbogățit cu două 
titluri de campioni naționali (hand
bal fete și rugby) cu medaliile de 
argint ale pentatloniștilor, cu două 
titluri de campioni universitari la 
sporturile pe echipe (handbal fete 
și baschet băieți) și trei 
rile individuale, ceea ce 
un bilanț excelent

La obținerea acestor 
contribuit și activitatea

la sportu- 
rcprezintă

succese a
plină de

ASTAZ1 ÎNCEP ÎNTRECERILE CAMPIONATELOR

pasiune a rectorului Universității. 
El cunoaște îndeaproape evoluția 
fiecărei echipe, participă la antre
namente și întreceri, acordind o 
atenție egală tuturor secțiilor, cre- 
înd o atmosferă propice unei te
meinice munci de pregătire.

Alegerea conf. univ. P. Stanciu 
ca reprezentant al Universității ti
mișorene la marele forum națio-

în 
încep 
teior 
mane ale juniorilor. Competiția, 
aflată la a doua ediție, reunește 
tineri luptători din numeroase țări, 
printre care Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, R.F. a Ger
maniei. Franța. Iugoslavia, Polonia, 
România, Suedia și Uniunea So

localitatea Hvar (Iugoslavia) 
astăzi întrecerile campiona- 

europene de lupte greco-ro-

vietică. Din tara noastră participă 
ia această competiție 7 juniori, 
printre care Mihai Boțilă (C.S. Pi
tești), campionul european al ca
tegoriei cocoș, și Roman 
(Vagonul Arad), medalia 
la grea. Vineri Se vor 
confruntările continentale 
libere.

Codrcanu 
de argint 
inaugura 
de lupte

în mod concret, superioritatea 
formației din Giulești s-a mani 
testat pe trei planuri. Tactic, în 
primul rînd, prin angajarea la mij
locul terenului a unor forțe capa
bile să depună un travaliu mai bo
gat în conținut și de calitate. Aici, 
în zona de construcție a jocului, 
triunghiul rapidist Dumitru — An- 
gelescu — Codreanu a fost mai o-

Cotormani șî Libardi sau Mul- 
țescu. Pe de sțltă parte și circulați:, 
jucătorilor, cu și fără minge, s-a

* Mihai IONESCU ?v
___ )

Continuare în pag. a 3-a)
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CERCURILE OLIMPICE
0 ACȚIUNE STIMIIIAIIVA

Șl HOTAR!TOARE PLNIRU PROGRESUL ATLETISMULUI
_ pMhCÎe de Vedere

Nu mai știm precis a cui a fost 
ideea „cercurilor olimpice", acțiune 
însemnată a atletismului, pentru 
descoperirea și urmărirea atentă a 
celor mai merituoși dintre tineri, 
dar important este faptul că tran
spunerea ei în practică a fost în
cununată de succes. în 1968, la 
J. O de la Ciudad de Mexico, doi 
elevi deținători ai celui de al cin
cilea cerc olimpic, Cornelia Popescu 
si Csaba Dosa, au fost selecționați 
și trimiși să concureze, alături de 
elita mondială a atletismului, la cea 

■ de a XlX-a Olimpiadă.
Chiar și numai- acest fapt a creat 

o emulație deosebită în rîndurile 
școlarilor-atleți. pentru care tenr 

tația cercului cinci și, implicit, po
sibilitatea de a putea lua parte la 
J.O. Ie-a înzecit eforturile în pre
gătire. Unele dintre recentele re
zultate ale campionatelor republicane 
ale juniorilor pot fi considerate și

drept consecință a ... .^cercului cinci". 
In această ordine de idei, se cu
vine subliniat faptul că debutanții 
de la Ciudad de Mexico, Cornelia 
Popescu 
medalii 
pionate 
Cornelia 
an, în 
multă ___ . .
tonul" fruntaș al săritoarelor în înăl
țime.

Pentru această a XX-a ediție a 
J.O. normele echivalente cercului 
cinci au fost cîntărite cu toate grija, 
pentru a răspunde, de fapt la cele 
două cerințe fundamentale : să aibă 
o valoare ridicată în raport cu re
zultatele înregistrate pe plan mon
dial, dar, în același timp, să fie 
stimulative și accesibile posibilită
ților tinerilor noștri atleți.

Pînă în prezent, cinci juniori au 
îndeplinit cerințele celui de al cin-

și Csaba Dosa, au cucerit 
de argint la trecutele cam- 
continentale de la Helsinki, 

numărîndu-se și în 
ciuda faptului că a 

vreme accidentată, în
acest 

fost 
„plu-

cilea cerc olimpic, ei puțind fi luați 
in discuție pentru selecția echipei 
noastre. Este vorba de Radu Gavri- 
Jaș (7178 p la decatlon). Gheorghe 
Ghipu (1:49,0 pe 800 m), Roxana Vu- 
lescu (1,78 m la înălțime), 
Monoranu (11,6 s pe 100 m 
pe 200 m), și Mariana
(13,8 s pe 100. mg).

Pînă la sfîrșitul acestei

Eleonora 
și 24,1 s 
Nedelcu

___  „ __ ,.......... luni și 
alți tineri pot aspira cu justificată 
încredere la îndeplinirea cerințelor 
stabilite : Dorel Cristudor la 100 m 
(10,5 s-normă 10,4 s), Nicolae Onescu 
la 1500 m (3:50,3—3:48,0), Cornel An
ton la prăjină (4, 75 m-4,80......m).
Marin Iordan la greutate (16,81 m- 
17,50 m), Tudor Stan la ciocan 
(62,12 m-65,00 m), Eva Zdrgo la su
liță (51.68 m-52,00 m), Liliana Leau 
la 400 m (55,0—54,5).

Iată dar că, în timp ce pentru 
J.O. din 1968 doar puțini dintre ju
niorii noștri visau și aspirau, în ace
lași timp, la participarea olimpică, 
după patru ani numărul și valoarea 
tehnică a tinerilor candidați sînt 
mai mari, ceea ce nu poate fi de
cît în folosul atletismului, sport în 
care satisfacțiile se lasă extrem de 
greu cucerite !...
prof. NICOLAE MÂRÂȘESCU
, antrenor federal

Echipa campioană — Universitatea Timișoara.
Foto : DAN ȚARAN - Timișoara

LA TERMINAREA CAMPIONATULUI

între jocurile sportive, rugbyul 
s-a lansat în România Pe locul al 
doilea, imediat după fotbal. După 
ani grei de căutări și activități

CONGRESUL L.I.H.G.
DE IA MAMAIA

• România candidează la orga

nizarea grupelor A șl B ale

In cea de a patra zi a Congre
sului L.I.H.G. _ 
fost discutată atribuirea 
competiții mondiale ale hocheiu
lui pentru anii următori.

După cum am mai anunțat, in 
1974 grupa A a C.M. se va des
fășura In Finlanda, iar grupa B. 
în Iugoslavia. în cazul cînd Fran
ța nu va putea organiza grupa 
C. această obligație va reveni 
Finlandei.

Pentru anul 1975. grupele A și 
C au fost acordate federației de 
specialitate din R.F.G.; pentru 
grupa B candidează Japonia, ho. 
tărtrea definitivă urmtnd a fi 
luată anul viitor, la Congresul 
L.I.H.G. de la Moscova.

Grupele A si C ale C.M. se vor 
desfășura In 1976 In Austria, iar 
grupa B. In Elveția.

Pentru anul 1977, România și-â 
depus candidatura la organiza
rea grupelor A și B. Hotărirea 
definitivă se va lua anul viitor la 
Congresul L.I.H.G. de Ia Moscova.

In cadrul luarărilor Congresului 
s-a decis înființarea unei Comisii 
antidoping.

de la Mamaia, a 
marilor

DE RUGBY,

DUPĂ TURNEUL DE LA SZOMBATHELY

CU SPERANȚELE INTACTE, VOLEIBALIȘTII ROMANI
NU SlNT INCA SCUTIȚI DE MUNCĂ

un moment, adversarul nu trebuie subapreciat
în cadrul pregătirilor pe care re

prezentativa de volei a României le 
efectuează în vederea participării cu 
succes la turneul de calificare pen
tru Olimpiadă — ce se va desfă
șura în Franța la începutul lunii 
august — și (sperăm) pentru între
cerile decisive de la Miinchen, re
cent încheiata competiție de la 
Szombathely (Ungaria) a însemnat 
un important test de verificare a 
potențialului echipei.

Trebuie precizat, de la bun în
ceput, că cea de a doua ediție a 
„Cupei Tungsram" nu a avut carac
terul unui „turneu amical", ci fie
care formație participantă (R. D. 
Germană, România, Cehoslovacia, 
Ungaria) s-a angajat în luptă cu 
toate forțele, ceea ce a făcut ca în 
toate partidele jucătorii să fie soli
citați din toate punctele de vedere.

In ce măsură au trecut voleibaliștii 
români peste acest „obstacol ?“ Dacă 
avem în vedere că ei au învins mai ușor, 
.totuși, decît arată scorul echipa 
R. D. Germane, campioană mondială, 
că au depășit fără dificulătți deo
sebite formația Ungariei și că au 
cedat, după un start foarte bun, în 
meciul cu vicecampioana europeană, 
reprezentativa Cehoslovaciei, și că 
au ratat cîștigaiea trofeului datorită 
unui singur set pierdut în plus —

3^
Bartha in atac, 
încearcă să de
pășească blocajul 
efectuat de unul 
din jucătorii ce
hoslovaci. (Fază 
din meciul Ro
mânia — Ceho
slovacia, de la 

Szombathely)

desfășurate sub semnul empiris
mului, inerente, de altfel oricărui 
început, iată organizat și întîiul 
campionat. în 1914. în acel an. în 
analele „ovalului" românesc apare 
înscris numele primei campioane : 
Tenis Club Român. De atunci s-au 
desfășurat 55 de campionate !

Desigur, nu ne propunem ca în 
rîndurile de față să vorbim des
pre prima campioană, ci despre a 
55-a, ultima, UNIVERSITATEA din 
Timișoara. Aceasta deoarece avem 
de-a face cu o performanță deose
bită. unică în felul ei. Să ne ex
plicăm. Pentru prima dată o for
mație din țară curmă supremația 
absolută a Capitalei, aducînd pro
vinciei inamovibilul 
lungi tentative care 
cinci decenii. în acest 
ria cununilor de lauri
ți t-o în exclusivitate, cluburile bu- 
cureștene. Dacă ar fi să prezentăm 
un bilanț retrospectiv, ele s-ar 
clasa în următoarele ordini : 1—2.

titlu, după 
au depășit 

interval, glo- 
și-au împăr-

Român și
11 titluri ;
Steaua cu
5 Sportul

5 ;
— 4;8. P.T.T. — 2;

ex-aequo: Tenis Club 
Grivița Roșie cu cîte 
3—4, Stadiul Român și 
cîte 7 cununi de lauri ; 
studențesc — 6 ; 6. Dinamo 
7. Viforul Dacia , .
9—10 A.N.E.F. și Universitatea Ti
mișoara cu cîte un titlu (ultima fi
ind, după cum se vede, singura 
„intrusă" în . această exclusivitate 
bucureșteană).

Cum a fost posibil acest fapt ? 
— s-au , întrebat, desigur, mulți 
dintre cititorii noștri, spectatori 
oarecum neavizați la piesa care s-a 
jucat în două acte și 22 de tablo
uri. Ei bine, deznodămîntul este — 
socotim noi — normal, iar pentru 
cunoscători, lucrurile nu apar chiar 
atît de... surprinzătoare. Performan
ța timișorenilor înseamnă, pentru 
acei care au urmărit îndeaproape 
campionatul, un rezultat firesc, în- 
tr-atit s-a îmbunătățit jocul lor (ca 
și de altfel, al secundanților lor, 
studenții ce la Institutul de mine

din Petroșani), slăbind în același 
timp, trebuie s-o spunem, și pute
rea de foc a clasicului triumvirat 
bucureștean, cînd va. imbatabil, for
mat din celebrele Grivița Roșie, 
Steaua și Dinamo. Nouă, explicația 
ai se pare, deci, simplă. Ea constă 
în faptul că anul acesta echipele 
din provincie au făcut, după mul
te acumulări cantitative, acel atît 
de așteptat salt de calitate. Tea- 
murile Universității Timișoara și 
Științei Petroșani au dominat cam - 
pionatul, situîndu-se pe rînd în frun
tea clasamentului. în final ele și-au 
permis chiar luxul de a se detașa...
1. UNIVERSITATEA Timișoara

" 18 0
16 2
14 2
13 4
11 4

2. Știința Petroșani
3. Dinamo București
4. Steaua Buc.
5. Grivița Roșie

22
22
22
22
22

283:141 
231:115 
306:161 
341:153
234:226

58 
se
52
52
48

Clasamentul final, este edificator 
în privința forței de joc a celor

Dimitrie CALLIMACHI

Continuare in pag. a 3-a)

putem spune că sportivii noștri au 
avut, în ansamblu, o comportare 
bună. Desigur, interesează mai puțin 
rezultatele (firește fără a le nega 
importanța) și mai mult modul cum 
s-au achitat cei 12 voleibaliști de 
sarcinile avute.

Așa cum remarcau și specaliștii 
prezenți la Szombathely, dispunem

de o garnitură tînără, cu jucători 
foarte talentați, capabili de rezul
tate foarte 
experiență 
cîtorva) și 
de concurs.

Jocul î’i 
blocajul agresiv, mobilitatea în linia 
a doua ți o bună condiție fizică, au

bune, dar lipsiți de 
suficientă (cu excepția 

de o bună stare psihică

viteză, pasele derutante,

fost elementele determinante în ob
ținerea victoriilor. Atunci cînd Sta- 
mate sau Oros au pus în valoare

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare în pag. a 2 a 
la rubrică)

Pe adresa federației române de 
specialitate au sosit ieri noi con
firmări de participare la cea de a 
XXI-a ediție a Campionatelor in
ternaționale de atletism ale Româ
niei, competiție ce se desfășoară 
sîmbătă 8 și duminică 9 iulie în 
Capitală, concomitent cu „națio
nalele" seniorilor. Iată componența 
ultimelor loturi anunțate Și per
formanțele optime ale sportivilor ;

FINLANDA ; Pentti Kuukasjaervi

și Anttj Ra
nt) ;

(16,23 m la triplusalt) 
jamaeki (10,2 la 100

R. F. a GERMANIEI : Ămeli Ko- 
loska (61,60 m la suliță), Rosema
rie Klute (2:03,6 la 800 m), Anita 
Rotamuller (4:18,0 la 1500 m), Ger
da Ranz (4:20,2 la 1500 m), Christel 
Rosen tal (4:23,4 la 
her Nickel (13,3 la 110 mg), 
Berkes (13,5 la 110

GRECIA : Joanis
m la înălțime)
triou (2,15 m la înălțime), Ațhana-

1500 m), Gunt-
Heinz

mg) ;
Kousoulas (2,14 

Vasilios Papadimi-

sos Polychronakis (7.64 m la lun
gime), Kiriakos Onissiforou (46,9 
la 400 m), Panayotis Gasparonatos 
(21,2 la 200 m), Theodores Tongas 
(5,00 m la prăjină). Joanis Kokoli- 
os (1:50,3 la 800 m), Dionisis Ba- 
baroutsis (1:51,4 la 800 m), Stavros 
Montaftsidis (66,64 m la ciocan), 
Georgios Georgiadis (68,76 m la 
ciocan), Christos Kambitsis (58,28 m 
Ia disc) :

SUEDIA : Inge K.nutsșon (-1117,3 
la 1500 m),
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ÎN „TROFEUL IUGOSLAVIA"

CUCERIT PRIMUL LOC 
LA FEMININ

• in ultima runda. România — Cehoslovacia 17 — 9!

(Urmare din pag 1)
Si tehnicieni destoinici, al căror 
spirit de abnegație Ie face și ne 
face cinste Cine nu a auzit de 
isprăvile echipelor conduse de A. 
Veliei, I Caraibat. de frați} Cso- 
mor. de muncitorii C. Oneeanu, C. 
Onișor, G. Alistar, componenți ai 
echipei de fotbal, de inginerii L.

ANGAJAMENTELE
CONSTRUCTORILOR...

în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a Republicii, 
colectivul întreprinderii de con
strucții $i montaje siderurgice 
din Galați își propune :

• Reducerea cu 400 de tone 
a consumului de metal ;

• Economii la cheltuielile de 
construcții in valoare de 5 mi
lioane lei :

• O producție suplimentară de 
150 milioane lei ;

• Economisirea a 100 metri 
cub! material lemnos :

• Realizarea planului semes
trial cu 20 zile mai devreme:

• Realizarea unui coeficient de 
97% a fondului de timp dis
ponibil ;
• Amenajarea, ia stadionul 

..Dunărea" din Galați, a trei te
renuri de fotbal;

• Construirea unui club al ti
neretului.

...Șl ALE SIDERURGIȘTILOR
La rîndul lor. făuritorii de 

metal din cadrul marelui com
binat gălățean și-au asumat ur
mătoarele angajamente :

• Realizarea peste Plan a 
21 000 tone de laminate finite 
pling Și a 5 090 tone tablă și 
bandă laminată Ia rece ;

• Piese de schimb în valoare 
de 35 milioane Ici;

• Livrări pentru export, peste 
plan. în valoare de 3 milioane 
lei valută ;

• Economisirea a 4 460 tone 
cocs, 5 090 tone metal, 1100 to
ne material refractar.

Moldovcanu, S. Preda. C. AștcLI- 
noae. cxcelenți jucători de șah și 
tenis de masă, ciștigători a nume
roase concursuriF

Pe cel maj tînâr șef de echipă- 
lăcătușul montor I. Ifrim, l-am gă
sit împreună cu cei 11 „ortaci" ai 
săi pe platforma metalică de la 
cota +40 m. efectuînd probele de 
presiune la instalația de gaze 
brute.

„în aceste zile premergătoare 
Conferinței Naționale, nu Știm ce-i 
odihna, ne spune el. Ca secretar 
al organizației U.T.C., i-am mobi
lizat pe tinerii noștri ca acest nou 
obiectiv să dea cit mai curind pa
triei șarjele de fontă. Aceasta nu 
exclude, însă, preocupare» pentru 
odihnă activă, pentru activitățile 
sportive. Duminică de duminică e- 
ehipele noastre de fotbal $1 volei 
sînt prezente pe stadionul „Dună
rea". unde se întrec în cadrul cam
pionatului pe asociație. Avem 26 
de echipe înscrise in competiție".

Am părăsit șantierul furnalului 
de 1 700 m. cu ferma convingere 
că lozinca „SA INTRE ÎN FUNC
ȚIUNE !“ a devenit acum o certi
tudine, în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, furnalul nr. 3 
va produce prima șarjă I

FAPTE DE SIMBOL

Ne-am continuat raidul pe plat
forma marelui combinat.

La atelierul de termoficare l-am 
intilnit Pe lăcătușul Nicolae Nasa- 
rie. sportiv de performanță în ca
drul secției de moto a clubului 
Oțelul. „Ne-am angajat ca distri
buirea fluidelor termoenergetice pe 
intreaga platformă să se desfășoare 
in cele mai bun« condiții, atit din 
punctul de vedere al calității. cit 
și al cantității", ne-a declarat el 
Laconic, dar semnificativ.

La laminorul de benzi la cald, 
am avut prilejul să cunoaștem pe 
clțiva dintre eroii unei recente în- 
timplări, ieșite eu totul din comun. 
Ivindu-se o gravă defecțiune la 
vana d« alimentare cu apă a gli- 
siereior. o mîr.ă de oameni — Vi
sile Dumitra. Dumitru Naum, 
Gheerghe Jalbă. Henri Kimal. Chi- 
riac ChermicimsehL Constantin A- 
lexandro, — unii dintre ei foști 
sportivi, sfidind condițiile extrem 
de dificile (jet continuu de apă 
fierbinte •). au muncit eroic, reu
șind. Cu prețul unor eforturi su
praomenești. să înlocuiască vana 
fisurată. O altă soluție pentru În
lăturarea defecțiunii ar fi dus Ia 
oprirea pentru o perioadă înde
lungată a Laminoruiui. cu Implica
ții grave pentru producția combina
tului. Dar. priceperea, curajul, pre
gătirea fizică. profundul atașament 
al comuniștilor amintiți — șj al 
altora — au făcut ca intr-un timp 
record laminorul să poată funcțio
na din nou la întreaga sa capaci
tate.

VRNJACKA BANJA, 3 (prin te
lex). Ultima etapă a „Trofeului 
Iugoslavia" la handbal feminin, 
consumată în localitate, a oferit 
numeroșilor spectatori prezenți în 
saia sporturilor cele maj dirz dis
putate partide ale competiției. în
cheiate. toate trei, cu rezultate sur
prinzătoare.

Prima partidă a opus reprezen
tativei României formația Cehoslo
vaciei. aceeași care obținuse o vic
torie surprinzătoare în fața cam
pioanelor lumii. Deloc intimidate, 
insă, de succesul partenerelor lor 
de joc, handbalistele românce au 
abordat meciul cu încredere, au e- 
voluat atent și eficient. înscriind 
goluri spectaculoase, ia capătul u- 
nor acțiuni țesute cu subtilitate. 
După ce la pauză au condus cu 
9—4. jucătoarele românce s-au de
tașat net în învingătoare în partea 
a doua a partidei, obținînd în fi
nal o categorică victorie cu 17—9. 
Cele mai multe puncte pentru e- 
chipa noastră au fost înscrise de 
Simona Arghir <3).

în cel de-al doilea meci, repre
zentativa Iugoslaviei a primit re
plica campioanei mondiale, forma
ția R. D. Germane. Deși handbalis

tele țării gazdă erau virtual cîș- 
tigătoare ale trofeului pus în joc, 
ele au abordat partida cu o toarte 
mare ambiție, reușind să se deta
șeze de adversarele lor chiar din 
primele minute. Aspectul meciului 
nu s-a mai schimbat pînă în final, 
Iugoslavia cîștigînd și acest meci 
— scor final 16—12 (8—5) — și 
lerminind neînvinsă turneul.

în sfîrșit. în ultimul joc al zilei 
echilibrul a uimit pur și simplu 
intreaga asistență. Echipele Olan
dei și Bulgariei au mers „cap la 
cap" încă din primul sfert de oră, 
la pauză s-au aflat la egalitate 
(8—8). iar în final, pentru ca si
metria să nu fie stricată, tabela 
de marcaj a indicat tot un rezul
tat nedecis (15—15). dar perfect e- 
chitabil.

în urma acestor rezultate. „Tro
feul Iugoslavia" a revenit formației 
țării gazdă, iar clasamentul final 
are următoarea configurație :
1. Iugoslavia
2. Cehoslovacia
3. R D. Germană
4. România
5. Olanda
6. Bulgaria

5 5 0 0 85—45 10
5 3 0 2 73—63 S
5 3 0 2 63—65 6
5 2 0 3 62—64 4
5 1 1 3 53—76 3
5 0 1 4 59—83 1

La Tg. Mureș și Tulcea,

TURNEELE FINALE ALE
REPUBLICAN PENTRU

CRITERIULUI
COPII

BOGDAN MIHĂILESCU (polo)

S-a născut la București 
la 6 martie 1942 Are 1,63 
m șl 77 kg. A început să 
joace polo la virsta de 16 
ani. Primul său antrenor 
— Gheorghe Dumitru, ia 
Școala sportivă nr. 2 din 
București. Din 1961 este 
membru al clubului Di
namo București, cu a că
rui echipă a ciștigat <le 11 
ori titlul de campion na
țional Recent, la Buda
pesta, fn prima zi a mare
lui turneu internațional 
(împotriva Iugoslaviei), a 
jucat cel de al 10)- 
lea său meci inter
național. A participat la 
C E. din 1970. In 1968 a ju
cat in finala „C.C.E.“ (Di
namo București — Mlada șt 
Zagreb). A făcut parte din 
echipa României — cam
pioană balcanică in 1971» 
Este un ude cărat exemplu 
de conștiinciozitate in pre
gătire și totală dăruire în 
joc (mulți iubitori ai aces
tui sport își mai amintesc 
probabil de memorabilul 
meci România. — lugoșțaoia 
4—3 din cadrul „Trofeului 
Jad ran"-1971, cind fundașul 
naționalei noastre a intrat 
în piscină deși era grav 
accidentat).

UN MARE ANIMATOR AL SPORTULUI 
UNIVERSITAR BĂNĂȚEAN

3

(Urmare din pag. 1)

nai al comuniștilor, este un prilej 
de mîndrie pentru toți sportivii din 
județul Timiș, care-1 cunosc ca u 
nul dintre cei mai stăruitori spri
jinitori ai mișcării bănățene de e- 
ducație fizică și sport.

Tinerii studioși din Timișoara îi 
încredințează profesorului lor mi

siunea de a transmite Conferinței 
Naționale hotărirea de care sînt 
animați pentru a se dărui trup si 
suflet politicii partidului, de a se 
pregăti exemplar pe plan profesio
nal și sportiv, spre a deveni ce’ă- 
țenj de nădejde ai patriei, con
structori activ} ai societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Dcxiâ centre a‘.e baschetului ro
mânesc, unul cu veche tradiție 
(Tg. Mureș) și celălalt cu „certi
ficat de naștere" de dată recentă 
(Tulcea). găzduiesc de ml ine pînă 
duminică, turneele finale ale edi
ției a H-a a criteriului republican 
al copiilor (13—14 ani). Un eve- 
nizneut remarcabil în activitatea 
competîțtonală a acestui joc spor
tiv. ei prilejuind evoluția celui de 
a! doilea eșalon (primul fiind al 
minibaschetbaliștilor) al speran
țelor baschetului, din rindul că
rora se vor ridica viitorii compo
nent; ai divizionarelor A și, cei 
mai buni, ai loturilor naționale.

mișoara, Lie. nr. 35 București, 
Șc. sp. nr. 2 București, Șc. sp. Bu
zău la băieți (întrecerea are loc 
la Tulcea) și Șc. sp. Cluj, Șc. sp. 
Constanța. Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș. Șc. sp. Ploiești, Șc. sp. Satu 
Mare. Lie. nr, 35 București, Șc. 
sp. nr. 2 București la fete (la Tg. 
Mureș).

Amintim că ediția inaugurală 
a criteriului republican al copiilor, 
desfășurată în anul 1971, a fost 
cîștigată de echipele Șc. sp. 
Constanța la băieți și lie. nr. 35 
București Ia fete.

„Au mai rămas mai puțin de 
două luni pînă cind echipa re
prezentativă a României va fi 
chemată să confirme poziția 
fruntașă Pe care s-a situat la 
sfîrșitul sezonului trecut. Va fi 
un examen de o rară dificul
tate, pentru că vom avea de în
fruntat nu numai pe cele trei 
principale candidate la medalii, 
formațiile Ungariei. U.R.S.S. și 
Iugoslaviei, dar și un pluton vi
guros alcătuit din Selecționatele 
Italiei. Olandei. R.F. a Germa
niei. S.U.A.. Cubei și chiar Spa
niei, fiecare dintre acestea a- 
vînd oricind posibilitatea de a 
furniza o surpriză.

Noi avem ambiții mari. Ne-am 
și pregătit în ultimii doi ani 
cum nu am făcut-o niciodată de 
cind practic acest joc. Nu-mi 
amintesc ca vreodată echipa na
țională să fi avut în componen
ța ei 5—6 jucători care să înoa
te 100 m în 59 de secunde și

chiar mai rapid, și să poată 
evolua în același ritm de-a lun
gul unei partide întregi. Am fă
cut progrese evidente pe planul 
pregătirii fizice, toți componen- 
ții lotului fiind capabili de un 
efort sporit. Din păcate însă, 
pregătirea noastră tehnică nu se 
află încă la un nivel asemănă
tor. Se mal greșesc multe pase 
decisive și. ceea ce este mai 
grav, jucătorii nu-și asumă — 
atunci cînd situația o impune — 
răspunderea șutului la poartă, 
de la distanță. Mai avem insă 
timp suficient pentru a ne pune 
Ia punct și păstrez speranța că 
partidele următoare de verifi
care. cu Australia și R. D. Ger
mană. vor arăta că echipa Ro
mâniei pleacă la Milnchen nu 
numai cu un moral ridicat, dar 
și cu evidente potențe de a face 
față celor maj dificili adversari".

Cinsiea de a-și disputa întâie
tatea revine. în acest an. forma
ți: tor Șc sp. Pitești. Șc. sp. Bo
toșani, Șc. sp. Brașov, Șc. sp. 
Drobeta. Tr. Severin, Șc. sp. Ti-

li satisfac campingurile și locurile de popas pe automobiliști ?

GÎNDURI DE TURIST... PE PNEURI
A PE MARGINEA ÎNTRECERII SPORTIVILOR JUNIORI

CANTITATIV-SATISFĂCĂTOR, CAUTATIV-lNCĂ NESATISFĂCĂTOR
Timp de două zile (mai bine spus, 

timp de două ziJe și două— nopți) 
s-au desfășurat pe stadionul Repu
blicii întrecerile finale ale campio
natelor republicane de atletism juni
ori Aslstind sîmbătă și duminici la 
disputele prilejuite de cele 33 da 
probe, am constatat o puternică a- 
fluență de tineret în acest sport al 
sporturilor. Numărul practicanți’0’' 
atletismului, aria sa de răsptndîre 
geografică au crescut evident, și a- 
ceasta este un Important punct ciș- 
tigat. Cel aproape 809 de concurențl 
au fost, desigur, selecționați dlntr-o 
masă mult mai mare, masă care 
poate forma in turînd (presupunînd 
că atragerea tineretului spre atletism 
va continua) o bază solidă pentru 
recrutarea marilor performeri.

Din păcate, insă, această ediție a 
naționalelor juniorilor n-a strălucit 
din punct de vedere valoric. Doar 
o singură performanță este competi
tivă pe plan Internațional (săritura 
în înălțime : i,78 m — Roxana Vu- 
lescu). iar alte cîteva, printre care 
și noul record la suliță băieți 
(7176 m — Gh. Megeîea) promit o 
evoluție rapidă a realizatorilor lor 
spre vîrful piramidei Este, desigur, 
puțin. Puțin și pentru faptul că 
media generală a performanțelor 
realizate în cele două zile de con
curs nu a atins nivelul actualelor 
cerințe. Prea mulți dintre competi
tori realizează rezultate nesemnifi
cative (departe de haremurile fixate 
de FR.A. pentru oartieiparea la fi
nale). unii neavîna nici măcar cu
noștințele elementare necesare parti
cipării la o probă sau alta. Se im
pune ca antrenorii, profesorii de 
educație fizică, să muncească mal 
mult, mai serios, iar conducerile 
cluburilor și asociațiilor sportive, 
consiliile județene pentru educație 
fizică și sport să efectueze un con
trol mai exigent asupra procesului 
instructiv-educativ, asupra valorii 
celor ce sînt desemnați să la parte 
la o finală națională.

Din cele 39 de județe ale țării, la 
București au fost reprezentate 36. 
Au lipsit atieții din județele Satu 
Mare, Tulcea și Teleorman. Ne în
trebăm, în mod fireso, cum este po
sibil așa ceva ? Ce fae profesorii 
de educație fizică din aceste județe, 
care este producția lor reală ? So
cotim că ar fi necesară o ampiă

analiză a stării de lucruri d 
județe, urmată de măsuri ferme care 
să curme o astfel de stare de lu
cruri, să repună atletismul fn drep
turile Mie firești și In județele Săra 
Mare. Tulcea ș: Teleorman

Pe baza rezultatelor obținute de 
atletele și atieții din cele 112 clu
buri șf asociații sportive reprezentate 
la campionatele republicane finale 
de atietism juniori am f.-.toemit ua 
clasament. Am acordai concurentului 
clasat pe primu! loc 
următorilor; 11 — 5 p, III 
IV — 3 p, V - S p, VI — 
ordinea primelor clasate :

L b E A CÎMPULUNG 
09 p (8 locuri ID, 2 Șc Sp 
reștl 89 p (4), X Metalul 
43 p (2), 4. C-S.O. Cîmpuiung Muscel 
33 p (3), X Liceul nr. 2 
(2), 6. Viitorul București 
7. C. A. Roman 32 p {2), 
Oradea 25 p (2), 9 Șc Sp. 
(2), 10 Șc. Sp. Bacău 21 p, 
lași 20 p (l) 
17 p (1), 13 '• 
17 p (1), 14. 
ceul nr. 35 
Sp Reșița 
nr. 11 Cluj 
13 p, 19. C.

aceste

puncte, i&r 
— « P. i p. Lâta

ML'SCEb 
A Bura- 
Bucurețtl

Iași 33 p 
33 p (1), 

8. Șc. Sp. 
Cluj 21 o 

r. 11 C5 M. 
12. Rovine Craiova 

Liceul N Bălcescu Cluj 
Dinamo 15 p (1). 15 Li- 
București 13 p (1). Șc. 
13 p (I), 17—18 Liceul 
și Corvinul Hunedoara 

. .. S Școlar București 12 p
(1). 20. Constructorul București 10 p. 
21. Șc. Sp. Brăila 10 p.

A’’ obținut punctaj (avînd. deci, 
«portivi clasați in primele 6 locuri) 
54 de cluburi și asociații sportive, 
alte 58 (! 7 1) neavînd această sa
tisfacție Pe primul loc s-a situat 
reprezentativa Liceului central expe
rimental de atletism din Cîmpulur.g 
Muscel cu 99 de puncte și 8 titluri 
cucerite. Este o răsplată binemeri
tată a activității colectivului de pro
fesori și antrenori, a conducerii li
ceului și, firește, a elevilor-atleți. 
Nu trebuie să omitem însă că spor- 
tî-'ii prezentați de liceul din Cîmpu
iung provin din diferite localități, 
că o bună parte dintre ei și-au în
ceput cariera sportivă cu antrenori 
din diferite colțuri ale țării. Meritul 
cel mare al profesorilor din micul 
oraș montan constă în faptul că 
aceștia au reușit să-i ducă pe atleți 
spre performanțe tot mai bune. Intre 
primele 10 elasate se află 
reprezentante ale Capitalei : 
de atletism (2), Metalul (3)

și trei 
Șc. sp. 
?1 Vii-

CAMPIONATULUI NATIONAL AL COPIILOR
GALAȚI 3, (prin telefon de la 

corespondentul nostru județean). 
•Timp de șapte zile terenurile Du
nărea și Dacia din localitate au 
găzduit turneul fina) al campio
natului național de tenis rezervat 
copiilor între 8—14 ani. A fost o 
întrecere maraton, (160 de parti
cipant) punctată cu cîteva surpri
ze notabile și fioeuri extrem de 
disputate. Din păcate, însă, nivelul 
tehnic a fost surprinzător de scă
zut. Aceste întreceri au scos tn 
evidență asaltul provinciei pre
cum și apariția unor noi centre! 
Tg. Jiu, Bacău, corn. Țela (jud. 
Arad)! Iată campionii! simplu 
băieți, 8—10 ani: R. Ocneanu 
(Sănătatea Oradea); II—12 ani: L. 
Revesz (Sănătatea Oradea); 13—14 
ani: R. Opreanu (Reșița); dublu 
băieți: E. Pană (Cutezătorii Bucu
rești) — R. Opreanu (Reșița): 
simplu fete 8—10 ani: Suzana Si- 
laghi (Dinamo Brașov): 11—12 ani:
Lunella Orășeanu (Constructorul 

Hunedoara); 13—14 ani: Lucia Ro
manov (Cutezătorii Bua.); dublu 
fete: Elena Popescu (Dinamo Bue.) 

(Cutezătorii 
Constantin

— Dorina tonescu
Buc.)j dublu mixt:

torul .6). Es:e puțin. Mai tatii pen
tru că fa Capitală activează peste 
100 de antrenori ți profesori cu spe
cializare atletism, apoi pentru că, 
numărul titlurilor obținute de cele 
trei aniUți sportive 
un loc (7) este mai 
realizat — efoțur 
Cunpulung Muscel it>!
fn evidență și 
rate de c serie 
ții sportive din 
2 Iasi, C3O 
C. A Roman,

bccurețtene la 
mic decît cel 

de L£_A. 
Să scoatem 

performanțele reali
se cluburi și asocia- 
prwlnefe (Liceul nr. 
Cimpulung Muscel, 

Șc. sp. Oradea ș.a.), 
precum si apariția — pe planul per
formanței — 
Brebu. Gura 
Focșani etc.

Clasamentul pe județe 
fel :

L MUNICIPIUL BUCUREȘTI 225 p 
(10 locuri D, X Argeș 140 p (11), 3

a jr.or noi centre :
Humorahn. Moreni,

arați ast-

DE LA BIROUL
F. R. ATLETISM

tn urma analizei desfășurate tn 
cadrul Colegiului central al antreno
rilor, Biroul F.B. AUetism a luat 
următoarele măsuri privind pe an
trenorii ți atletii din reprezentativa 
masculină care a participat la -pa
trulaterul- de la Milano și la „bila
teralul* 1 de la Oslo :

— pentru abateri de la disciplină, 
lipsă de intere» în prezătlre Șl indu
cerea in eroare a federației, sint 
excluși din lotul national șl suspen
dați din activitatea competitionalt 
internă si Internațională ptnă Ia 31 
decembrie 1972 atletii Iosif Naghi 
(Steaua) șl Erwln Sebestlen (Steaua):

— atletii Ion Xătoj (Rapid), Dwl- 
dertu Szilagh! (Rapid). Gh. todi 
(I.P. Tg. Mureș) s! Valentin Jurcă 
(Steaua) sint suspendați pe o pe
rioadă de trei luni din activitatea 
internațională, inoepîad de la li Iunie 
a.c. ;

— de asemenea. 
Schneider (C.S. 
Neamfu (Steaua), _ ... 
(C.A.U.) și Vasile Paul 
sînt suspendați din activitatea inter
națională oină la ÎS Iulie a.c,
_ se dă un ultim avertisment atle- 

tilor Gh. Zamflrescu (Steaua), Ion 
Damasehln (Steaua), și Mlhal Zaha- 
ria (Rapid).

Pentru nerespectarea programului 
de antrenament, delăsare tn muncă 
$1 lipsuri tn activitatea educativă cu 
atletii vor fl sancționați administra
tiv antrenorii Adrian Samungi (Ra
pid) șl Nicolae PăiS (Steaua). Pen
tru lipsuri tn activitatea educativă cu 
aUetll. se dă un avertisment urmă
torilor antrenori : Mircea Bunlea 
(Tg. Mureș). Ion Ctotea (Tg. Mureș). 
Petre Popescu (Mediaș). Gh. Stânei 
(București). Alex. Bizim (București)

Biroul F.R. Atletism atrage aten
ția antrenorilor ton S3ter (Steaua) 
Si Alex. Stoenescu (Dinamo) asupra 
lipsurilor atletilor lor. cerindu-le să 
ia zrabnlce ra&suii pentru eliminarea 
acestor lipsuri.

atletii Frederic 
Mediaș), Mircea 
Toma Petrescu 

(Dinamo)

Chij 58 c (3), 4. Iași 53 p (3), 5.
Neemț 34 p (2), X Prahova 26 p.
T. Crișaas a p o, Dolj 25 P (1).
9. Bacău 24 p, 10. Caras Severin
18 p (D, IL Arad 15 p, 12. Hune-
dears 13 p. IX Brașov 13 p, 14. Ti- 
mi- 11 p, 13. Brăila 10 p, 16. Mara
mureș 8 p. 17—IX Suceava și .Mureș 
5 p, 19. Vraacaa 5 p. 2S Constanța 
5 p, 3L Sibiu 4 p, 22. Galați 4 p.

Obținînd acest loc I tn clasamen
tul — neoficial — pe județe, repre
zentativa Municipiului București a 
fost întrecută ia numărul de me
dalii de aur. Argeșul cu 11 titluri, 
se află In fruntea performerilor și 
acest lucru nu trebuie să surprindă 
pe nimeni. în această parte a țării 
se face foarte mult pentru atletism. 
Dacă ți celelalte județe ar avea — 
măcar în parte — realizările Arge
șului, atunci atletismul românesc are 
viitorul asigurat, o masă de perfor
meri din care ar ieși ta iveală, tn 
fiecare an, mari vedete.

Concluziile pe marginea desfășu
rării campionatelor naționale finale 
de atletism juniori nu se rezumă, 
desigur, la aceste notații. în nume
rele viitoare ale ziarului nostru vom 
reveni pentru a analiza multiplele 
aspecte scoase in evidență de dis
putele care au avut loc sîmbătă și 
duminică pe stadionul Republicii.

ba..
Desen de AL. CLENCIU

— Ai văzut că sînt campinguri i
— Campinguri da, locuri însă

Hristacha NAUM 

Adrian VASILIU

realitate este evidentă! creș
terea impetuoasă a parcului de au
toturisme, a turismului intern Si in
ternațional, în general. impune 
dezvoltarea corespunzătoare a locu
rilor de popas în preajma șosele
lor cu circulație-'intensă. Si care-i 
realitatea? Ne-am gîndit să dăm 
răspuns acestei întrebări, referin- 
du-ne doar la o porțiune de tra
seu pe care ne-am propus s-o 
sondăm. După ce am străbătut dis
tanțai București—Pitești (pe auto
stradă) — Rm. Vîlcea—Călimânești 
—Cozia—Olănești—Govora și retur, 
iată observațiile noastrei

Excelenta cabană „Topologul". 
Situată între Pitești și Rm. Vilcea, 
pe malul apei al cărei nume îl 
poartă, locul de popas amintit este, 
categoric, exemplu de ceea ce se 
poate realiza în această direcție. 
Unitatea ce aparține IJECOOP Vîl-

cea și este condusă de un respon
sabil, bun gospodar și plin de ini
țiativă — Dumitru Gheorghe — cu
prinde 15 căsuțe a cite două pa
turi, loc de parcare, teren pentru 
corturi, grup social. Ceea ce. în li
nii mari, ar ajunge. Aici însă preo
cuparea celor ce conduc „cabana" 
este concretizată în alte construc
ții — toate diferite ca arhitecturăi 
un restaurant elegant (cu 
fon, televizor, magnetofon): 
rator propriu în care, acum, 
ceput, se face doar pîine, 
scurtă vreme se vor produce 
se produse de 
merdenele, cozonac, 
pentru pește 
lingă șosea 
toată noaptea 
cafea, băuturi 
cătorie proprie de porci și de pă
sări. într-o margine a acestui veri-

tele- 
labo- 

la în- 
iar în 
diver- 

patiserie, pateuri, 
ș.a.: un bazin 

proaspăt; un bar — 
— ce funcționează 
servind bere, lichior, 
răcoritoare: o eres-

tabil complex de popas s-au ridi
cat stîlpi de beton, schelei se con
struiește un motel modern cu 30 ca
mere (60 paturi).

Note bune, minusuri. Plăcute, u- 
tile, curat întreținute: motelul Co
zia, campingul de aici, situat pe 
malul Oltului și mai ales Hanul 
turistic Valea Ursului (la 8 km de 
Pitești). Și aici turistul poate găsi 
tot ceea ce își dorește: hotel ele
gant, cu încălzire centrală (32 de 
locuri), căsuțe din lemn (11 a cite 
două locuri), restaurant cu terasă, 
ronduri de flori,’ chioșcuri la care 
se vînd amintiri, dulciuri, răcori
toare. Sînt și dovezi de bună gos
podărire! un bazin pentru pește, o 
crescătorie de porci și păsări pro
prie, o mică plajă pe malul rîului 
din preajmă. Mai puțin îngrijită 
cabana Ostrov. Aici am găsit du
șuri cu piese lipsă, instalații de
fecte, iar grupul social jumătate i- 
nundat de apa provenită de la 
niște țevi sparte (!!>.

Și totuși puțin față de nevoi. 
Cabanele, motelurile, campingurile 
~ P°Pas pentru turiștii
ce călătoresc cu autovehicule — sînt 
insuficiente. Dovadă că pe inserat 
este imposibil să mai găsești loc la 
vreunul din ele. Și aceasta pe o 
șosea cu circulație intensă. La Go
vora, de pildă, s-a început con
struirea unui sat turistic într-o 
pădurice de lingă stațiune, abia în 
a doua jumătate a lunii mai. Pe 
magistrala București—Pitești, dată 
în folosință de multă vreme (de 
ani) nu au apărut încă locuri de 
popas, chioșcuri de răcoritoare sau 
bufete-bar (la care să se serveas
că băuturi răcoritoare, cafea, dul
ciuri ș.a.), campinguri, moteluri. 
Ba nici nu se „simte" o asemenea 
preocupare. Este curios chiar cum 
de n-a început construirea acestora 
mai de mult, în paralel cu con
strucția șoselei astfel ca acum să 
fie gata. Au IJECOOP din județele 
Argeș și Ilfov scuze? Din punct 
de vedere a] turismului, nu!

CIȘTIGĂTORII

trăgătorii, Udișteanu, Schreiber, Du
mănoiu, Bartha, Codoi «au Enescu 
au depășit (aproape cu regularitate) 
apărările adverse, obținînd prețioase 
victorii, mai ales pentru maniera în 
care au fost repurtate.

Totuși, și pe parcursul acestor 
întîlniri și, mai cu seamă, în me
ciul cu Cehoslovacia, au fost vizibile 
o serie de defecte, care trebuie ur
gent remediate în perioada urmă
toare. Este extrem de greu să poți 
cîștiga puncte sau construi acțiuni 
de atae eficace, dacă la preluare 
echipa este deficitară. Și la acest 
capitol voleibaliștii noștri s-au pre-

zentat sub așteptări. Udișteanu, Cris
tian Ion, Bartha, Balaș, Enescu au 
fost în permanență vulnerabili, ceea 
ce a Impietat asupra jocului de 
ansamblu al echipei. La aceasta mai 
putem adăuga și greșelile comise în 
coordonarea jocului de către Oros, 
Cristian Ion (cu precădere) și, în 
ultimul joc, și de Stamate, care au 
scăzut, prin pase deseori inutiliza
bile, randamentul și eficacitatea a- 
tacului, care prin Udișteanu, Schrei
ber, Dumănoiu, Bartha, Enescu, Co- 
doi a dovedit suficientă forță de 
penetrație și orientare tactică.

Un alt capitol la eare voleiba
liștii noștri s-au arătat deficitari a 
fost starea psihică de concurs. Ei nu 
s-au dovedit, în această direcție, 
suficient de maturi, adoptînd o ne
potrivită stare de automulțumire și 
subestimare a forțelor adversarilor, 
atunci cînd luau un anumit avantaj i 
meciul cu echipa R. D. Germană 
putea fi ciștigat cu 3—1, dacă în

VANDA ISPRAVNICU (la maestre) CAMPIOANA 
REPUBLICANĂ A ȘCOLILOR DE SPECIALITATE

Lucia Romanov (Cutezătorii Buc.) — 
campioană națională de tenis la 

categoria 13—14 ani
Stânciulescu — Elena Popescu 
(ambii Dinamo Buc.).

T. SIR1OPOL

. PITEȘTI 3 (prin 
J telefon de la co

respondentul nos
tru județean). — 

Nou< sală a sporturilor din locali
tate a găzduit timp de trei zile fi
nala campionatului republican al 
școlilor sportive și al liceelor cu 
program de educație fizică pentru 
gimnaști de categoria a Il-a, f, can
didați maeștri și maestre. într-o or
ganizare ireproșabilă, asigurată d« 
organele sportive locale ți de speci
aliști din Ministerul Educației și în- 
vățămtntului, întrecerea a reunit 
peste 250 eoncurenți din 65 unități 
școlare de pe întreg cuprinsul pa
triei în ce privește competiția, de 
remarcat că, mai ales la categoriile 
mari, atit fetele cit și băieții au 
prezentat exerciții valoroase, eu 
multe elemente de dificultate. La fe
minin, este de subliniat faptul că la 
cat. a Il-a selecția și nivelul teh
nic la care s-au prezentat gimnastele

au fost mai scăzute, iar la cat. : 
acrobatica ți pregătirea artistică au 
fost sub nivelul solicitat de finala 
unui campionat republican. De ase
menea, ni se pare că nici pregătirea 
atletică a gimnastelor nu se află 
întotdeauna la înălțime. La cat. a 
Il-a s-au remarcat sportivele Jin 
Municipiu] Gh. Gheorghiu-Dej, Școa
la sportiv*  nr. 2 București, Școala 
sportivă din Oradea, Școala sportivă 
din Sibiu. La cat. I o bună impresie 
au produs Florica Ceaușel (Șc. sp. 
nr. 2 Bu«.), Doina Silaghi (Liceul 
de gimnastică din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), foarte bine pregă
tite la vlnta de 13 ani. Arbitrajele 
au fost la înălțime.

Rezultate tehnice i feminin : cat. a 
Il-a s Laura Brănlșteanu (Liceul de 
gimnastică m. Gh. Gheorghiu-Dej) 
35,90 p, Cristina Schwagar (Șc. sp. 
Reșița) 34,90 p. Aurora Boieru (Li
ceul de gimnastică m. Gh, Gheor-

ghiu-Dej) : cat. 1: Ștefania Tranda
fir (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 37,00 p, Doina 
Bălăceanu (Liceul de gimnastică m. 
Gh. Gheorghiu-Dej) 36,40 p, Florica 
Ceaușel (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 36,20 p | 
maestre : Vanda Ispravnicu (Șc. sp. 
Lugoj), 36,20 p, Mariana Mocanu 
36,10 p, Petruța Paciurcă 35,30 p, 
(ambele Liceul de gimnastică m Gh. 
Gheorghiu-Dej) | masculin : cat. a 
Il-a : Lazăr Toma (Liceul Buzău)
54.45 p, Mihai Nicolae (Liceul 35 Buc.) 
53.95 p, Constantin Brăilean (Liceul 
nr. 4 Timișoara) 52,80 p [ cat. I : 
Vaier Răspop (Șc. sp. Sibiu) 53,50 p, 
Ion Checicheș (Șc. sp Reșița) 52,05 p, 
Gheorghe Predescu (Șc. sp. Pitești) 
51.90 p, candidat maestru! Pavel 
Szabo (Șc. sp. Gheorghieni) 52,40 p, 
Gabriel Popescu (Liceul 35 Buc.)
50.45 p, Livlu Murariu (Liceul nr. 4, 
Timișoara >49,15 p.

setul 4, la scorul de 14—11 pentru 
echipa noastră, voleibaliștii români 
nu ar fi considerat partida încheiată 
(pentru ca în setul V să fie conduși 
cu 12—9 și să facă eforturi deosebite 
pentru realizarea victoriei finale) | 
întîlnirea cu formația Ungariei pu
tea fi încheiată în trei seturi, dacă 
în ultimul set, de la 14—12, nu s-ar 
fi ajuns Ia 15—17, din aceleași mo
tive. Această stare s-a agravat în 
confruntarea cu reprezentativa Ce
hoslovaciei, cînd, după un prim set 
ciștigat fără dificultate, In concepția 
de joc a echipei locul lui NOI l-a 
luat EU, ceea ce, desigur, a dus la 
dereglarea întregului mecanism al 
echipei, obligind pe antrenori să 
opereze numeroase schimbări, rezer
vele fiind însă dominate de emoții.

Am insistat asupra aspectelor ne
gative, pentru că în perioada actuală 
trebuie să privim cu luciditate evo
luția jucătorilor noștri care, repetăm, 
in ansamblu au avut o comportare 
foarte bună, capabilă să furnizeze 
performante viforoase, dar care nu 
au știut totdeauna să-și utilizeze 
toată capacitatea așa cum trebuie.

Cîteva cuvinte și despre celelalte 
echipe, două dintre ele, sperăm, vii
toare adversare în turneul olimpic. 
Formația R. D. Germană, cu Cîțiva 
jucători de mare clasă : Schumann, 
Weiss, Webner, alcătuiește o „mașină 
de jucat volei", cum a fost carac
terizată de cîțiva dintre specialiștii 
prezenți la Szombathely. Chiar dacă 
jocul ei este lipsit de spectaculozi
tate, stereotip adeseori, voleibaliștii 
germani știu să se impună printr-o 
excelentă apărare (în linia a doua 
aproape imbatabili) și un atac vi
guros, care speculează orice inexac
titate la blocaj comisă de adversari. 
Reprezentativa Cehoslovaciei ni s-a 
părut obosită (blazată, am spune), 
lipsită de vigoarea cunoscută, dar 
care dispune de suficiente mijloace 
pentru a obține încă multe succese. 
Echipa Ungariei, aflată în plină 
transformare, își bazează prea mult 
jocul 
Tatar 
Bogar, 
pentru
mâții puternice.

Modesto FERRARINI

Ilîe FEȚEANU

pe randamentul ridicătorului 
(35... ani) și al trăgătorului 
ceea ce înseamnă încă puțin 
a putea face față unor for-

ENTORSELE
(Colecția „Cum tratam", 

Ed. Medicală)
Entorsa, una din cele mai 

frecvente afecțuni traumatice 
atit în activitatea ootidiană, 
cît mad ales, în timpul prac
ticării sportului, cu multiple
le ei forme și localizări, con
stituie subiectul lucrării Dr. 
Nicolae Gorum. Doctor în 
medicină și medic primar în 
clinica de Ortopedie Brînco- 
venesc, autorul acestei utile 
lucrări, deține o experiență 
bogată și în traumatologia 
sportivă, fiind în același timp 
posesorul unei substanțiale 
activități de cercetare și pu
blicistică în această speciali
tate.

Lucrarea bazată pe o ca
zuistică bogată, oferă citito
rilor substituiți fie în per
soana antrenorului, meto
distului, profesorului de edu
cație fizică, sportivului, me
dicului sportiv sau chiar ce
tățeanului obișnuit ce prac
tică un sport recreativ, un 
material documentar deose
bit de util. Noțiunile de ana
tomie și biomecanică prezen
tate succint, ajută nu numai 
la înțelegerea producerii 
unor astfel de afecțiuni cît 
mai ales la posibilitatea pre
venirii producerii lor. Mijloa
cele terapeutice, clar prezen
tate, oferă un ajutor practic 
celor interesați.

â
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FINALA „COMPETIȚIEI K.0.“ NU A ACCEPTAT SURPRIZA...

Minutul 27 al finalei: Neagu șutează năprasnic yi Suciu

(Urmare din pag. 1)

făcut mai rapid, mai simplu și 
mai oportun, în ceea ce-i privește 
pe bucureșteni. reușitele acestora

LA F.R. FOTBAL
Odată cu finala Cupei României, 

sezonul competițional 1971—72 s-a 
încheiat, dar la F. R. Fotbal nici 
vorbă de vacantă. Fentru simplul 
motiv că și în aceste zile, mai cal
me, agenda forului de specialitate 
cuprinde numeroase acțiuni: jocuri, 
competiții cu caracter intern și in
ternațional, diverse consfătuiri, la 
diferite nivele.

Care sînt acestea ? Iată-le, îm
preună cu datele lor de desfășurare: 

miercuri, 5 iulie și duminică 9 
iulie — la București, Ploiești. Rm. 
Vîlcea și Hunedoara : etapele a Il-a 
și a IlI-a în barajul pentru promo
varea în Divizia B. în tot cursul lu
nii iulie și pînă la 13 august: Cupa 
de vară.

19 iulie — 31 iulie, la București, 
Constanța, Cluj și Craiova : me
ciuri în cadrul campionatului eu
ropean studențesc.

Criteriul școlilor sportive

ASTĂZI, START ÎN ETAPA DE ZONĂ; TURNEUL FINAL— 
PROGRAMAT LA RM. VÎLCEA

41 de echipe se reunesc, începînd 
de azi 4 iulie, la startul celei de 
a doua ediții a Criteriului de fot
bal al școlilor sportive, școlilor ge
nerale și liceelor cu program de 
educație fizică. Tuturor acestor for
mații, spre deosebire de anul tre
cut. li s-au creat condiții optime 
de pregătire, în așa fel îneît la 
etapa de zonă să se poată prezen
ta la un nivel corespunzător. La 
această competiție au drept de 
participare numai elevii născuți în 
1957 și mai mici, dîndu-se în acest 
fel posibilitatea profesorilor-antre- 
norj să pregătească și să verifice 
în condiții de concurs elementele 
de care au nevoie pentru a le pro
mova în rîndul primelor echipe 
ale respectivelor unități școlare, 
participante la campionatul repu
blican.

Etapa de zonă se desfășoară în 
zilele de 4—5—6 iulie. în zece orașe 
din țară. în organizarea echipelor 
școlilor subliniate mai jos :

Zona I : Șc. sp. Sinaia, Lie. nr. 2 
Iași. Șc. sp. nr. 2 Constanța ; zona 
a doua : Șc. sp. Craiova, Șc. 
sp. Tg. Jiu. Șc. sp. Mediaș, 
Lie, nr. 2 Deva ; zona a Iii-a : 
Șc. sp. Petroșani, Șc. sp. Hune
doara. Șc. sp. Drobeta Tr. Severin,

ȘAPTE POSIBILITĂȚI DE EXCURSIE CU AUTOCARUL 
IN R.P. BULGARIA SELECȚIONATE PENTRU DV.
Din dorința de a satisface și cele mai exigente gusturi. Ministerul Turis

mului propune in anul acesta turiștilor români o mare varietate de programe 
turistice.

Dintre acestea, ne-am oprit astăzi la excursiile în R.P. Bulgaria. întrucît 
peisajul variat, obiectivele istorice și de artă din această tară pot constitui o 
atracție pentru orice turist dornic de un loc plăcut de destindere și recreere.

Cei care îndrăgesc marea, soarele și nisipul pot petrece 12 zile în orașul 
VARNA, anticul Odessus. cunoscut pentru plaja de la țărmul Mării Negre și 
pentru amenajările turistice moderne efectuate în ultimii ani sau la ALBSNA, 
o nouă stațiune la Marea Neagră, cu plajă ce se întinde pe o lungime de 
peste 5 km., cu hoteluri confortabile, așezate la 17 km. nord de stațiunea 
Nisipurile de Aur. Datele plecărilor la Albena s-au stabilit pentru zilele de 
15, 22 iulie, 5, 18. 21, 25. 29 august, iar pentru Varna în zilele de 15. 20, 30 iulie, 
1, 8, 20. 25 august.

Celor care vor să călătorească dar au mai puțin timp la dispoziție, ofi
ciile județene de turism din întreaga tară le pun la dispoziție două excursii 
de 5 zile pe itinerariile : București — Sumen — Varna — Burgas — Kazanlîk
— Sofia — Tîrnovo — București, cu plecarea în zilele de 14 august. 11 sep
tembrie. 2 octombrie sau București — Tîrnovo — Stara Zagora — Burgas — 
Nesebar — Varna — Balcik — Silistra —• București cu plecări în tot cursul 
anului.

De asemenea. între 18—24 septembrie si 2—8 octombrie puteți călători în 
Bulgaria pe următorul itinerar :

București — Russe — Tîrnavo — Stara Zagora — Plovdiv — Sofia — Ril-8
— Plevna — Russe — București.

Circuitul Bulgariei în 10 zile oferă o imagine mult mai cuprinzătoare asupra 
acestei țări. în cadrul acestei excursii se fac popasuri mai lungi în locali
tățile Sumen, Vama. Nesebar. Burgas. Stara Zagora. Plovdiv. Sofia. Tîrnovo. 
Datele plecărilor pentru circuitul Bulgariei sînt : 5. 12. 19. 22 și 29 august 197-- 

în zilele de 20 august. 10 septembrie și 1 octombrie autocarele O.N.T. 
Carpați București vor porni într-o călătorie de 18 zile Drin R.P. Bulgaria și 
R S.F. Iugoslavia. Turiștii vor putea vizita în cadrul acestei excursii locali
tățile Tîrnovo. Stoletov. Plovdiv. Sofia. Rilla Skoplie. Titograd. Kotor. Du- 
brovnic. Split. Plitvice. Rijeka. Ljubljana. Zagreb. Beograd.

La întoarcerea în tară se va vizita Peștera Muierii si mînăstirile Tismana, 
Horezu și Cozi a.

Pentru toate aceste excursii O.N.T. Carpați asigură cazare, masă. ghid, 
programe turistice, bani de buzunar în valuta tării vizitate, servicii de 
categoria I. w ,

La cererea unor instituții. întreprinderi sau organizații se alcătuiesc pro
grame turistice pe itinerariile solicitate.

Pentru informații și înscrieri, vă puteți adresa oficiilor ludețene de turism 
din întreaga țară sau Filialei O.N.T. Carpați — București din calea Victoriei 
100. tel. 16 44.31.

este nevoit să se recunoască tnvins pentru a doua oară 
Foto : S. BAKCSY

in ofensivă fiind susținute ți de 
ideea șarjelor pe extrema dreaptă, 
acolo unde dispozitivul oaspeților 
părea mai vulnerabil ți unde Năs-

NU E VACANȚĂ
26 iulie — 6 august, la Arad. Ca

ransebeș, Lugoj, Reșița și Timi
șoara : „Turneul Prietenia* *,  rezer
vat reprezentativelor de juniori.

tele 1969 70 (tocul 10 cu 29 puncte) 
și 1970'71 (lacul 9 cu 30 puncte) ?

După opinia noastră, acest „secret" 
constă în :

• Priceperea, tactul și promptitu
dinea cu care conducerea a știut, să 
intervină și să aplaneze conflictele 
interne, asigurind climatul necesar 
unei bune pregătiri și activități com
petiționaie. Adăugăm — ca element 

național de juniori : o tehnicitate 
mulțumitoare, diminuată, Insă, con
siderabil de rigorile unui presing 
mai decis ; un moral cu suporți de 
argilă în condițiile unei asistențe ne
obișnuit de numeroase și a mizei 
considerabile a jocului (vezi cazul 
lui „U" Cluj, crispată și îngenun
cheată psihic în prima repriză) ; 
exprimare tactică șablonizată (Di
namo, numai joc de tatonare la 
mijlocul terenului cu centrări repe
tate în careu, „U“ Cluj, cu precă
dere, contraatacuri în adîncime) ; 
lipsa unui coordonator veritabil ; 
elan neconform cu vîrsta jucători
lor ; o pregătire fizică medie (rit
mul de joc a traversat perioade de 
nepermisă somnolență) ; un dram 
de hazard și nebulozitate în însăși 
concepția antrenorilor, atîta timp 
cit Eremia, singurul șuter autentic 
al clujenilor, figura pe foaia de ar
bitraj cu nr. 14 ; slab randament în 
fazele de finalizare, căci ambele 
echipe nu au șutat pe spațiul porții, 
în 80 de minute, decît de 6 ori (4 
lovituri, „U“ Cluj, două Dinamo 
București).

La sfîrșitul acestei finale, l-am 
văzut pe cunoscutul tehnician Ion Bă- 
lănescu. Clătina nemulțumit din 
capul său sur, de om „imbătrlnit" 
în fotbal. A reflectat cu voce tare : 
„Angajamentul fizic al acestor băieți, 
sub norma pretențiilor legitime. 
Dacă la 18 ani nu mănînci nori pe 
teren, la 28 ai să joci în pas lent. 
Bagajul fizic e prea sumar pentru a 
ne optimiza speranțele. Or, nu spun 
o noutate, aici este handicapul nos
tru de tradiție față de fotbalul in
ternațional de mare preformanță 1“

Ion CUPEN

Ne aflăm în plină vînzare a bi
letelor pentru tragerea excepționa
lă Pronoexpres de duminică 9 iu
lie 1972, tragere care oferă parti- 
cipanților în număr NELIMITAT 
premii în bani, în autoturisme și 
excursii în URSS și Paris.

Pentru stabilirea numerelor cîș- 
tigătoare se vor efectua 5 extrageri 
de cîte 8 numere din 45. In total 
se vor extrage 40 de numere. Pro- 
curați-vă din vreme biletele.

Cîștigătorii excursiilor de la 
tragerea excepțională Loto din 20 
iunie 1972 (continuare) t categoria 
6 (68 excursii în Bulgaria, Iugos
lavia și Ungari®) i 1. Bircea Du- 

timii doi ani. Alături de „Tolea" 
evoluează internaționalii Mihai Su
ciu (aripă) și Florin Popovici (ta- 
loner), ca și — am îndrăzni noi a 
spune — viitorii purtători ai tri- 
courilor naționale, Ion Tătucu, E- 
wald Vollman și Eduard Priess 
(înaintași), Iuliu Peter sau Marian 
Ghețu (treisferturi).

Nu am vrea să încheiem rin
ei urile noastre de prezentarea 
XV-lui campion fără a pomeni de 
acei cițiva entuziaști sprijinitori 
care stau în spatele performanței 
deosebite, realizată de mînuitorii 
balonului oval din Timișoara. Este 
vorba, în primul rînd. de marele 
animator al sportului universitar 
din oraș, conf. univ. dr. Petre 
Stanciu, rectorul Universității și 
președintele clubului, de dr. 1*3- 
raschiv Chiri țâ. un mare pasionat, 
de ing, Nicolae Oiță, președintele 
secției de rugby a lui „U“, de a- 
sistentul universitar Petre Laichlci, 
secretarul secției și de lectorul u- 
niversițar Francisc Neiss. inimosul 
căpitan de echipă.

Iată temeiul succeselor trecute 
și, mai ales, credem noi, al celor 
vUtoare.«

★
6 iulie — Covăsiră : consfătuire cu 

antrenorii coordonatori ai centrelor 
de juniori ți copii.

15—16 iulie : consfătuire, la Bucu
rești, cu antrenorii echipelor din 
Divizia A și din campionatul de 
tineret rezerve.

31 iulie — 6 august, la Piatra I 
Neamț: curs de perfecționare cu j 
participarea arbitrilor de categorie I 
republicană A și B.

In luna iulie, la Timișoara, Co
vasna și Snagov — organizarea u- 
nor tabere de vară pentru elemen
tele talentate, de perspetivă, apar- 
ținind centrelor de juniori și copii.

Șc. gen. nr. 2 Alba Iulia ; zona a 
IV-a : Șc. sp. Rm. Vîlcea, Șc. sp. 
Drăgășani, Șc. sp. Sibiu. Șc. sp. 
„Viitorul" Pitești ; zona a V-a : 
Șc. sp. Caransebeș, Șc. sp. Lugoj, 
Șc. sp. „Viitorul" Timișoara. Șc. 
sp. Ineu, Șc. sp. „Gloria" Arad ; 
zona a Vl-a : Lie. de fotbal Baeău, 
Șc. sp. Municipiul Gh. GheorgbJu- 
Dej, Șc, sp. Tecuci. Șc. gen. nr. 
178 București ; zona a VlI-a : Șc. 
sp. Sf. Gheorghe, Șc. sp. Tg. Se
cuiesc, Șc. sp. nr. 2 București. Sc. 
sp. Brașov. Șc. sp. „Șoimii" Sibiu ; 
zona a VIII-a : Șc sp. Oradea. Șc. 
sp. Năsăud. Șc. sp. „Viitorul" Cluj, 
Șc. sp. Cărei, zona a IX-a : Șe. sp. 
Miercurea Cîuc, Șc. sp. Tg. Mureș, 
Șc, sp. Cristuru Secuiesc, Șc. sp. 
Odorhei : zona a X-a : Lie. nr. 38 
București, Șc. sp. Călărași. Șc. sp. 
..Brașovia" Brașov. Șc. sp. „Ener
gia" București.

Echipele învingătoare în aceste 
10 zone vor participa — în peri
oada 10—27 iulie — la tabăra de 
la Rm. Vîlcea. în cadrul căreia se 
va desfășura etapa finală. Cele 
10 finaliste vor fi împărțite în 
două serii. în prima serie vor juca 
învingătoarele zonelor 1. 3. 5, 7. 9, 
iar în cea secundă, celelalte cinci 
formații, clasate pe locul întîi în 

turescu a strălucit ca în zilele Iul 
cele mai bune.

Dar superioritatea Rapidului nu 
s-a concretizat numai suh rapor 
tul organizării jocului — element 
determinant, după noi. în depar
tajarea echipelor în prima repriză 
— ci. în egală măsură, și pe pla
nul capacității de efort, aceasta 
din urmă decisivă în menținerea 
avantajului de două goluri, reali
zat în prima repriză. Elocvent ni 
Se pare în această privință faptul 
că. dacă în prima parte a întîlnirii 
a existat un relativ echilibru, mar 
cat ți de numărul acțiunilor ofen
sive (40—35 în favoarea bucureș- 
tenilor) în repriza a doua iniția
tiva a trecut net de partea forma
ției antrenată de B. Marian, care 
a organizat 50 de acțiuni de atac 
în 45 de minute, față de cele 20 
ale oaspeților. Și dacă scorul a 
rămas totuși nemodificat, în con
tinuare. asta se datorește în parte 
și certitudinei gazdelor în victo 
rie.

în sfîrșit, se poate afirma că 
succesul Rapidului mai are la bază 
și o mai bună mobilizare morală, 
comparativ cu aceea a adversaru
lui și chiar cu alte evoluții giuleș- 

zonele 2, 4, 6. 8. 10. Se va juca 
sistem turneu numai tur. Echipele 
de pe primul loc în cele două serii 
își vor disputa finala

Tr. PREDEȚEANU

Clujanul Păuna, tatonat de Cusiof, mai are două obstacole pină la poarta adversă i Mindruț (nr. 6} și Baneiu. 
Riscurile contraatacului solitar... Foto: i MIHAICÂ

(Urmare dtn pag 1)

două echipe provinciale, superiori
tatea lor fiind destul de netă. Am 
insistat asupra acestor lucruri, de
oarece vrem să scoatem mai bine 
în evidență performanța campioni
lor, considerînd că rugbyștij bucu 
reșteni nu au jucat cu mult mai 
slab ca în trecut, cum s-ar părea 
la prima vedere (Dinamo, mai ales, 
a evoluaț la fel de agreabil și 
spectaculos ca altădată, poate doar 
mai puțin eficace). Ceea ce se re
marcă, totuși, este reducerea re- 
zervelor lor de cadre (deși la ni
velul juniorilor. Bucureștiul domi
nă competițiile), ceea ce le-a di
minuat posibilitățile de iztîndă în 
disputa cu cele mai puternice te?, 
muri din țară, cere — ele — au 
reușit să promoveze valori tuten- 
tic-e, închegînd echipele cu adevâ 
rat redutabile.

Fără îndoială că. dintre toate for
mațiile din țară, cea mai puter
nică impresie a produs o XV le U- 

tene, în situații anterioare similare, 
învățînd. se pare, în primul rînd. 
din propria experiență, abordînd 
partida finală cu o mai mare se 
riozitate și ambiție decît altădată, 
formația din Grant a reușit să 
aducă innimoșilor săi susținători
— după multe încercări nereușite
— marea satisfacție : cucerirea 
„Cupei României" după 30 de ani 
și reînnodarea. cu acest prilej, a unei 
frumoase tradiții competiționaie.

Finalista din acest an a cupei, 
echipa minerilor din Valea Jiului, 
se poate mîndri, la rîndul ei. că 
a obținut o performanță care se 
înscrie în palmaresul propriu ca 
cea mai valoroasă din existența 
sa de pînă acum. Marcat, proba
bil și de oboseala meciului din 
semifinale cu Dinam© și într-un 
fel complexat de cadrul festiv 
al nocturnei de pe ..23 August", 
3 l-le antrenorului E. Iordache s-» 
străduit totuși și a reușit să se 
achite onorabil de răspunderea pe 
care o pretinde evoluția în fața 
publicului din Capitală. în aseme
nea împrejurări. Pentru acest lu
cru — în ciuda înfrîngerii pe care 
n-a putut să o evite — Jiul are 
merite incontestabile și dreptul său 
la o satisfacție, care întrece evi
dent obiectivele sale din acest an. 
ni se pare legitim.

Nu același lucru se poate afirma 
și despre publicul bucureștean, 
oare aștepta de la această finală 
poate ceva mai mult. Mai mult 
fotbal, un spectacol mai antrenant, 
mai palpitant, pe întreaga durată 
a celor 90 de minute de joc. Pen
tru că dacă ne gîndim mai bine, 
meciul în sine n-a contat efectiv 
decît în prima repriză. Ceea ce 
trebuie să recunoaștem că este 
cam puțin. Și că, din acest punct 
de vedere Rapidul, în primul rînd, 
singura formație bucureșteană 
prezentă la startul viitor al unei 
competiții europene, mai are niște 
datorii de împlinit

ÎNSEMNĂRI DUPĂ FINALA „SPERANȚELOR"

JUNIORII AU RĂMAS, ORICUM, DATORI...
Un meci de juniori care hotărăște 

campioana țării are valoare de sim
bol. Semnificația lui este precisă, 
.fotografiind", fără doar și poate, la 
un moment dat. forța fotbalistică a 
unei generații în prag de afirmare. 
Chiar dacă această judecată suportă 
un amendament, obiectiv, de relati
vitate, meciul decisiv dintre Univer
sitatea Cluj și Dinamo București 
trebuia să ne vorbească nouă, AZI, 
despre talentul, pregătirea fizică, 
tăria morală a cohortei de jucători 
care MlINE va popula viața fotba
lului nostru. Iar in ultimă instanță, 
mai poate fi vorba aici și de o 
anticipare a capacității viitoare a 
unor cluburi cu tradiție fotbalistică 
atît de bogată ca Dinamo București 
și „U“ Cluj.

Desigur, nu visam o finală „de 
aur", pentru că eram dispuși să a- 
cordăm circumstanțe atenuante unor 
băiețandri încorsetați de miza im
portantă a jocului. Nutream doar 
speranța frumoasă că această finală 
va urca o treaptă calitativă, oferin- 
du-i ca termen de comparație finala 
de anul trecut (între S.S.E. Sibiu

LA TERMINAREA
mișorean. De fapt, autorul aces
tor rînduri a intuit încă de acum 
doi ani marile posibilități ale rug- 
byștilor de pe malurile Begăi eta
late cu mult brio într-un turneu 
întreprins în Franța și Italia pe 
care am avut ocazia să-l urmărim. 
Rezultatele obținute astăzi nu fac 
decît să confirme bunele impresii 
lăsate nouă cu doi ani în urmă, ca 
și publicului francez atît de bun 
cunoscător al jocului cu balonul 
oval. Anul acesta, timișorenii. în- 
treeîndu-se pe sine, au desfăcut 
chingile conservatorismului adu- 
cînd rugbyul — prin transmutarea 
titlului în orașul de pe Bega — 
suflul nou de care el avea atîta 
nevoie

înființat în anul 1949 de un mă
nunchi de entuziaști, printre care 
se cuvine citat acela care a adus 
primul balon oval în Timișoara, 
Titus Popescu, salariat al Operei 
din oraș. XV-le studențesc s-a bu
curat de-a lungul anilor de în
drumarea competentă a unor antre
nori destoinici și pric.epuți, ca re-

1. „SECRETELE"
A fost lung și presărat cu multe 

dificultăți drumul parcurs de 
F. C. Argeș pînă la cucerirea 

titlului. Mai întîi, a fost necesară 
aplanarea unor frămîntări din sînul 
colectivului, iscate — în preajma în
ceperii campionatului — de divergen
țe între fostul antrenor Titus Ozon și 
o parte din jucători. Starea de .spi
rit a avut influențe asupra pregătirii 
și, firește, asupra comportării jucă
torilor în prima parte a campionatu
lui. Apoi, o dată lichidate aceste fră
mîntări și instaurată o atmosferă 
bună de lucru, sub un alt colectiv 
tehnic (FI. Halagian și T. Dima), a 
început munca pentru refacerea tere
nului pierdut, oglindit în clasament 
prin locuri codașe, ceea ce nu ședea 
bine unei echipe cu prestigiul și pre
tențiile F. C. Argeșului. A urmat un 
adevărat tur de forță : un salt de 
pe locurile 15—16 și apoi de pe 11—13, 
după primele 7 etape, pe locul 4, la în
cheierea turului! „F. C. Argeș — re- 
divivus" se intitula atunci un comen
tariu în revista „Fotbal". Deplina 
confirmare avea să vină mai tirziu.

Terminînd turul pe locul 4 (la 4 
puncte în urma liderului — de 10 
etape — U.T.A.), fotbaliștii arge
șeni își vedeau îndeplinit, pe jumă
tate. e drept, obiectivul propus 
unul din primele.. 4 locuri. Dar, din 
acest moment. pretențiile lor s-au 
mărit, au început să îndrăznească 
mai mult. Diferența de 4 puncte nu 
li se părea nerecuperabilă (și nici 
n-a fost pînă la urmă). Comportarea 
lor din ce in ce mai bună, pregă
tită în lunile de iarnă, victoria asu
pra liderului și eșecul acestuia în 
fața lui Dinamo — în primul rînd 
— și apoi „jocul rezultatelor" (due
lul a continuat indirect) au șters 
treptat diferența, mai mult chiar 
din eatpa a XXV-a F. C. Argeș a 
preluat conducerea plutonului pe 
care n-a mai cedat o pînă la sfîrșit, 
cînd a avut 4 puncte mai mult 
decît U.T.A. și „U“ Cluj !

locul

și Petrolul Ploiești). Dar nu a fost 
așa. Ne mai gîndeam că vom desluși 
din efectivele lansate în întrecere, 
un fotbalist, măcar unul singur, cu 
har de mare jucător, pe care mingea 
să-l asculte vrăjită, care să alerge 
mai mult și mai cu folos decît ad
versarii și coechipierii săi, care să 
arunce în gazonul de la „23 August" 
sămînța geniului cu ghete de fotbal 
în picioare. Dar acest mare jucător 
a absentat la finala de duminică, 
chiar dacă Roșu a confirmat cele 7 
selecționări în echipa națională, 
printr-un vole-gol de jucător matur, 
chiar dacă Giurgiu a luptat pină la 
sacrificiu, chiar dacă Bucur a sprin- 
tat de cîteva ori vreo 30 de metri 
cu mingea la picior, cu un ciorchine 
de adversari pe urmele sale, dornici 
să-1 deposedeze ; chiar dacă funda
șul dreapta al Universității, Totu, 
juca din ce în ce mai bine, pe mă
sură ce se scurgea timpul de joc.

Ansamblul acestei confruntări a 
proiectat în prim-plan cîteva consta
tări. care- pot fi oricînd ridicate la 
o putere egală cu numărul de echipe 
care activează în campionatul nostru

CAMPIONATULUI
gretatul Gogu Sfetescu sau Ion 
Buzoianu. Dar marea performanță 
a fost realizată abia acum sub con
ducerea acestui mare animator al 
rugbyului timișorean care este D. 
Antonescu. După cîteva încercări 
repetate, dar infructuoase, locul 
cinci în campionatul anului 1968'89, 
apoi, în ediția următoare, medali
ile de bronz (cea mai bună perfor
manță pînă la acea dată a vreunei 
echipe provinciale), din nou locul 
cinci în anul următor, iată, anul 
acesta studenții au cunoscut su
prema satisfacție. Le-au trebuit 23 
de ani de eforturi incalculabile 
pentru a cuceri, în fine, titlul ! Un 
timp relativ lung, dar pentru care 
temerarii suporteri timișoreni au 
primit o binemeritată răsplată.

Spuneam că echipa Universitatea 
reprezintă mult, la ora actuală, în 
lumea rugbvuluj românesc și că ti
tlul se află în mîini bune. Este 
suficient, credem, să amintim că 
acum culorile clubului timișorean 
sînt apărate de Gheorghe Răscanu, 
rugbystul cotat „numărul 1" In ul-

TITLULUI CUCERIT DE F.C. ARGEȘ

Cum se explică această spectacu
loasă evoluție (reprezentată în gra
ficul alăturat) cu un final neprevăzut 
de foarte mu Iți ? Care este „secre 
tul" succesului unei ehipe care a 
folosit aproape același lot, aceiași 
13 jucători de bază din campiona-

LOTUL FOLOSIT

Portari: Stan, Niculescu și 
Ariciu

Fundași : Pigulaa, Olteanu, 
Vlad, Barbu, Ciolan, Ivan, Ne- 
delcu

Mijlocași : Prepurgel, Marian 
Popescu, Emil Dumitru, Ștefan 
Dumitru

Atacanti : Radu, Dobrescu, 
Roșu, Dobrin, Frățilă, Ciernoa- 
vă, Jercan 

LOTO - PRONOSPORT

derteminant — colaborarea și spri
jinul acordate permanent clubului 
de organele locale.

• Schimbarea opticii jucătorilor, 
care au înțeles că fără muncă per
severentă și zeloasă nu-șî pot valo
rifica resursele și calitățile și că 
fără încadrare, necondiționată, în 
spiritul colectiv și disciplina de joc 
nu pot atinge rezultate de perfor
manță. Dobrin și Olteanu, conside
rați drept jucători dificili, s-au sub- 
bordonat intereselor echipei, etalîn- 
du-și ■— pe teren — personalitatea 
de jucători.

• Deși tineri în meserie, antre
norii FI. Halagian și T. Dima s-au 
priceput să creeze o atmosferă să
nătoasă în sînul echipei, să-i im
prime seriozitate, corectitudine. în 
general ținuta demnă carc-i caracte
rizează, fără să facă concesii în pre
gătire și joc. Dimpotrivă. S-au ară
tat înțelegători, dar și exigenți și... 
rezultatele s-au văzut în unitatea — 
sufletea&eă și tehnică — a echipei, 
în pregătire, in jocul treptat mai 
bun, în conduita generală sportivă 
(un singur suspendat- — Olteanu și 
doi mustrați — Jercan și Roșu). în 
ascensiunea, ca joc și rezultate, pe 
care antrenorul federal Angelo Ni- 
culescu a caracterizat-o drept un. 
„progres accentuat tehnic-tactic față 
de sezonul din toamnă".

• Stabilirea lotului și a echipei,
aducerea tuturor jucătorilor Ia ace
lași nivel de pregătire, alcătuind un 
ansamblu sudat, călăuzit de o idee 
tactică precisă, care n-a suferit în 
linșa temporară a lui Barbu sau 
Frățilă (reintegrați mai tirziu în 
jocul echipei), M. Popescu — un 
mijlocaș modern, bun constructor și 
finalizator — sau Pigulea — exce
lent fundaș ofensiv, ca și Ivan — 
sau chiar Dobrin — conducător in
teligent de joc, creator și realizator 
în același timp. Prin această stabi
litate, a sporit și randamentul echi
pei în toate compartimentele, între 
care s-a realizat echilibru. Linia de 
mijlocași preconizată. Prepurge] — 
M. Popescu, s-a creat treptat, cu efi
ciență (15.6% din goluri), eficac'ta- 
tea atacului s-a repartizat pe toți 
componenții săi : 33,3% extremele
Radu și Jercan, adevărate „pistoane", 
50,1% atacanții centrali Dobrin, Fră
țilă și Roșu (primii doi au realizat 
43,1% din goluri).

• Competența cu care antrenorii, 
cu ajutorul medicului P. Tomescu, 
au rezolvat problema refacerii după 
efort, ca și modul judicios în care 
au folosit perioadele de întrerupere 
ale campionatului. Efectul ? Echipa 
a terminat în forță și a dominat 
finalul turului și al returului prin 
prospețime, dar și printr-o bună or
ganizare a jocului, elastică (trecere 
ușoară de la 1—3—3—3 la 4—3—3 și 
4—2—4), apărare fermă, ajutată util 
de extreme, atac combinativ și ef:- 
cient. impulsionat de mijlocași și 
sprijinit și de fundașii laterali.

Cam acesta credem că este... com
poziția „secretului" primului titlu 
cucerit de F C. Argeș, răsplata ur.ei 
munci intense, neprecupețite. Un 
titlu care aduce noi responsabilități, 
în primul rînd pe aceiea pe care le 
incumbă participarea la „Cupa cam
pionilor europeni".

Exemplul dat de F. C. Argeș în 
acest campionat ne întărește însă 
convingerea că piteștenii vor ști 
să-și onoreze titlul și cu o compor
tare bună în „C.C.E.". Le-o dorim 
din toată inima.

Petre GAȚU

ȘTIRI
MIINE, LA RTMNICU VÎLCEA: 
CHIMIA — FORTITUDO PARMA

întîlnire internațională, mîine la 
Rm. Vîlcea, unde formația locală 
Chimia va susține un joc amical 
în compania echipei italiene For- 
titudo Panna.

Formația oaspete va evolua du
minică într-un al doilea joc și va 
avea ca adversară o echipă din 
Divizia C, nedesemnată încă.
JOCURI DE SELECȚIE, LA STEAUA

începînd de mîine și pînă la ?5 
iulie. Centrul de copii și juniori al 
Clubului Steaua organizează selec
ții pentru copiii născuti în anii 
1957. 1958. 1959. 1960. 1981 și 1962. 
Cei interesați se pot prezenta z:l- 
nic, între orele 8—12 și 16—19. la 
Stadionul Ghencea (capătul liniei 
tramvaielor 3 și 8, autobuzele 105 
și 118), avînd asupra lor chiloți 
și pantofi de tenis.

mitru — Teiuș jud. Alba ; 2. Ma- 
nolescu Gheorghe ; 3. Hiche Lidia 
și 4. Iancu Ion din Pitești ; 5. Cra- 
iovan Alexandru — Glăvănești jud. 
Bacău ; 6. Roman Gh. Ion — sat 
Dumboava corn. Gura Văii jud. 
Bacău ; 7. Grămadă Gheorghe — 
corn. Poroschia jud. Teleorman ; 
Gligor Traian — Oradea ; 9. Pa- 
rasca I Vasile — Abești jud. Bo
toșani ; 10, Bodocan Gavril ; 11.
Dincă Daniela și 12. Dumitrescu 
Ion toți din Brașov ; 13. Bîgiu Ma
ria — Făgăraș ; 14. Goșuly Andrei 
— Săcele jud. Brașov ; 15. Chițoiu 
Maria ; 16. Mihăescu Iordache din 
Brăila: 17. Nedelcu Ion — Caras 
Severin ; 18. Toșa loan : 19. Bacs 
Francisc și 20. Pap Maria toți din 
Cluj. (Continuare în numărul de 
miercuri).

PRONOEXPRES 
PREMIILE TRAGERII Nr. 26 

DIN 28 IUNIE 1972 :
Extragerea I : Cat. 1 i 1 variantă 

a 100.000 lei și 1 variantă 5O°.o a 
50.000 lei; Cat. 2 > 3 variante 10° n 
a 28.045 lei ; Cat. .3 : 16 a 5.258 lei ; 
Cat. 4 • 33,15 a 2.538 lei ; Cat. 5 :
93.65 a 898 lei ; Cat. 6 : 3.507,05 
a 40 lei.

REPORT CATEG, I : 1.015.075 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 va

riantă 25o/o a 100.000 lei ; Cat B ■ 
12,95 a 7.102 lei ; Cat. C : 42.50 a 
2.164 lei; Cat. Di 2.170,30 a 60 lei; 
Cat. E ! 114,05 a 200 lei ; Cat. F 1
2.472.65 a 40 lei.
REPORT CATEG. A: 151.925 lei.

Cîștigul de 100.000 lei de la ca- 
teg. 1 a fost obținut de IONESCU 
ALEXANDRINA, din București, 
iar cel jucat 5Oo/o de 50.000 Iei l-a 
obținut HANGANU PETRICĂ din 
Cluj. Cîștigul de la extragerea a 
II-a, categoria A, jucat sfert, de 
100.000 lei. l-a obținut ANCA 
IOAN din Petroșani.

Rubrică redactată de 
LOTQ-PSQNOȘl’ORT



A ÎNCEPUT ULTIMUL TEST PREOLIMPIC AL SCRIMERILOR

FLORETIȘTII ROMÂNI IN LUPTĂ spor AGENDA

PENTRU UN LOC IN FINALĂ
Haukler și Mureșanu au debutat promițător in „Turneul Prietenia" dar, in semifinale, Țiu a avut cea mai bună comportare

KATOWICE, 3. (Prin telefon de la
trimisul nostru special).

Luni dimineață a început, în mo
derna și spațioasa sală din Kato
wice, un important test preolimpic 
pentru scrimerii din țările socia
liste, „Turneul Prietenia" ( la care 
participă și reprezentanți aj țării 
noastre.

Proba 
trecerea 
în care 
luat un 
evoluat în seria a Il-a, unde a' rea
lizat 3 v (la polonezii Zwak și 
Kalinski și la bulgarul Stoicev). 
Deosebit de bine a luptat în pri
mul tur — apoi și în sferturile de 
finală — Ștefan Haukler. El a în
trecut patru din cei cinci competitori 
(printre care și pe redutabilul flo- 
retist sovietic Romanov cu 5—4), 
pierzînd numai asaltul cu maghia
rul Solti (3—5). Iuliu Falb, care a 
evoluat în seria a Vl-a, a obținut 
cele trei victorii care i-au asigurat 
calificarea (5—4 cu polonezul Kluc- 
zek, 5—0 cu bulgarul Kristov și 
5—1 cu Metier, din R.D.G.). El a 
pierdut Ia cubanezul Gil și la po
lonezul Kondrat.

Tănase Mureșanu a început și el 
competiția cu o suită de trei vic-

de debut a constituit-o în- 
individuală a floret iști tor 

toți cej cinci trăgători au 
start bun. Mihai Țiu a

torii (5—2 cu maghiarul
5—1 cu polonezul Ambrowski, 5 
cu cubanezul Salvat). *.  .7
Aurel Ștefan a obținut și el 
ficarea în sferturile de finală, 
lizînd trei victorii meritorii : 
cu Behrens (R.D. Germană), 
cu Gonzales (Cuba) și 5—1 cu 
nikowski (Polonia).

în sferturile de finală, cele

Sztok,
4 

în sfîrșit, 
cali- 
rea- 
5—3 
5_ 2
Ka-

In sferturile de finală, cele mai 
bune comportări le-au avut Hauk- 
ler și Mureșanu. Primul a cîștigat 
toate cele cinci asalturi susținute : 
5—2 cu Koteșev (U.R.S.S.), 5—3 cu 
Behrens (R.D.G.), 5—1 cu Wojcie
chowski (Polonia). 5—3 cu Solti și 
5—4 cu Schenke] (R. D. Germană). 
Mureșanu a realizat patru victorii 
la o serie 
experiență 
Stankovici 
mondial — pe care l-a întrecut cu 
5—4, după un asalt dramatic (ad
versarul său a condus cu 4—1 !), 
vice-campionul mondial Dabrowski 
(Polonia), pe care l-a învins comod 
cu 5—2. floretistul sovietic Roma
nov (5—1), și pe Aurel Ștefan, cu 
5—1. El a pierdut numai asaltul 
cu Hărter (R.D.G.) la scorul de 
1—5. Mai greu a obținut calificarea 
Țiu. care a fost nevoit să susțină 
și un baraj cu maghiarul Szakacs,

de trăgători cu mare 
ca sportivul sovietic 
— actual campion

întrecîndu-1 cu 5—4 după destule 
emoții, deoarece a fost condus cu 
3—1. Țiu a realizat victorii la Ig
natov (U.R.S.S.) cu 5—3, Meller 
cu 5—4 și Kondrat cu 5—4.

Ceilalți doi trăgători români, Talb 
și Ștefan au fost eliminați în aceas
tă fază a întrecerii. Primul a ra
tat calificarea pentru o diferență 
de numai 14 sutimi față de Kozie- 
jovvski- iar Ștefan a fost net de
pășit de adversarii săi, de altfel 
foarte puternici.

Ia ora ultimei noastre convor
biri erau în curs de disputare se
mifinalele, în care cea mai bună 
situație o avea Țiu. cu 2 v (5—1 
cu Mureșanu și 5—3 cu Denisov). 
Haukler și Mureșanu suferiseră 
cite trei infringeri, ceea ce, prac
tic, le-a barat drumul spre finală.

Tiberiu STAMA

FISCHER N-A SOSIT
INCA LA REYKJAVIK!

cu aminarea cu 48

în

SE RELIEFEAZĂ LA FINALELE
i

în legătură __
de ore a primei partide a meciului 
Spasski — Fischer, Federația de 
șah a U.R.S.S. a dat publicității 
un comunicat în care se spune că. 
dacă pină marți 4 iulie, ora 12 (ora 
Reykjavik) Fischer nu va sosi în 
capitala Islandei, iar F.I.D.E. nu 
va aplica prevederile regulamentu
lui internațional și ale acordului 
de la Amsterdam, Federația de șah 
a U.R.S.S. va considera că meciul 
nu s-a putut disputa din vina cha- 
Len gerul ui, 
ce decurg

Pînâ la 
cher încă 
landei.

cu toate consecințele 
din acest fapt- 
închiderea ediției, 
nu sosise în capitala Is-

Pis-

*

W/ih lume
„sferturile” de la Wimbledon

NĂSTASE iL INTILNESTE PE CONNORS
■>

Ai

La Wimbledon, în sferturile de 
finală ale probei de simplu femei, 
s-au obținut următoarele rezultate : 
E. Goolagong (Australia) — F. Durr 
(Franța) 8—6, 7—5, Ch. Evert 
(S.U.A.) — P. Hogan (S.U.A.) 6—4, 
4—6. 6—1, R. Casals (S.U.A.) — N. 
Gunter (S.U.A.) 3—6, 6—4, 6—0,
B. J. King (S.U.A.) — V. Wade

(Anglia) 6—1, 3—6, 6—3. Prin ur
mare în semifinale s-au calificat 
trei jucătoare din S.U.A. și austra- 
lianca Goolagong. Meciurile se vor 
disputa astfel : Goolagong — Evert 
și Casals — King.

Alte rezultate, dublu bărbați, tu
rul IV : McManus, Osborne (S.U.A.) 
— Kodes, Kukal (Cehoslovacia)

Pe pistele de apă europene se desfă
șoară noi întreceri de anvergură la 
caiac-canoe. sportivii români reușind, șl 
de această dată, să-și îmbogățească pal
maresul cu alte succese. Astfel. în pu
ternica „Regată Belgrad", care a în
trunit la sfirșitul săptămînii trecute 
maeștri ai padelei și pagaei din opt țări 
(Iugoslavia. România. R.F. a Germaniei, 
Ungaria. Bulgaria. Italia, Spania și Bel
gia), echipajele românești au obținut 
două frumoase succese și alte cîteva 
locuri fruntașe în clasamentele probelor 
olimpice. pe distantele de 1 000 m ]a 
băieți și 500 m la fete. In prima regată 
feminină, de sîmbătă. caiacista Valentina 
Serghel a cîștigat detașat cursa de sim
plu cu 2:06.3, intrecînd detașat adver
sare valoroase, printre care reprezentan
tele R.F. a Germaniei. Pepinghege (2:08.7) 
și Lessner (2:09,8). în cea de-a doua 2d 
de concurs. Valentina Serghei a obținut 
locul trei (timp: 2:06,5). fiind depășită la 
o mică diferență de Pepinghege (2:05,7) 
și Lessner (2:06.1). O comportare meri
torie a avut-o si caiacul de dublu (Va
lentina Serghei. Paulina Humă). sosit 
de două ori pe locul secund (1:5o,7 și

după fostele campioane olimpice

VALERI TREGUBOV

ÎNOTĂTORII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI1

LA WIENER NEUSTADT

Rezultatele recentelor finale ale 
campionatelor sovietice de box, de 
la Moscova, sînt extrem de instruc
tive și pot înlesni o perspectivă a- 
supra șanselor echipei Uniunii

dent), este Valeri Tregubov. Mai 
mult decît atît — cu excepția lui 
Tregubov — alți 4 reprezentanți 
sovietici la campionatele europene 
de Ia Madrid nu au reușit să 
treacă de faza semifinalelor (Hro
mov, fostul campion la categoria 
semiușoarâ și 
ușoară) sau au pierdut în finală 
(foștii campioni unionali Sokolov 
— la pană și Cernîșev — la grea). 
Nici fostul campion 
ușoară. Lifanov, nu și-a 
loc în finale.

In dura luptă pentru 
care adună la finalele 
un număr foarte mare 
buni

Cei 4 înotători bucureșteni care 
au participat la concursul inter
național desfășurat în bazinul de 
33 m din Wiener Neustadt au 
cîștigat toate probele în care au 
luat startul. Cel mai bun rezul
tat l-a obținut Marian Slavic Ia 
200 m liber — 1:58,4 (la două 
zecimi de recordul tarii în bazin

scurt). Celelalte rezultate: 100 m 
liber: 1. Slavic 55.8,
57,3.... 4. Lupu 59,9; 400
1. Slavic 4:31.4 ; 100 m ;
Lupu 64.7 ; 100 m bras : 
1:10,8: 100 m delfin: 1.
64.6, 2.
ber: 1. București 4:01,2; 4X100 m 
mixt; București 4:21,3.

2. Adam 
m liber: 
spate : 1. 
1. Resier 

100 m delfin: 1. Resier 
!. Lupu 67,8 ; 4X100 m Ii-

Kazarian Ia

la categoria 
putut face

titluri — 
sovietice 

de boxeri 
au fost eliminați și alți

NOU RECORD MOMIM. U SABITiJM CU PRUNI
BOB SEAGREN-5,63 ml

• Rezultate excelente in concursul de selecție

, ni»
kawm w AUW JJ. AUAWBBSBB88BSWW

al atleților din S. U A

1:58,3).
și mondiale Breuer și Essen (R.F. a Ger
maniei) — 1:52.9 și 1:56,0. dar înaintea 
echipajului Ungariei (1:56,9. și 2:00,4). In 
proba de canoe dublu frații Ștefan și 
Eugen Nemeș au înscris a doua victorie 
românească, trecînd primii linia de so
sire în 3:55,8. Bun poate fi socotit și 
rezultatul canoistului Ivan Erofei, care 
în cursa de simplu a ocupat locul II 
(după maghiarul Szeghedi — 4:24,3). cu 
timpul de 4:33,3. In fine, poziții frun
tașe au revenit și caiacistilor români ’T) 
singurele finale de duminică: caiac sim
plu 1. J. P. Bumy (Belgia) 3:54,1, 2. Ion 
Drâgulschi (România) 3:55,4. 3. Perri 
(Italia) 3:57,2; caiac 4 1. R.F. a Germa
niei (Pasch, Hennes. Blass, Fischer — 
vicecampioni mondiali) 3:07.4. 2. Italia 
3:07.7. 3. România (Dragulschi, Erath, 
Zabara, Patrichi) 3:08,5; caiac dublu 1. 
Ungaria 3:28.3... 4. România (Zabara. 
Patrichi) 3:30.6,

în altă competiție de amploare, des
fășurată la Brandenburg. în R.D. Ger
mană, a fost consemnată victoria netă 
a echipajului român de caiac 4 care pe 
clasica distantă de 1 000 m a înregistrat 
3113,05, fiind urmat de echipajele Unga
riei (3:14,07), Cehoslovaciei (3:14,35), Po
loniei (3:14,62) și R.D. Germane (3:14,87).

6—3, 4—6, 3—6, 6—3, 6—4, Cooper, 
Fraser (Australia) — Orantes, Gis
bert (Spania) 3—6, 6—4, 2—6, 
6—2, 6—4, Hewitt, McMillan (RSA)
— Ramirez, Machete (Mexic, SUA)
6—1, 6—2, 6—‘ ‘ ’
III: Warwick, 
lia) — Masters, 
lia) 9—7, 6—3, 
zova (U.R.S.S.) 
(Anglia) 6—3, (

Marți, spectatorii prezenți în tri
bunele de la Wimbledon, var pu
tea urmări, printre alte partide 
și pe cele din cadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu băr
bați. Este vorba de meciurile Smith 
(S.U.A.) — Metreveli (U.R.S.S.),
Parun (Noua Zeelandă) — Kodes 
(Cehoslovacia), Dibley (Australia)
— Orantes (Spania) și Ilie Năstase 
(România) — Jim Connors (S.U.A.), 
acesta din urmă fiind derbiul.

4 ; dublu mixt, turul
Goolagong (Austra- 

, Hawcroft (Austra- 
, Metreveli, Moro- 

— Lloyd, Badford 
6—4.

SĂPTAMlNII
4—8 Tenis t Turneul de la Wimble- 

don
4—9 Ciclism : Turul Franței, Turul 

Iugoslaviei
4—8 Atletism : Concursul de selec

ție al atleților din S.U.A. pentru 
J.O.

2—8 Handbal : Turneul selecționa
tei București (masculin) în Algeria

4—9 Scrimă : Turneul internațional 
la Katowice (Polonia).

4—9 Volei : Turneul internațional 
(f) Ia Katowice

4— 9 Călărie : Concurs internațio
nal la Aachen (dresaj)

4_9 Planorism î C.M. la Vrșeț (Iu
goslavia)

5— 6 înot ! Trofeul celor „șapte co
line" Ia Siracusa, Trofeul „din navi- 
gli“ la Siracusa.

5 Fotbal : Cupa Independenței :
Brazilia _  Scoția

6 Fotbal : Cupa Independenței : 
Cehoslovacia — Iugoslavia; U.R.S.S. 
— Portugalia; Uruguay — Argentina

7—9 Tir ; Concurs internațional la 
Belgrad

7—9 Caiac-canoe : Regata Snagov
7— 8 Canotaj : Regata Lucerna
8__9 înot : Concurs preolimpic la 

Roma
8— 9 Atletism ; Campionatele inter

naționale ale României.

9 Fotbal ; Finala Cupei Indepen
denței

NICOLAE NEGUȚ PE LOCUL III ÎN TURNEUL
DE LUPTE GRECO-ROMANE DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — La 

Varșovia au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de lupte 
greco-romane „Memorialul Pytlia- 
sinki11, competiție la care au par- 
ticipaț 105 sportivi din 12 țări, 
printre care și România.

La categoria 90 kg, unde victo
ria a revennit Iuj Metz (R. D. Ger
mană), luptătorul român Nicolae 
Neguț s-a clasat pe locul trei.

Iată cîștigătorii la celelalte ca
tegorii de greutate: categ. 48 kg: 
Kzavka (U.R.S.S.); categ. 52 kg: 
Mihalik (Polonia) ; categ. 57 kg: So
kolov (U.R.S.S.) ; categ. 62 kg : Li- 
penj (Polonia) ; categ. 68 kg : Hu- 
.samusinov (U.R.S.S.); categ. 74 kg : 
Halilov (U.R.S.S.) ; categ. 82 kg : 
Karstroem (Suedia) ; categ. 100 kg : 
Skszidlevski (Polonia) ; categ. peste 
100 kg: Kokznev (U.R.S.S.).

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Sovietice la Jocurile Olimpice de 
la Munchen. După cum se știe, la 
ultimele ediții ale turneului olim
pic, boxerii sovietici au figurat 
mereu printre fruntași. Această 
constatare face cu atît mai inte
resantă trecerea 
petiției finafle 
U.R.S.S.

Iată în primul 
categoriilor, noii 
tici ■ Vladimir 
Boris Zoriktuev 
n atoli Levișcev
Kuznețov (Rezervele muncii), Ghe- 
nadi Dobrohotov (Spartak), 
toii Kamnev (Lokomotiv), Anatoli
Bereziuk (B u,re vestin ik),

Tregubov (Armata sovietică). Rufat 
Riskiev (Dinamo). Nikolai Anfimov 
(Spartak) și Vltaustas Binghialis 
(Rez. muncii). Din simpla înșirare 
a acestor nume reiese, că nici li
nul din campionii U.R.S.S. pe 
1971 nu și-a reînnoit titlul. Sin
gurul care revine, după un an de 
întrerupere (datorat unui acei-

a com- 
caoitala

rînd, în 
campioni
Ivanov
(Burevestnik). A- 
(Spartak), Boris

ordinea 
sovie- 

(Trud).

Ana-

Valeri

Șa- 
(mij- 

sau 
de

pugiliști cunoscuți, cum sînt: 
talin (muscă). Tarasenkov 
locie), Korotaev (semigrea) 
Vasiușkin (grea). Se constată, 
asemenea, dispariția campionului
european Iuoțiavicus (mijlocie) 

și a semimijlociului Abdurahma- 
nov (participant la Madrid).

Semnificativ este accesul la ti
tlu al campionilor europeni de ti
neret din 1970 (Miskolc) Nikolai 
Anfimov și Anatoli Levișcev. 
Practic necunoscuți sînt noii cam
pioni Dobrohotov 
Bereziuk (semijlocie) și Binghia- 
lis (grea). Aceasta 
un progres evident 
tineri, care-și fac loc și sînt pro
movați în lotul fruntaș al boxu
lui sovietic.

Este greu de prevăzut la 
candidați 
lecționerii 
că dintre 
campioni 
primul rînd. 
și Anfimov.

(semiușoarâ).

demonstrează 
al boxerilor

ce 
olimpici se vor opri se- 
sovietici, dar este sigur 
ei nu vor lipsi cîțiva 

pe 1972, printre care. în 
Trcgubov, Riskiev

Concursul de selecție pentru Jocu
rile Olimpice al atleților din S.U.A. 
care are loc la Eugene 
continuă să se desfășoare 
nu] marilor performanțe, 
sâmbătă Eddie Hart și Ray 
egalaseră recordul mondial 
9.9 iar Dave Wottle pe acela al pro
bei de 800 m 1:44,3, duminică, Bob 
Seagren a stabilit un nou record al 
lumii La săritura cu prăjina, trecînd
— din 
ștacheta înălțată la 
cursul de prăjină a fost de o tărie 
nemaiîntîlnită in istoria probei, alți 
doi săritori, Steve Smith și Jan 
Johnson, obținînd 5,50 m, iar al pa
trulea clasat, Deve Roberts — care 
nu va fi prezent, deci La Munchen
— reușind 5.40 m. Iată rezultatele
complete ale probelor disputate pînă 
în prezent: (Reamintim că primii 
trei clasați Ia fiecare probă vor fi 
incluși în echipa olimpică a S.U.A.) : 
100 m — 1. Eddy Hart 9,9, 2. Ray 
Robinson 9,9, 3. Robert Taylor 10,6, 
4. Gerald Tinker 10,1, 5. Warren
Edmonson 10,1, 6. Marshall Dill 
10,1 7. John Young 10.1, 8. Norbert 
Payton 10.2 (Primii 4 vor alcătui șta
feta de 4x100 m). 800 m — 1. Dave 
Wottle 1:44.3. 2. Richard Wohlhuter 
1:45,0, 3. Ken Swenson 1:45,1, 4. Jim 
Ryun 1:45,2, 5. Ronnie Phillips 1:45,3 
fi. Gordon Brown 1:45.4. (Aceste re
zultate reprezintă primele fi perfor-

(Oregon) 
sub sem- 
După ce 
Robinson 
la 100 m

a treia încercare — peste
5.G3 m ! Con-

manțe mondiale ale anului) ; triplu- 
salt 1- John Craft 17,12 m (vint favo
rabil 2,4 m's) 2. Dave Smith 17,07 m, 
record al S.U.A. (v.f. 0,3 mA), 3. Art 
Walker 16,79 m (v.f. peste 2 m s.), 
disc — 1. Jay Silvester 64,36 m, 2. 
John Powell 62,74 m, 3. Tim Vollmer 
62,17 m, 3 000 m obstacole — 1. Mike 
Manley 8:29,7, 2. Doug Brown 8:31,7, 
3. Steve Savage 8:31,9 ; suliță — 1. 
Bill Schmidt 82.45 m, 2. Milt Sonsky 
81,60 m, 3. Fred Luke 81,62 m ; 20 km 
marș L. Larry Young 1.35:56,4, 2.
Goetz Kloepfer 1.38:03,0, Tom Dooley 
1.39:10.0, -400 mg — 1. Ralph Mann 
48,4 record al S..U.A., (cel mai bun 
rezultat mondial ai anului, al doilea 
din toate timpurile), 2. Dick Brugge- 
tnann 48,6, 3. Jim Seymour 49,3

★
La Budapesta s-a disputat întîlnirea 

dintre echipele masculine și feminine 
ale Ungariei și Cehoslovaciei. La mas
culin au cîștigat oaspeții cu 119— 
104, iar la feminin victoria a revenit 
gazdelor cu 75—62. Cele mai bune re
zultate : masculin : 110 mg Milasin 
(Ungaria) 13,7 ; 400 mg — Danis (Ce
hoslovacia) 50,1 — record ; 3 000 m 
obstacole — Moravcik (Cehoslovacia) 
8:26,6 ; disc — Danek 65,52 m ; fe
minin : 200 m — Balogh (Ungaria) 
23,3 ; greutate — Fibingerova (Ce
hoslovacia) 18.76 m — record ; lun
gime — Nigrynoa (Cehoslovacia) 
6,52 m.

a

ÎN CUPA INDEPENDENTEI

BRAZILIA Șl PORTUGALIA CONDUC ÎN CELE DOUĂ GRUPE
• Brazilia —Iugoslavia 3-0; Scoția-Cehoslovacia 0-0 ; Argentina —U.R.S.S. 1-0;

Portugalia —Uruguay 1-1

BIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). 
— Turneul internațional de fotbal 
„Cupa Independenței" a continuat cu 
meciurile etapei a doua contînd pen
tru grupele semifinale.

La Sab Paulo, în prezența a 75 000 
de spectatori, echipa BRAZILIEI a 
repurtat o victorie netă cu scorul de 
3—0 (2—0) în fața selecționatei IU
GOSLAVIEI. Comentatorii agențiilor 
de presă menționează că succesul 
brazilienilor putea să fie și mai ca
tegoric, avînd în vedere fizionomia 
partidei, dominarea exercitată de 

compionii mondiali din primul pîna 
în ultimul minut. Eroul, meciului a 
fost tînărul jucător Leivinha, care 
a deschis scorul în minutul 19 și 
l-a majorat în minutul 23. în urma 
unei splendide combinații cu Rive- 
lino. După pauză. în minutul 64, 
Jairzinlio a înscris cel _ de-al treilea 
gol, fructificînd o pasă primită de 
Ia Tostao. Ofensiva jucătorilor „Ca- 
riocas" este constantă pînă la sfîr- 
șitul jocului. Arbitrul suedez Cyc
Dahlberg a condus
formații : BRAZILIA :-- ‘ Vantuir, Marco Anto-

Gerson Levinha, 
Rivelino ;
Măriei, — Kri- 
Stepanovici (Pau- 

■ ‘ ‘ Oblak,
Ba-

Ove
următoarele 

Leao, — Ze-
Maria, B-ito, 
nio, Clodoaldo, Jairzinho. Tostao,

IUGOSLAVIA î 
vouka, Katalinski, 
Jovici), Boskovici, 
Acimovici (Șantrici), 
jevici Gcaici.

întîlnirea de la Porto Alegre 
tre reprezentativele SCOȚIEI și 
HOSLOVACIEI s-a terminat cu

Jerkovici, 
), Popivoda,

din- 
CE-
scor

alb i 0—0, după un joc fără istoric,
In grupa a Il-a semifinală la 

Belo Horizonte, s-au întîlnit selec
ționatele ARGENTINEI și U.R.S.S. 
Echipa sovietică, prezentă la 

ceasta competiție cu numeroși „ 
cători de la Zaria Voroșilovgrad, a 
pierdut la limită cu 0—1 (0—1). Uni
cul gol al meciului a fost înscris în 
minutul 23 de mijlocașul Pastoriza. 
Au evoluat următoarele formații : 
ARGENTINA : Santro, — Wolf, Pia
zza, Vargas, Heredia, Raymondo, 
Semenewicz, Pastoriza, Mastrangelo, 
Fischer, Mas : U.R.S.S. : Tkacenko,
— S. Kuznețov, Juralev. Malinghin, 
Lovcev, V. Kuznețov, Vasenin, Kuș- 
kov, Semenov, Eliseev, Onișceko.

Stadionul „Maracana" din Rio de 
Janeiro a găzduit partida dintre for
mațiile PORTUGALIEI și URUGUA- 
IULUI, încheiat la egalitate t 1—1 
(1—1). Jucătorii portughezi au trecut 
prin mari emoții, întrucît după 20 de 
minute erau conduși prin golul mar
cat de Lattuada. In min. 44 a sur
venit egalarea în urma unei acțiuni 
personale, dusă la 
Naime Graca.

în urma acestor 
mentele celor două 
se prezintă astfel i 
GRUPA A

1. Brazilia 
2—3. Cehoslovacia 
2-—3. Scotia

4. Iugoslavia 
GRUPA B
1. Portugalia
2. U.R.S.S.

a-
ju-

bun sfîrșit de
rezultate clasa- 

grupe semifinale

2
2
2
2

2
2

110 3-03221
0 2 0 0-0- 0 " '

1
0 2
0 1

1 1
1 0

0
1

2—2
2—S

4—2
1—1

3
2

3. Argentina 2 10 1 2—3 24. Uruguay 2 0 11 1—2 1
In clasamentul golgeterilor conduc 

Leivinha (Brazilia) și Macari (Sco
ția) cu cile două goluri marcate, ur
mați de un pluton de 11 jucători cu 
cite un gol.

Libuda, căpitanul echipei Schal
ke 04, cu trofeul în miini: Cupa 
R. F. a Germaniei, cucerită de for
mația sa in 
serslăutern.

Telefoto •

finala cu F. C. Kai-

A. P. Agerpres

R. P. CHINEZA, un imens rezervor sportiv. Atleții din provincia 
Shantung cunos'' secretul performanței. Iată-i. la ivirea zorilor, intr-o 
harnică „promenadă" pe nisipul binefăcător al plajei Tsingtao.

r

COPILUL—MINUNE AL GIMNASTICII

JUBILEUL
Anul acesta Institutul Superior 

de Cultură Fizică „Gh. Dimitrov" 
din Sofia 
existentă 
nul 1942 
zică. în 
dezvoltat 
o puternică instituție de învăță
mânt superior. Azi, Institutul „Gh. 
Dimitrov11 are 16 catedre și 5 sec
ții științifice, în cadru] cărora își 
desfășoară activitatea șase profe
sori universitari și trei colabora
tori științifici principali de gradul 

3 colaboratori 
conferințiari 

1972 au absol- 
tinerj care as- 
activitatea ca

împlinește 30 de ani de 
EI a fost înființat în a- 

ca școală de educație fi- 
cele trei decenii el s-a 
și s-a întărit, devenind

I, 33 docenți, 23 
științifici și 14 
Din 1946 și pînă în 
viț institutul 4 349 I 
tăzî își desfășoară 
profesori de educație fizică, antre
nori la diferite sporturi, metodiști 
etc.

începînd din 1970, Institutul or
ganizează cursuri post- universitare 
de calificare pentru împrospătarea

UNEI ȘCOLI
și îmbogățirea cunoștințelor absol
venților săi. cu scoaterea dan pro
ducție Numărul acestor cursuri 
a ajuns anual Ia 15 și ele au fost 
frecventate de 300 licențiați ai In
stitutului.

Institutul dispune de o bibliotecă 
cu 50 000 volume, sală de lectură, 
birou pentru informație științifică, 
serviciu foto și de filmat

Recent, în cinstea celei de-a 90-a 
aniversare a lui Gh. Dimitrov, In
stitutul a organizat o conferință in
ternațională la care au participat 
și studenți din țările socialiste.

Cu același prilej a fost organi
zată și o expoziție înfățișînd viața 
lui Gheorghi Dimitrov și momente 
din istoria dt 30 de ani a institu
tului, 
iulie 
unei 
Superior 
Dimitrov11.

Un
s-a 
noi

NONA GAPRINDAȘVILI
RIGA (Agerpres). — La Riga 

a avut loc festivitatea de închi
dere a meciului pentru titlul mon
dial feminin de șah dintre maes- 
trele sovietice Nona Gaprindașvili 
și Alia Kușnir. După ce a primit 
cununa de lauri, care se atribuie 
învingătoarei, Nona Gaprindașvili. 
de patru ori consecutiv campioană

CAMPIONATE...
BULGARIA (etapa a 32-a); învingind 

cu 4—2 pe Dunav. Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname este virtuala campioană a Bul
gariei ; celelalte rezultate : Lokomotiv 
Sofia — J.S.K. Spartak 0—0. Ceardafon 
— Levski Spartak 1—0. Marek — Slavia
1— 2. Cernomoret — Cemo More 5—2, 
Trakia — Laskov 2—1. Beroe — Etar
2— 2. Botev — Lokomotiv Plovdiv 3—0, 
Akademik — Spartak 1—0. tn clasament 
conduce ȚS.K.A. cu 54 p. urmată de 
Levski Spartak cu 48 p. Beroe 39 p, 
Slavia 37 p. etc.
• Finala Cupei Bulgariei se va disputa 

între echipele Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Si Slavia Sofia. în semifinale, 
Ț.S.K.A. a întrecut cu 1—0 pe Lokomo
tiv Sofia, iar Slavia a învins cu 10—9 
(1_ 1 1—1). după executarea a 10 lovi
turi de la 11 m pe Levski Spartak.

Septemvrisko

CUPE
UNGARIA

— Videoton
3—1: Dozsa __ ....
Egyetertes — Csepel 1—1; Ujpesti Dozsa
— M.T.K. 6—3: Komlo — Haladas 3—2; 
Tatabanya — Raba Eto 0—0: Ferencva- 
ros — Vasas 2—5. Clasament : 1. Ujpest 
Dozsa — 44 o: 2. Salgotarjan — 39 p; 3. 
Honved — 35 p.

..CUPA DE VARA-; Echipa Slovan 
Bratislava a învins cu scorul de 3—2 
formația locală Diurgaarden. In cadrul 
aceleiași competiții s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Slavia Praga — 
O.G.C. Nisa 4—0 ; A C. Nitra — B.K. Co
penhaga 2—0. Oergryte (Suedia) — Wa
cker Innsbruck 4—2: Ncrrkoeping (Sue
dia) — Gomik Zabrze 1—1.

(etapa a 28-a) : Dozsa Pecs
1—1: Salgotarjan — Honved 

Eger — Diosgyor 1—1 î

ultim eveniment; la 1 
pus piatra inaugurală a 
clădiri pentru Institutul 
de cultură fizică „Gh.

ȘI-A PRIMIT CUNUNA
a lumii, a <' ____ _
Alia Kușnir, a jucat foarte bine în 
acest meci, arătînd o excelentă 
pregătire tehnică și o deosebită re
zistență de concurs. „Trebuie să re
cunosc că al treilea meci al meu 
cu Alia Kușnir a fost extrem de 
greu", a declarat maestra gruzină.

declarat că adversara sa,

CEHOSLOVACE
în această vară olimpică, între

cerile celor mai bune gimnaste din 
Cehoslovacia au stîrnit un mare 
interes. O impresie deosebită a pro
dus tînăra Zdena Domakova, în 
vîrstă de 14 ani. Evoluția ei la 
exercițiile libere 
prin elemente absolut noi și 
mare dificultate 
impecabil, ceea 
mai mare notă 
unui gimnast al 
mulînd 75,6 p.
a cîștigat medalia de aur. Pe lo
cul secund s-a menținut mult timp 
Marcella Vahova, dar programul 
ei a fost din nefericire întrerupt 
din cauza unei răniri, care însă nu 
este gravă. în felul acesta ea a 
trebuit să abandoneze competiția 
de selecție, lăsînd pe locul al doi 
lea pe Nemetova (74,8 p.). iar pe 
locul trei pe Liscova (74,4). Alcă
tuirea echipei olimpice feminine a 
Cehoslovaciei va fi cunoscută de
finitiv, de abia în luna aceasta, 
după ultimele confruntări inter
naționale.

s-a caracterizat 
de 

tehnică, executate 
ce i-a adus cea 
acordată vreodată 
țării — 10! Acu- 

micuța campioană

DE LAURI
întrebată asupra proiectelor ime

diate, Nona Gaprindașvili a spus 
că se va pregăti pentru Olimpiada 
de șah, care va începe în luna 
septembrie, în Iugoslavia. Conco
mitent, va urmări și va studia par
tidele meciului de la Reykjavik 
dintre Boris Spasski și Robert 
Fischer.

A ÎNCEPUT TURUL CICLIST 
AL IUGOSLAVIEI

DUMINICA a început Turul ciclist al 
Iugoslaviei. Prima etapă a fost cîștigată 
de sovieticul Trișcin. Etapa a doua des
fășurată ieri a revenit olandezului Van 
Dongen care a și trecut pe primul loc 
în clasamentul general. El este urmat 
de Trișcin ia 10 secunde. Kahlina (Iu
goslavia) la 36 secunde și M. Hrisoveni 
(România) la 54 secunde. în clasamentul 
Pe echipe conduce formația 
urmată de U.R.S.S.. România, 
via etc. Au luat startul 75 de 
din 11 țări.

RECORD EUROPEAN
400 m LIBER FEMEI

Linden în 5:09.43, urmat de Walter Go- 
defroot si R.vck Eghem. In același timp 
a sosit un pluton numeros în care se 
afla și nurtătorul tricoului galben, fran
cezul GYRHILE GUIMARD. El conduce 
în continuare în clasamentul general, 
fiind urmat la 9 secunde de Eddy 
Merckx si lâ 18 secunde de Rick van 
Linden.

Olandei, 
lugosla- 

cicliști

LA

Cu prilejul unui concurs de natație 
desfășurată la Leusden. inotătoarea o- 
landeză Anke Rilnders (în vîrstă de 15 
ani) a stabilit un nou record european 
în proba de 400 m liber cu timpul de 
4:29,3. Vechiul record era de 4:31,1 și 
aparținea compatrioatei sale Hansje 
Bunschoten.

TURUL FRANȚEI, ETAPA A ll-A
Desfășurată între Saint-Brleuc șl La

Baule (206,5 km), etapa a doua a Tu- 
...............................- o 

rutie- 
trei 
van

rului ciclist al Franței a cunoscut 
sosire compactă, dominată de 
riî belgieni, clasați oe primele 
locuri. Victoria a revenit lui Kick

DEȘI ÎNVINS, FITTIPALDi 
CONDUCE DETAȘAT

..Marele premiu al Franței" la automo
bilism, care contează în campionatul 
mondial (formula I). a revenit scoțianu
lui Jackie Stewart pe o mașină Tyrrell 
Ford". El a parcurs 306,090 km în 1 h 
52:21,5 (medie orară : 163,453 km). Fe 
locurile următoare : 2. Fittipaldi (Brazi-

lia) pe „Lotus" — 1 11 52:53,4- 3. C'h. 
Amon (N. Zeelandă) pe „Matra-Simca" 
— 1 h 53:10.8. In clasamentul campio
natului mondial conduce Fittipaldi — 
34 p; 2. Stewart — 21 p; 3. Hulme 19 p.

BASCHETBALISTII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI LA MUNCHEN

MUNCHEN, 3 (Agerpres) — Turneul 
internațional masculin de baschet de la 
Mu'nchen a fost cîștigat de reprezentativa 
U.R.S.S.. care a terminat neînvinsă com
petiția. totalizînd 6 puncte.

Revelația competiției a fost echipa 
R. F. a Germaniei care, dună ce în prima 
zi a întrecut Cehoslovacia. în ultimul 
meci a învins selecționata tlaliei cu sco
rul de 76—62 (39—33). Echipa U.R.S.S. 
a cîștigat cu 84—74 (48—25) partida sus
ținută cu formația Cehoslovaciei.

ECHIPA ROMÂNIEI, ÎNVINGĂTOARE LA 
BALCANIADA DE TALERE ARUNCATE DIN ȘANȚ

VÂ.RNA, 3 (prin telefon). Aici s-su 
încheiat întrecerile de talere și skeet 
din cadrul Balcaniadei. Rezultate, ta
lere aruncate din șanț*  echipe î 1. RO
MANIA 515 t — campioană balcanică, 2. 
Grecia 493 t. 3. Bulgaria 475 t. 4. Iu
goslavia 468 t, 5. Turcia 467 t : individual, 
seniori : Petronis (Grecia) 186 t —
campion balcanic. 2. Marinescu 181 t, 
3. lonescu 175 t (baraj : 24). 4. Gunay
(Turcia) 175 t (baraj : 20): senioare : 1.
Reli Vezeanu 120 t —campioană bal-

eanică. 2. Gheorghieva (Bulgaria) 111 
3. Tzavara (Grecia) ; skeet, echipe : 
Grecia 560 t — campioană balcanică. 
Bulgaria 541 t. 3. România 538 t. 4. Tur
cia 515 t; individual, seniori : 1. Giorgi,>u 
(Grecia) 191 t — campion balcanic. 2. 
Kanelakis (Grecia) 186 t (baraj ; 254-25), 
3. Manolov (Bulgaria) 186 t (baraj : 234. 
23). . . 8. Vlădoiu 182 t. . . .14. Iurcenco 
179 t. 15. Diaconu 178 t. . . 18. Buduru 
175 t: senioare : Giraud (Turcia) 116 t — 
campioană balcanică 2. Molova (Bulga
ria) 102 t. 3. Kanghelova (Bulgaria) 881.

t, 1. 
2.


