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50 DE ZILE PlNĂ LA INAUGURAREA JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

SPORTIVII ROMÂNI ÎN FAZA PREGĂTIRILOR FINALE

(ROMÂNIA'

MUNCHEN72

Numărătoarea inversă pînă la festivitatea de deschidere a celei de 
a XX-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară se scurte intr-un ritm 
rapid. Au mai rămas 50 de zile. Ca oi ceilalți aproximativ 10 000 de par
ticipant la Olimpiada de Ia MDneben, și sportivii noștri se află in faza 
pregătirilor finale. Din cei 1006 de candidați olimpici români la înce
putul anului 1969, au mai rămas acum aproximativ 280, dintre care unii, 
șint calificați pentru 10 sporturi, iar alții, in 5 sporturi, se străduiesc 
încă să obțină calificarea.

Pagina a IV-a a ziarului nostru de azi este dedicata pregătirilor 
sportivilor noștri, în relatarea unor autorizate păreri ale specialiștilor.
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CINCINALUL 1N PATRU ANI ȘI JUMĂTATE

FĂURIND MAI MULT Șl MAI BINE-O FACEM PENTRU NOI!
ANGAJAMENTE PLINE DE ÎNSUFLEȚIRE

Ml MOHIIOR
Puțin timp ne mai desparte de 

Istoricul eveniment din viața po
porului nostru — Conferința Na
țională a partidului. Pe măsură ce 
zilele se scurg, tot mai numeroase 
sînt veștile care ne sosesc din în
treaga țară despre modul exem
plar în care fiecare colectiv de 
muncă se achită de sarcinile ce-i 
revin, animat de dorința de a con
tribui cu toate forțele la îndepli
nirea înainte de termen a Cinci
nalului.

Municipiul Timișoara a fost în
totdeauna printre orașele țării în 
care spiritul edalitar-gospodăresc 
se află la loc de cinste. De aceea, 
nu mai poate surprinde pe nimeni 
faptul că delegații la recenta se
siune a Consiliului popular muni
cipal s-au făcut ecoul miilor de 
cetățeni care, dorind să cinstească 
așa cum se cuvine mărețele eve
nimente ale poporului nostru, au 
hotârît să majoreze Ia 120 mili
oane lei angajamentul anual la 
muncă patriotică, ceea ce înseamnă 
39 milioane lei peste prevederile 
anterioare. Această suplimentare va 
reprezenta noi străzi modernizate, 
noi spații verzi, noi baze sportive, 
terenuri de joacă pentru copii, spa
ții de odihnă și agrement, alte lu
crări social-culturale și edilitare 
ce se vor realiza prin contribuția 
cetățenilor.

★
întreprinderea „Ambalajul meta

lic*’ din Timișoara este o unitate 
model a Ministerului Industriei

Ușoare, unica din țară care pro
duce _ accesorii pentru industria 
textilă. Avînd în vedere acest fapt, 
este de la sine înțeles că hamtrii 
sălariațj de aici caută cele mai ef> 
ciente soluții pentru a rătpunie 
atit pe plan cantitativ, cît și ca
litativ solicitărilor tot mai mari ale 
textiliștilor. însuflețiți de chemă
rile la întrecere lansate de colecti
vele cie muncă ale alter intrenrri
der!, muncitorii, tehnicienii și in
gineri) de la „Ambalajul mețAlic- 
și-au reevaluat angajamentele ini
țiale, pentru a realiza, la product a 
globală, un spor de 5 milioane lei.

„Studiindu-se, însă, mai bine re
zervele de care dispunem — ne-a 
spus șeful de echipă Lupu Filip, 
pasionat popicar — noi ne-am ho- 
tărit să suplimentăm din nou an
gajamentul ta producția globală cu 
3 milioane lei, iar la producția mar
fă industrială cu 1500 000 lei Fi
rește, acest lucru ne determini să 
ne sporim eforturile, dar sintem 
conștienți că ceea ce facem contri
buie la mărirea avuției naționale, 
deci la creșterea substanțială a ni
velului de trai al nostru, al tuturor-

★
Și pentru că vorbim despre modul 

cum întîmpină timișorenii Confe
rința Națională a partidului și cea 
de a XXV-a aniversare a Republi
cii, trebuie să amintim și de an
gajamentul proaspeților absolvenți

(Continuare in pag. a 2-a)

ÎN SEMIFINALELE WIMBLEDON-ULUI

1LIE NĂSTASE LA ÎNVINS

AZIr START 
ÎN „REGATA 
SNAGOV",

CONCURS TRADIȚIONAL,
Pe cele 9 culoare ale pistei de a- 

pă a Snagovului, încep astăzi între
cerile tradiționalei competiții de ca- 
iac-canoe, care întrunește la această 
ediție majoritatea celor mai reputate 
padele și pagae din lume. La star
tul curselor de calificare, care sînt 
programate după-amiază, de la ora 
17, vor fi prezente reprezentative 
puternice din 13 țări (Uniunea So
vietică, R.F. a Germaniei, Ungaria, 
Austria, Bulgaria, Finlanda. R D. 
Germană, Cehoslovacia, Iugoslavia, 

Polonia, Cuba, Spania și România), 
multe dintre ele identifieîndu-se cu 
garniturile olimpice. Numărul record 
al competitorilor (aproape 200 de 
ambarcații) a obligat federația româ
nă de specialitate să limiteze, con
form Regulamentului internațional 
(ca de pildă la caiac simplu băieți 
— 44 înscrieri) numărul echipatelor 
la 36, fapt rar întîlnit chiar ș! în 
concursurile de anvergtiră. Specialiș
tii oaspeți remarcă valoarea „Rega
tei Snagov" și faptul că ea va con
stitui un indiciu prețios pentru gra
dul de pregătire manifestat de pre- 
♦endenții olimpici. Aceeași opinie 
ne-a împărtășit-o și secretarul gene
ral al federației române, prof. Jean 
Zamfir, care va funcționa ca 
arbitru de parcurs la J O. î „Con
sider că Regata Snagov se apropie 
sim|ilor de forța J.O. de la MQn- 
clien. Ea prezintă chiar un plus de 
dificultate, pentru că fiecare (ară a 
Putut inscrie echipaje in număr a- 
proape nelimitat, ceea ce va îngreu
na calificările in finale".

Așadar, vom asista cu începere

f DE AMPLOARE OLIMPICĂ
de astăzi, da» îndeosebi duminică la 
finale, la întreceri care vor încununa 
eforturile unor autentici campioni. 
Am trecut succint In revistă împre
ună cu antrenorul emerit, prof Ni. 
colae Navasart. membru în Comisia 
tehnică a F I.C., ca și cu ceilalți 
doi antrenori ai loturilor olimpice, 
Maria Navasart și prof C-.-.i_
Mercurean, posibilitățile caiaciștik>r 
și canoiștilor noștri 
roasa concurență a 
lor regatei. în probele mascu
line, la caiac simplu, se așteaptă ca 
generația tînără, prin C. Macarencu 
și I. Dragulschi să dea asaltul cali
ficării In finală, unde nu vor lipsi 
multiplul campion mondial și euro
pean A. Saparenco, L, Kovacs, H. 
Makela etc. La caiac dublu, cam
pionii mondiali din echipajul de 4, 
C Cușnițâ — V Simiocenco. vur 
ataca din nou un loc 
compania puternicului 
Uniunii Sovietice (Kostenko 
mov) — pe primul ioc de multe 
ori In acesț sezon și al Ausuiri 
(Pfalf — Seibold) — campion mon
dial la Belgrad. La caiac 4. A. Ver- 
nescu, M. Zafiu, V. Roman Gtooboc" 
in prima garnitură) șl A. Scintn’r 
vor căuta, desigur, să obțină — ală
turi de campionii olimpici și mor 
diali Filatov, Stctccnko, Didenko și 
Morozov — un rezultat cît mai bnn 
care să le îndreptățească speranțele 
pentru o medalie olimpică La ca- 
tanoe simplu, reputatul ~ 
va concura alături de 
mondial Detlel Lewe 
vieticul V. lurcenko și

Octavian

tn valo- 
întreceri-

fruntaș in 
echipaj al 

■ , - ’ Ko-

L Patzaiehin 
campionul 

(R.F.G.). so- 
maghiarul L

LA „UZINA ELECTROMAGNETICA-

TINERETUL OBȚINE NOI SUCCESE
PE PLAN PROFESIONAL Șl SPORTIV

Muna’torii, tehnicienii și ingine
rii uzinei -Electromagnetica" in- 
timpină Conferința Națională a 
partidului și cea de-a 25-a aniver
sare a Republicii cu noi succese 
în producție. Suplimentarea anga
jamentelor de plan vine să între
gească puternica emulație creatoa
re din viața uzinei. Datorită îmbu
nătățirilor aduse proceselor tehno
logice, autodotării. cît și folosirii 
pe scară largă a resurselor interne, 
rebuturile au scăzut la jumă'ate 
față de anul trecut

Sin’em foarte mulțumiți — ne 
spunea tovarășul Florea Diacones- 
cu. secretar al comitetului U.T.C 
pe uzină — de felul cum tinerii 
au înțeles sd răspundă la chemarea

partidului. Aportul lor la îndepli- 
angaja- 

foarte în-
nirea yi suplimentarea 
mentelor de plan a fost 
semnat".

—Ne aflăm în secția _____
Mașinile ascultă cu docilitate co
menzile muncitorilor. Privirile 
ne-au fast atrase ce un tînâr ce 
executa cu mare atenție o piesă 
dificilă. Era Gh. A'.exandres'u. 
fruntaș în producție, omul de ba 
ză al echipei de fotbaL care acti
vează în .Promoție", Alături de el. 
rezultate remarcabile în muncă ob-

Pavel PEANA

(Continuare in pag. a 2-a)

TURUL CICLIST

CATEGORIC PE MANUEL ORANTES
și s-a calificat în finală, alături de STAN SMITH

matrfțerie.

llie AMstase fn plin efort in partida

țara noastră, 
din plin !
a celor două

— Jan KO'

set.
joacă din nou prudent, fie- 

dintre cei doi valoroși parte- 
adjudecîndu-și avantajul pe

Campionul olimpic I. Patzaiehin, 
unul dintre favoriții probelor de 

canoe
Czoka. Foarte disputată se anunță ți 
cursa de canoe dublu, nnde campio
nii olimpiei |. Patzaicbin 
ho», alături
Iov — Gh. Simionov, 
facă față asaltului 
W'icbmann — G. 
riaj - 
banov 
F. I 
ria). _  ___
caiactște'e Maria Niebiforov și Vio 
rica Dumitru, secondate de junioare
le Maria Ivanov și Mana Cwma. 
vor avea de înfruntat — In princi
pal — pe multipla campioană olim
pică și mondială Liudmila Pinaesa. 
ca și pe .Magda Kulcsar lată deci 
pe scurt, principalele puncte de »- 
tracție ale „Regatei Snagov*.

și S. Kova- 
de echipajul Gh. Danîe- 

vor treoui să 
iublouriloe T 

Petricovics (UngB- 
^mproni mondiali. M. Lo- 

V. Papkov (UJLSS.) s«i 
Damianov — V. Voice»' (Bulga- 
. In fine. In probele feminine.

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE R. P. CHINEZE
AU SOSIT IERI IN CAPITALA

ta finele acestei sâptămînl, un 
eveniment notabil în activitatea gim
nasticii noastre. La Brașov, în Sala 
Armatei, va avea loc dubla întîlnire 
internațională amicală intre repre
zentativele, masculine și feminine, ale 
României și Republicii Populare Chi
neze. Prin prisma progreselor 
cabile realizate de sportivii 
în ultimii ani, confruntările 
Brașov suscită un viu interes 
durile specialiștilor noștri și

remar- 
chinezi 

de la 
în rîn- 

____  _____ ,______ ,__ ,. ale tu
turor iubitorilor de gimnastică. In a- 
celași timp, va fi interesant de urmă

rit stadiul pregătirilor loturilor Ro
mâniei !n vederea Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen.

Ieri, selecționatele R.P. Chineze au 
sosit în Capitală. Au făcut deplasarea 
8 gimnaste și 8 gimnaști. Antrer.oa- 
rea Cen $ao-cian ne-a împărtășit 
bucuria de a se afla în România, 
precum și convingerea că întîlnirile 
cu sportivii ' români, antrenamentele 
comune și schimbul de opinii cu an
trenorii și specialiștii noștri, se vor 
dovedi extrem de utile pentru gim-

din R.P. Chi-naș til șl gimnastele 
neză.

Este interesant de
- Iugoslavia, unde s-au
mai multe zile, echipele R.P. Chine
ze s-au antrenat în comun cu gim- 
naștii iugoslavi, iar in meciul amical 
organizat intre reprezentativele celor 
două țări, gimnaștii chinezi au cîsti- 
gat atit la feminin cît și la masculin, 

întîlnirile amicale România — R.P. 
Chineză sînt programate sîmbătâ și 
duminică la Brașov, cu exerciții liber 
alese.

reținut că, în 
aflat timp de

Aspect de la sosirea oaspeților la aeroportul Otopeni.

AL
PE

JUDEȚULUI VRANCEA 
BICICLETE DE TURISM

C.J.E.F.S. Vrancea, în colabora
re cu Consiliul județean al sindi
catelor, Comitetul județean U.T.C 
și ziarul local „Milcovul", organi
zează in cinstea Conferinței Națio
nale a partidului o mare acțiune 
sportivă de masă: turul județului 
Vrancea pe biciclete de turism, în
tre 12 și 16 iulie.

La start se vor alinia 120 de 
concurenți. tineri elevi și mun
citori, care vor parcurge — în eta
pe — un traseu de 240 km, tre- 
cind prin 26 de comune și 5 o. așe 
ale județului. Concurează, de ase
menea, în calitate de invitată, o 
echipă alcătuită din zece cicîotu- 
riști bucureșteni.

LONDRA, 6 
trimisul nostru

20000 de spectatori, prezenți în 
tribunele „centralului*1, au aplau
dat frenetic victoria marelui nos
tru campion llie Năstase in semi
finalele veritabilului campionat 
mondial pe terenuri cu iarbă care 
este U'imbledofi-ul. Sportivul ro
mân a făcut risipă de energie, im- 
punindu-și talentul și vigoarea în 
fața redutabilului campion spaniol 
Manuel Orantes.

Dacă prima semifinală, dintre 
Stan Smith (S.U.A.) și Jan Kodes 
(Cehoslovacia), a prilejuit un meci 
de luptă, o partidă epuizantă, care 
a durat 123 de minute, cea de a 
doua — care l-a opus pe llie Năs-

(prin telefon, de la 
special).

de ieri, cu spaniolul Manuel Orantes
Telefoto: A.P.-Agerpres

tase lui Orantes — a fost un spec
tacol de gală al tenisului mondial. 
Rachetei nr. 1 a României i-au fost 
necesare doar 70 de minute pen
tru a termina învingătoare în fața 
liderului clasamentului „Marelui 
Premiu F.I.L.T."! Deși se preve
dea acest deznodămînt (ziarul 
„Daily Mall" își intitula avancro
nica de joi dimineață : „Smith și 
Năstase au cele mai bune perspec
tive"), spectatorii au fost impresio
nați de siguranța campionului nos
tru, de dăruirea sa, de ambiția cu 
care a luptat pentru fiecare minge. 
Sîntem siguri că aplauzelor lon
donezilor li se vor adăuga, mai pu
ternice, mai calde, cele ale iubi-

torilor sportului din 
llie Năstase le merită

O succintă descriere 
semifinale.

Stan Smith (S.U.A.)
des (Cehoslovacia) 3—6. 6—4. 6—1, 
7—5. Meciul începe în nota de su
perioritate a campionului ceho
slovac. El punctează sigur din ser
viciu și reușește retururi catapulta
te. După ce are 3—2, Kodes face 
primul break: 4—2. Se părea că 
lucrurile s-au decis aici, dar tenis- 
manul american are o zvîcnire și 
realizează și el un break la capă
tul unui ghem foarte lung, cu o 
suită de mingi de o rară frurpu- 
sețe. în sfîrșit, un al treilea break 
(realizat de Kodes) și un punct pe 
serviciu îi aduc campionului Ceho
slovaciei o binemeritată victorie în 
acest

Se 
care 
neri
serviciu. Abia la 3—3 Kodes spar
ge tiparul și obține conducerea pe 
serviciul adversarului: 4—3. Smith 
beneficiază de aceeași șansă, cîștigă 
un punct pe serviciul lui Kodes, 
obținindu-1 — firesc — și pe ur
mătorul. La 5—4 pentru jucătorul 
american se dispută un ghem con
troversat. Nemulțumit de o decizie 
a arbitrului de linie (intr-adevăr 
dubioasă) Kodes se enervează și 
ratează următoarele mingi. Astfel, 
Smith cîștigă setul doi cu 6—t.

Efectul deciziei arbitrului de li
nie se simte și în setul al treilea, 
Kodes manifestind o scădere evi
dentă a potențialului. El 
punct după punct (Smith ajunge 
Ia 5—0), reușind spre final să_ în
scrie 
6—1

Al 
mul, 
des și-a revenit. Ambii tenismani 
reușesc mingi îndelung aplaudate 
de numerosul și competentul public 
de la Wimbledon. Scorul decurge 
astfel: 0—1, 1—1, 2—1, 2—2, 2—3, 
3—3, 3—4, 4—4. La o minge (pe 
care o și cîștigă), Kodes alunecă 
și cade. Se resimte evident, dar 
continuă meciul și obține ghemuL 
Este, apoi, 5—5. Smith face break-u! 
victoriei (6—5) și, apoi, cîștigă și 
punctul pe serviciul său. Este 7—5

C. COMARNISCHI

pierde

„punctul de onoare". Deci, 
pentru Smith.
4-lea set, care va fi și ulti- 
este extrem de disputat. Ko-

(Continuare in pag. a 3-a)

COTA „INTERNAȚIONALELOR44 DE ATLETISM
ÎN CONTINUĂ CREȘTERE

• Pe „Republicii" totul este pus la punct • Vreme bună — 
pronostichează meteorologii • Număr record de înscrieri pentru 
campionatele naționale • Ungaria, cea de a 17-a țară partici
pantă la București • Carol Corbu va sări si la lungime

La ora cind citiți aceste rtnduri 
majoritatea participanților la cea 
de a 56-a ediție a carnpio’-atelor 
naționale de atletism se află deja 
in Capitală yt trăiesc febra marilor 
concursuri Totodată, continui să 
sosească, Ia Gara de Nord sau fa 
Otopeni, oaspeți de seamă ai -in
ternaționalelor" României. La .Re
publicii". totul este da pe acum 
gata (mat puțin frumoasa tobei* 
electronică pentru rezultate. care 
va rămine yi de data aceasta.. 
imobilă) pentru a oferi protagontț- 
tilor acestui mare miting atletic 
condiții de concurs optime Pini 
șt previziunile meteorologice, pri
vind această vreme ari: de ccpri- 
cioasă, sint de naturi să ne înse
nineze gindunle. Așadar—

PESTE 300 DE CONCURENȚI 
„NAȚIONALI"

LA

întrecerile campionatelor națio
nale de seniori — competiția s-a 
desfășurat pentru prima oară în 
1914 — au ajuns la cea de a 56-a 
ediție. Anul acesta concursul a 
fost programat cu aproape două 
luni înaintea J.O. de Ia Mur.chen. 
el urmînd a se desfășura pentru 
prima dată în același timp cu .in
ternaționalele* României.

Pe listele de Ins* rieri se află 
306 concurent! din numeroase o- 
rașe, în frunte cu cei mai buni

aderi ai țării, selecționați deja în 
lotul olimpic. Așadar, vom putea 
urmări timp de două zile o serie 
de interesante dispute care au o 
m:ză triplă. în primul rind este 
vorba de mult rivnitele medalii și 
tricouri de campioni ai României 
pe care Ie vor obține cei mai buni 
dintre cei buni. Apoi, finalele din 
acest an ale seniorilor prileîuiesc 
un foarte bun prilej pentru cei ce 
s-au pregătit cu multă rivnă în 
ultima vreme de a realiza dificilele 
baremuri impuse de F.RA„ cifre 
care să le asigure pașaportul olim
pic. sau de a le confirma. în sfîr
șit. întrecerile de s*mhătă și du
minică vor servi tehnicienilor drept 
ultima selecție pentru alcătuirea 
echipelor reprezentative care ne 
vor reprezenta la Jocurile Balca
nice de 'a Izmir (4—6 august). A- 
vem deci toate motivele de a aș
tepta eu nerăbdare această decisi
vă confruntare a atlețitor seniori, 
oregătir.du-ne tabelele de recorduri 
si listele celor mai buni perfor
meri ai tezoculuL

Ședința tehnică a campi-tna-eic»- 
este programată pentru artâ-seanâ 
la eră 19. în cadrul ei se vor trage 
Ia sorți culoarele cin serii «i or
dinea încercărilor din prorei? de 
aruncări și sărituri. în aceste pro
be tehnice toți coocurenții ur
mează să efectueze ci» trei încer
cări. urmînd ca priorii cpt (In or
dinea celre mai bune rezultate) 
să-și ccttrir.ue întrecerea pentru ti
tlul de campion.

Organizatorii au anunțat că. la 
fiecare prebă. vor exista cite două 
festivități de premiere, ur.a pentru 
campionatele naționale și a doua 
pentru cele internaționale. Clasa
mentele în probele de alergări pen
tru campionatele naționale se vor

(Continuare fn pag. a 2-a)

UN FRUMOS SUCCES AL TINERILOR NOȘTRI LUPTĂTORI:

,t MTHAJ BOTH.A — campioni europeni de Ju. 
n BOMAN CODBEaNU — medalii de argint

• NICO’-AE GINGA
nlori • ZOLTAN CSILLAG
• PANTELIMON ABCADIE d VICTOB PBENTU — medalii de brom.

• ROMANIA PE LOCUL I ÎN CLASAMENTUL PE NATIUNL

fCltltl a ^k'iunte ta pagina a S-a)

Lotul atleților polonezi la citeva momente după sosirea la Otopeni 
Foto i Theo MACARSCHI

AZI, LA BRAȘOV, 0 INTERESANTA CONFRUNTARE 
DE BASCHET MASCULIN:

ROMÂNIA UNGARIA
Azi, de la ora 19, sala Tractorul 

din Brașov va găzdui meciul inter
național amical de baschet dintre 
echipele masculine ale Ungariei și 
României. întllnirea este așteptată 
cu deosebit interes, deoarece are loc 
după o perioadă In care ambele for
mații au făcut pregătiri foarte se
rioase. De exemplu, lotul nostru se 
află la Poiana Brașov unde s-a 
pregătit sub conducerea antreno
rului Alexandru Popescu.

Echipa Ungariei, mult întinerită 
(media de vîrstă 24 de ani), a fă
cut, de asemenea, pregătiri în co
mun și speră să-și ia revanșa după 
tnfrîngerea suferită în ultimul meci

cu baschetbalișili noștri, care a 
avut loc anul trecut la Katowice, 

Iată cele două loturi i UNGA
RIA i I. Halmes, S. Geller, I Gyu- 
rasits, T. Palffy, O. Lendvay ' — 
căpitanul echipei, A. Losonczy A. 
Salgo, I. Nagy. T. Kovacs, E He- 
gedus, I. Palvolgyi, B. Lazar, I. 
Gedeon, I. Abraham ; ROMANIA i 
Novac, Diaconescu, Chivulescu, Ta- 
rău, Savu, Oczelak, Dumitru, Popa, 
Georgescu, Pîrșu, Cernat, Ivașcenco, 
Zdrenghea, Roman.

Partida va fi arbitrată de D j«k- 
țici (Iugoslavia) și I. Uyguci (Tur
cia),
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COTA

INTERNAȚIONALELOR

României s-a

CORBU VA SARI Șl LA LUNGIME

BULETINUL SOSIRILOR

FEMEI

calificările de 
concursul pro- 
o săritură, cel 

a-mi asigura

cărora, deșii 
adăuga încă 
caracteristice

autorilor clasici si îs i 
forțele proprii, 
complexă de peste zi 
mare cheltuire de e-

• Tot in cursul zilei de ieri au 
sosit în Capitală sportivii bulgari, 
finlandezi, danezi și vest-germani.

• Peste 3 000 de elevi brașoveni
• Nici preșcolarii

și jumătate”

* 12 000 elevi în tabere în împrejurimile Brașovului
în tabere de munte și la mare 
n-au fost uitați

COMPETIȚIE DE JUDO
Cu ocazia manifestărilor sportive 

lejuite de intimplnarea Conferinței fionale a partidului si a celei de a

„INTERNAȚIONALELOR

Valerm Bufanu. prima favorita a probei de 100 m g

Foto: D. NEzVGU

NUMEROASE ACȚIUNI PE ÎNTREC

pri- 
Na- 

. __ ______ ,_ _ _ ____ __ _ 25-aaniversări a Republicii, asociația sportivă 
HTrotușul“. din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, a organizat o interesantă competiție de ludo dotată cu „Cupa Trotu- 
șul“. la care au participat 44 de judoka 

K ' de la Școala sportivă din localitate. Unirea C.F.R. Bacău și Trotușul.
întrecerile s-au desfășurat pe categorii de vîrstă — copii, juniori și seniori — în Sala sporturilor.
La deschiderea festivă a competiției a avut loc un moment emoționant, cînd antrenorul Naghy Sandor a înmtnat lui 

Mircea Sîrbu și Constantin Coman. absolvenții Liceului industrial de petrochimie și Diethlem lost, absolvent al Liceului 
nr.. 4. frumoase cupe și diplome pentru 
rezultatele bune la învățătură, obținerea categoriei I la judo si a centurii maro, 
.urindu-le ca și în viitor să depună ace
eași rîvnă în pregătirea profesională și cea sportivă.

Iată învingătorii competiției : COPII : 
cat. 26 kg. Pavel Petrișor (Trotușul),cat. 30 kg. Mircea Crăciun (Trotușui). 

■cat. 36 kg. Emil Cîmpu (Trotușul). cat- 
-ji’42 kg. Constantin Ignat (Trotușul) și '.cat. 46 kg Tonu Peciurcă (Școala spor

tivă). JUNIORI : cat. 58 kg. Marcel N*j;u 
(Școală sportivă), cat. 65 kg. Gigi Manele (Trotușul). cat. 75 kg. Mihalache 
Ghjner (Trotușul) și cat. 85 kg. Popa

loan (Trotușul). SENIORI : cat. S3 kg. 
Grigore Păltineanu, cat. ’0 kg. Gh. Borza, cat. 80 kg. C-ttn Coman, cat. 
93 kg. Gh. Lipan șl cat. +93 kg. Dlethlem 
lost, toți de la TrotușuL Cupa a reve- nk- asociației organizatoare.

Gh. GRUNZU
■ SUCCESE ALE 

RADIOAMATORILOR 
TTRGOVIȘTENI

In cinstea Conferinței Naționale a partidului si a celei de a XXV-a aniversări 
a Republica, sportivii radioamatori din Tîrgoviște au obtinut frumoase succese. Astfel. Mlbaela Mîlltaru și Camelia O- 
zevski au ocupat primele două locuri in cadrul .Cupei României-' la concursurile de „vinâtoare de vulpi". Mlnuind cu ln- 
deminare aparatele de radio.recepție, 
avintindu-se in desișul pădurilor, ele au descoperit stațiile de radlo-emiaie -vulpi" 
— în timpii cel mai scurțl.

Cele două tinere sportive au fost selecționate in lotul republican.
Mișu AVANU 

„CUPA PROGRESUL" 
LA VOLEI

Au luat sfirșit întrecerile competi
ției feminine de volei, dotată cu „Cu
pa Progresul", organizată în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului, la

care au participat șapte echipe divi
zionare B din București. Competi
ția și-a atins scopul și anume acela 
de a asigura o activitate competițio- 
nală echipelor pe perioada vacanței 
de vară și de a crea posibilități de 
afirmare elementelor tinere. Ultimele 
rezultate : Flacăra roșie — Spartac 
2—2 (13, 11, —14, —4) ; Dinamo (j) — 
Spartac 1—3 (—1,-10, —9, 12), Pro
gresul — Confecția 4—0 (14, ,6, 8, 6), 
I.T.B. — Flacăra roșie 4—0 (8, 6. 
12, 3).

Clasament final (alcătuit pe baza 
punctaverajului) : 1. I.T.B. 343, 2.
C.P.B. 334, 3. Progresul 327, 4. Spar
tac 300, 5. Flacăra roșie 272, 6. Con
fecția 244, 7. Dinamo (j) 145.

Iulian COSTINIU

Nr. 7108

LONDRA Șl GALAȚII

TINERETUL OBȚINE NOI SUCCESE 
PE PLAN PROFESIONAL Șl SPORTIV 

te în activitatea oamenilor muncii. 
In fiecare sîmbătă, organizația 
U.T.C, în colaborare cu comitetul 
sindicatului din uzină, organizea
ză excursii care, de cele mai multe 
ori, se termină cu interesante con
cursuri de orientare turistică.

Alăturindu-se sutelor de mii de 
sportivi din țara noastră, și cei ai 
uzinei „Electromagnetica" întîmpi- 
nă Conferința Națională a partidu
lui și aniversarea Republicii cu noi 
succese pe plan profesional și spor-

țin și monterul N. Căpățină (fot
balist), matrițerii Af. Pirvan (vo
leibalist) și f. Ștefănescu (handba
list) ș.a.

..La noi in uzină sportul face ca
să bună cu producția" — ne spune 
inginerul C. Muntean u, membru Jn 
biroul asociației sportive.

Pentru amenajarea bazei sporti
ve, sute și sute 
contribuția prin 
Turismul este și

ai Institutului politehnic „Traian 
Vuia", care (cităm din telegrama 
adresată C.C. al' P.C R.. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU) iși 
propun ca : „prin încadrarea fiecă
ruia dintre noi la locurile de mun
că să depunem toate eforturile, cu
noștințele, talentul și întreaga noas
tră pricepere pentru ca actualul 
cincinal să fie îndeplinit cu succes 
în termenul de 4 ani

★
Faptele prezentate, 

gur, le mai putem 
multe altele, sînt
pentru modul cum înțeleg timișo
renii să întîmpine Conferința Na
țională a partidului și cea de 
XXV-a aniversare a Republ.cii

LA ROVINJ
înotătorii români care au partici

pat la concursul internațional de la 
Rovlnj (Iugoslavia) au avut compor
tări meritorii, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe. De menționat că Zeno Opri- 
țescu a ieșit învingător în cursele de 
100 m liber și 200 m mixt, iar Csaba 
Kokay a cîștigat proba de 400 m li
ber. Rezultate tehnice :

200 m liber (b) : 1. Rudan (Iug.)
2:07,0... 3. Kokay 2:10,1 ; 200 m liber 
(f) : 1. Svetlana Pavletici (Iug.) 2:22,5 ; 
100 m spate (b) : 1. Nenad Miloș (Iug.) 
62,3, 2. Predrag Miloș (Iug.) 63,4 ; 
100 m delfin (b) : 1. Aleksandr Pavli- 
cevici (Iug.) 61,0 ; 100 m delfin (f) :1. 
Jasminka Efendici (Iug.) 1:11,0, 2. Eva 
Majnarici (Iug.) 1:11,1 ; 100 m bras 
(b) : 1. Igor Klemen (lug.) 1:14,1 ; 100 
m bras (f) : 1. Lidia Svarc (Iug.)
1:23,4, 2. Anca Georgescu 1:23,8... 4. 
Liliana Burlacii 1:25,9 ; 200 m mixt
(b) : 1. Zeno Oprițescu 2:27.8 ; 200 m 
mixt (f) : 1. Visnja Petkovici (Iug.) 
2:38,1; 4x100 m mixt: 1. Iugoslavia 
4:12,4 (Nenad Miloș 61,9 pe 100 m 
spate) ; 400 m liber : 1. Csaba Kokay 
4:40.2 : 200 m delfin (f) : 1. Eva Maj
narici (Iug.) 2:32,6; 200 m spate (b) : 
1. N. Miloș (Iug.) 2:19,0 ; 200 m bras 
(f) : 1. Lidia Svarc (Iug.) 2:56,2, 2. An
ca Georgescu 3:01,0... 5. Liliana Bur- 
lacu 3:06,0 ; 100 m liber (b) : 1. Zeno 
Oprițescu 57,9. 2. Sandro Rudan (Iug.) 
58.1.
REZULTATE NECONCLUDENTE 
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI LA 

SYRACUSA
MILANO 6 (prin telefon de la redacția ziarului Gazzetta dello Sport). Miercuri 

noaptea au început în piscina de 50 m 
din Syracusa primele întreceri ale tradiționalelor concu’'suri internaționale de 
înot, dotate cu „Trofeo dei sette colii'* 
și „Trofeo dei navigll“.Prima reuniune a fost marcată de o serie de performante notorii, de bună 
valoare internațională, ca cele ale cehoslovaciei Jaroslava Slavickova la 200 m Șteffen 

(2:30.7), 
200 m

tele- 
fot- 

„w—.w —....  ___ _______ -- mai
dulce a fost creat de o femeie, cu acea dulceață 
în glas, în cuget și-n simțiri pe care _n-o poate 
emana decît o femeie. Sîmbătă seară, între două 
emisii cu totul nesportive — căci nu există ceva 
mai nefairplay ca acest musiu francez numit Schul; 
meister, care ajunge să fure semnătura regelui 
Olandei, pentru a sluji interesele napoleoniene 
Sanda Țăranu, dozînd galeș și suav durere si far
mec, plăcere și suspans, ne-a anunțat marele re
zultai al lui Tiriac în fața lui Oran- 
tes. Crainica rostea cu atîta măies- 
trie și insinuare cele cinci scoruri, i 
îneît o clipă am crezut că Țiri a în- i 
vins. Ea surîdea, ea strălucea, ea I 
dădea celor cinci cumplite seturi | 
grafia si poezia care pogorau cînd; I 
va între bărbații turnirurilor, veghiati I 
în lupta din arenă de domnițele I 
dulci si suave ca și garofitele. Nici ț 
Buhoiu, nici Gaby Bădescu, nu mai î 
spun de Țopescu, nu ne-ar fi putut l 
anunfa mai seducător o mare per- 1 
forma nțâ sportivă precum a făcut-o 
îneîntătoarea noastră crainică, feri
cită că are în sfirșit un moment al 
ei, al artei ei de anunțătoare. Fericiți 
au ce anunța! Și mai fericite femeile 
spune milioanelor de telespectatori 1 Nu mo gîn- 
desc la nebunia de aiurea ca meciurile de fotbal 
să fie transmise de sexul de loc slab — mă tem 
chiar că unei femei i-ar putea trece prin minte 
și mai multe decît lui Buhoiu, duminică, în finala 
Cupei, bărbat care se iurase frumos să nu lașe 
nici un moment mort, să spună tot ce-i trece prin 
cap, să umple ecranul și reușind. într-adevăr ! Să 
n-o ascundem — 
de-ale noastre cu 
mare decît a lui 
cum cred că s-ar 
poate femeia ? — 
decît dînsul sfînta __
de a te rosti cînd trebuie (vezi și „My Fair Lady" I). 
Dar pînă una alta, eu aș încerca să dau marile

Momentul cel mai dulce al vieții noastre 
sportive din sâpfâmîna ce s-a dus odatâ cu 
• • ■ •’** I — momentul celbalul nostru competifional

IZȚ-

îngerii care 
care au ce

sint femei, s-ar găsi tovarășe 
un debit si cu o imaginație mai
Buhoiu, duminică seară ; după 
găsi crainice sportive — ce nu 
care să învețe mult mai repede 
artă de a tace cind e cazul și

de tineri își aduc 
muncă patriotică, 
el Ia loc de frun-

(Urmare din pag. I)

alcătui după rezultatele ccnctirer- 
ților români din prima finală și a- 
ppi din cea de a doua Ba ă la 

.100 m, de pildă, prima, final? va 
cuprinde doar doi alergători ro
mâni, al treilea clasat -ir proba 
respectiva va fi concurentul cu -cel 
mai bun rezultat din finala a doiia.

Pe campionul și recordmanul țâ
rii. Carol Corbu, l-am întîlnit ieri 
dimineață la centrul de antrena- 

— , mejit „23 August". Ceva mai de
parte însă de groapa de sărituri. 
Motivul ? „Mă jenează încă glez
na după accidentul suferit la Var
șovia. Nu mai este nimic grav ilar, 
oricum, sînt dator să mă feresc de 
orice imprudență. De aceea voi re
nunța probabil la 
la triplusalt. iar in 
priu-zis voi efectua 
mult două pentru 
victoria. Nu are nici un rost ca să 
fac o repetiție a programului de 

• concurs de Ia Miinchen cu aproape 
’două luni înainte, lucru pe care mi 
l-am propus abia spre mijlocul lu- 

" nii august, cit mai anroape de ma- 
;,,rca competiție. în sfirșit, aș vrea 
' .să iau parte duminică după-amia- 
i ză și la proba de săritură. în lun- 
' gime, care este oricum mal puțin 

periculoasă și nu-mi solicită prea 
mult glezna buclucașă. M-aș bucu
ră foarte mult dacă aș putea cîș- 
tiga această probă..."

A 17-a TARA PARTICIPANTA LA 
„INTERNAȚIONALE" — UNGARIA

Pe adrăsa F'.R.A. a sosit ieri și 
Înscrierea nominală a atleților din

RECORDURILE

rezultate sportive, enunțarea lor (cu timpul și co
mentarea lor I), fermecătoarelor noastre crainice. 
Va fi mai frumos decît la Maraton i

Si fiindcă ne-am lansat azi pe această pantă șă
galnică la capăîul căreia n-ar fi imposibil să mă 
trezesc cu un cucui în cap — sâ-mi iau incă un 
elan, s-o trîntesc franc și s-o spun categoric : chiar 
și Cristian Țopescu folosește 
chetînd în ploaie. La capătul 
tămîni sportive', tot sîmbătă 
exprimat „speranța că nu ne-a plictisit cu o emi
siune prea lungă", scuzîndu-se că aceste evenimen-

apâ de colonie, co- 
unei excelente „Săp- 
noapte, dînsul și-a

lungă", scuzîndu-se că aceste evenimen
te nu puteau fi, totuși, ocolite... A- 
dică un Cristian Țopescu nu știe ce 
ne plictisește și ce nu ? Am ajuns 

i să cerem scuze penlru un Bayern — 
L Schalke 04, pentru derbyul de la 
1 Epsom (fantastic crainicul englez, că

ruia Țopescu i-a dat un minut frîu
■ liber !), pentru un Wimbledon prea
■ bine rezumat în ceea ce era esen- 
I țial ? Ei, bravo, ne-am procopsit !
■ înțeleg politețea si convențiile ei ri- 
I gioe de-ți trece pofta să mai fi 
I politicos — dor dacă după o ase^ 
I menea emisiune ne cerem scuze și

exprimăm speranțe, ce-ar fi trebuit
să auzim după finala „Cupei' din

partea amicului Aristide și a actorilor săi, din par
tea „Jiului", din partea „Rapidului" (pentru care
un băiat de la I.T.B. a ajuns să-și lase mustață
pînă se ridică doliul) ? Așa arată a fi o finală de 
Cupă în tara care a dat Europei pe Dobrin, ronus, 
Covaci si Angelo? (Oar ce, Năsturescu a fost slab?). 
Noroc că Rapidul ăsta e simpatic la orice oră din 
zi și din noapte, băieți dati dracului care vroiau să 
facă turul de onoare pînă la Galați, băieli uituci, 
băieți de București, dar și ai Londrei și ai istoriei 
literaturii române I Și noroc de echipa lui M. Pa- 
nait (regia), care a încercat și a izbutit să ne fure 
ochii cu nenumăratele bibiluri, doar-doar... D 
nemuritoare vorba amicului Fănuș ■. „atîta 
nici o unghie de Hristos". Cronica sportivă 
în campionatul ce s-a dus imagine literară 
tremurătoare.

Romîne 
iesle și 
n-a dat 
mai cu-

BELPHEGOR

mixt (2:28,5) austriacului Kriechbaum la 200 m bras 
elvetiencei Erika Ruegg la bras (2:46.7) sau a vegt-germanului 
Klaus Steinbach la 100 m liber (54,2). 
Dintre reprezentanții noștri, cele mai bune comportări le-au avut Marian Sla
vic și Eugen Aimer, clasați pe locul IV 
în cursele de 100 m și. respectiv, 400 m liber. Rezultatele lor însă nu sînt de o 
deosebită valoare. Neașteptat de slab a concurat Anca Groza, clasată doar Pe locul VI în proba de 100 m delfin eu un 
timp — 1:11.1 — de-a dreptul inexplica
bil. Rezultate tehnice :10C m liber (b): I. Steinbach (R.F.G.) 
54.2. 2. Pansaro (rtalia) 54.4 — nou re- cord . 4. Marian Slavic 55,6; 200 m bras 
(f): 1. Erika Ruegg (Elveția) 2:46.7 — 
nou record: 100 m spate (b): 1. Piotr D’ucik (Polonia) 63.0: 200 m bras (b): 1. Ștef'en Kriechbaum (Austria) 2:30,7; 100 
m delfin (f): 1. Donatella Taino (Italia) 
l:t8.1. ...6. .Anca Groza 1:11.1 ; 400 m liber: 1. Cihquetti (Italia) 4:17,9, 
gen Aimer 4,6 *.

Adnotări la campionatul divizionar masculin

AVANTAJE ÎNȘELĂTOARE

9 Titlul a revenit la Ploiești ® Criză acută de cadre tinere ® Prizonierii unui stil depăși ® Un centru

Ungaria. Astfel, la această oiă. nu
mărul țărilor participante La cea 
de a XXI-a ediție a Campionate
lor internaționale ale 
ridicat la 17.

în lotul sportivilor 
o mai veche cunoștință. 
Kaîocsay pentru care perspectiva 
unui duel cu Carol Corbu Ia tri- 
plusalt înseamnă foarte mult. Cam
pionul Ungariei va lua însă parte 
și în proba de lungime, recentul 
său rezultat de 7.85 m recaman- 
dîndu-i ca unul dintre favoriți. 
Alături de Kaîocsay vom mai pu
tea urmări și un talentat hurdler, 
Lorand Milașin, creditat în acest 
sezon cu 13,7 pe 110 m garduri, pe 
Annamaria Kovacs, care a reali
zat săptămîna trecută 11,6 pe 100 m 
și 6.28 m la lungime. Lotul din 
Ungaria este completat de Karol 
Magyar și Elck Sari <3000 m obsta
cole), S. Wais (prăjină), Sandor 
Gaal (110 m garduri), Sandor Szat- 
mary (800 m), Janos Torok (1500 m 
și 5000 m) și Irma Konnye (400 m).

• Ieri la amiază a sosit la aero 
portul Otopeni delegația poloneză 
avînd in frunte pe cunoscuta hurd
lers Tereza Nowak. împreună cu 
ea au mai venit la București Zofla 
Konarkowska, Jan Wawrzuta, Mi
chal Skowronek, Zenon Szordy- 
kowski, Miroslav Majrczak, Hen
ryk Glowczewski și Milos Crisztof.

fys. ■>
V'.:

BARBAȚI

100 m 10.1 Pablo Montez (Cuba) 1970
200 m 20,8 Laszlo Mihalfy (Ungaria) 1969

Pablo Montez (Cuba) 1970
400 m 46,5 Iulius Sang (Kenya) 1969800 m 1:46,6 Robert Ouko (Kenya) 1969
1 500 m 3:42,6 Michel Jazy (Franța) 1960
5 000 m 13:46,2 Siegfried Hermann (R.D.G.) 1963
10 000 m 28:59,2 Vladimir Kuț (U.R.S5.) 1955
3 000 m ol 8-41.8 Gheorghe Cefan (România) 1971
110 mg 13,7 Juan Morales (Cuba) 1970
400 mg 50,4 Dave Hemery (M. Britanie) 1968
.4x100 m 39,9 Cuba (Montes. Triana, Malta,

Bandowo) 1970
ț 4x400 m 3:09,8 Cuba (Martinez, Rodobaldo, Tellez,

Garcia) 1968
'« înălțime 2,12 Thomas Zacharias (RF.G.)) 1970

Șerban Ioan (România) 1970
Csaba Dosa (România) 1971
Șerban Ioan (România) 1971

'.Prăjină 4,90 Petre Astafei (România) 1969
Petre Astafei (România) 1970

Lungime 7.98 Henk Visser (Olanda) 1956
~ Triplu 16.47 Carol Corbu (România) 1970

Greutate 19,20 Dieter Prollius (R.D.G.) 1970
Disc 61.66 Geza Fejer (Ungaria) 1970
Ciocan 68,70 Anatoli Sciupliacov (U.R.S.S.) 1969
Suliță 85,72 Klaus Wolfermann (R.F.G.) 1970
20 km mar lh30:07,0 Horst Szaps (R.D.G.) 1968

maghizri —
Henryk

Modificările aduse formulei de 
desfășurare a campionatului divi
zionar masculin au avut darul să 
învioreze activitatea competitiona- 
lă. Repartizarea echipelor, pe cri
terii geografice și valorice, în două 
serii, organizarea pe arene neu
tre a unui turneu final pentru 
desemnarea campioanei, obligativi
tatea promovării în fiecare sextet 
a unui junior, iată numai cîteva 
din elementele care 
plus de interes în jurul întrece
rilor.

După cum se Știe, titlul a fost 
recucerit de Petrolul Ploiești, e- 
chipă cu cîteva individualități certe i 
Cristu Vinătoru, Dumitru C. Du
mitru si Gheorghe Silvestru. Pie- 
ieștenii ar fi putut termina neîn
vinși, dar (păcat că există acest 
dar) potențialul lor fizic și tehnic 
a avut, uneori, scăderi din cauza 
nerespectării normelor vieții spor
tive. Sperăm că antrenorul Ion 
Dragomirescu, apreciat pentru exi
gența sa, va curma în viitor orice 
încercare de abatere de la con
duita sportivă.

Revenind la 
gă elementele 
re pe toți, au 
celor aproape nouă luni de dispute 
și o serie de neajunsuri, asupra 
cărora ne vom opri în rindurile 
următoare. In primul rînd, se sim
te o acută criză de cadre tinere, 
care să constituie 
mîine". Lipsa 
tru formarea . ____ . _
s-a răzbunat, formațiile Construc
torul Galați, 
angajate în cursa pentru locurile 
fruntașe, fiind nevoite să guste, 
tocmai cînd le era lumea mai dragă, 
din cupa amară a înfrîngerii. 
zultate slabe au înregistrat și 
picarii cu state mai vechi de 
tivitate, datorită faptului că 
au abandonat încă stilul de 
sare în forță sau nu si-au profi
lat jocul la „ulița" preferată a 
lăcașului popicelor. O altă ca
tegorie de jucători, pregătindu-se 
pe arene cafe facilitează obținerea 
unor rezultate bune și-au defor
mat lovitura și, în consecință, a- 
tunci cînd evoluează în deplasare 
se acomodează greu cu sălile res
pective, înregistrând scăderi între 
50 și 100 de puncte. La cei care 
au umblat după succese ușoare, 
avantajul terenului propriu a mai 
avut și alt revers: Biroul federal 
a hotărît, în dorința de a elimina 
scorurile astronomice și benefi
ciul creat de piste gazdelor, ca la 
punctaverajul clasamentului să se 
adiționeze numai popicele doborâte 
în deplasare. Cu toate acestea, echipe 
ca Voința Lugoj. Constructorul 
București și Olimpia Reșița conti
nuă să nu aducă la cote regu
lamentare sălile respective. îndeo
sebi îngrijorează inerția care dom
nește de la o vreme la Reșița, cen
tru cîndva extrem de puternic. 
Pe iîngă faptul că echipa C.SAL a

au creat un

campionat, pe lîn- 
de natură să bucu- 
apărut în decursul

„schimbul de 
de preocupare pen- 
viitorilor performeri

Electrica Sibiu ș.a.,

Re- 
po- 
ac- 
nu 

lan-

MICĂ STATISTICĂ DE VACANȚĂ

1C0 m 11,5 Hannelore Raepke (R.D.G.) 1963
Trudy Ruth (Olanda) 1971

200 m 23,7 Hannelore Raepke (R.DG.) 1963
Fulgencia Romay (Cuba) 1968
Trudy Ruth (Olanda) 1971

400 m 53,8 Van Asche (Belgia) 1971
800 m 2:01,4 Ileana Silai (România! 1971
1 500 m recordul va fi stabilit acum
100. mg 12.9 Valeria Bufanu (România) 1971
4x100 m 45,4 U.R.SS (Krepkina, Itkina, Rezci-

kova. Popova) 1956
înălțime 1,85 Iolanda Balaș (România) 1960

lolanda Balaș (România) 1964
Lungime 6,56 Viorica Vlscopoleanti 

(România) 1968
Greutate 17,76 Mariane Adam (R.D.G.) 1971
Disc 59.24 Karin Illgen (R.D G.) 1968
Suliță 59,55 Elvira Ozolina (U.R.S.S.) 1960

Pe Iîngă învățămîntul gratuit, de 
care beneficiază toată generația 
școlară a țării, grija partidului și 
a statului se manifestă în al pa
trulea trimestru — trimestrul va
canței — și prin organizarea Ia 
munte sau la mare a taberelor de 
odihnă, fortificare și recreare. Ci
frele sînt de-a dreptul impresio
nante. dacă le raportăm la întreg 
teritoriul și la întreaga populație 
școlară și preșcolară care benefi
ciază de această formă de ocrotire 
a sănătății și de educație cetățe
nească.

Să luăm, de pildă, Brașovul și 
împrejurimile. Numai în taberele 
organizate de Ministerul Educației 
și învățămîntului, în locuri perma
nente, vor veni între 15 iunie și 11 
septembrie peste 12 000 de elevi 
Tabere au și demarat. Mii de elevi 
din București, Constanța, Hunedoa
ra, Mureș, Botoșani,- Teleorman, 
Vaslui, Maramureș, găzduiți și hră
niți „ca la mama acasă", se bucură 
în plus de dulcea răcoare a pădu
rilor, se îneîntă de frumusețea 
piscurilor de piatră, se fortifică în

tăria aerului de munte. Taberele 
elevilor de la Bran, Budila, Dim- 
bul Morii. Stupmi, Zizin și Timi
șul de Sus s-au transformat brusc 
în stupi în care, din zori Și pînă-n 
faptul serii, veselia molipsitoare a 
devenit cuvînt de ordine. Timp de 
joacă berechet, excursii și drume
ții sînt organizate aproape zilnic: 
spectacole ale teatrului de păpuși 
din Brașov și filme, audiții radio 
și televiziune și bineînțeles sport, 
mult sport, ca și un program cul
tural-artistic. organizat în fiecare 
tabără dau farmec și celebritate 
unora dintre eie. Așa. de pildă, au 
intrat în istorie „serile de la Ti
miș", în care elevii cîntă și recită 
producții ale 
încearcă și

Activitatea 
presupune o 
nergie ce se cere reîmprospătată. 
Cinci mese pe zi, din care trei de 
bază și două gustări sînt mai mult 
decit îndestulătoare chiar și pentru 
cei care reîntorși din drumeție „ar 
mînca și pietre".

Nici preșcolarii n-au fost uitați i

patru colonii tradiționale la Timi
șul de Sus, de Jos 
adăpostesc în serii 
zile sute de copii 
din alte orațe de 
vede la cîntar... 
sînt ca pepenii 
bine — dar toți 
multă robustețe.

Dacă am spus 
vor veni în tabere la munte, *!n 
județul Brașov, de fapt n-am avut 
în vedere decît pe cei veniți prin 
școli, pentru că mai sînt și alții 
— de ordinul miilor — care se vor 
bucura și ei de ineditul taberelor 
de corturi sau fixe, organizate da 
U.T.C și Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor.

Mișcarea elevilor în vacanțe are 
dublu sens. Și spre Brașov, pen
tru cei din afară, dar și invers 
pentru brașoveni. Aproape 1600 de 
elevi din școlile județului vor porni 
în această vară spre tabere mon
tane din alte județe și peste 1500 
la mare.

Cifrele sînt edificatoare, căci ele 
reflectă grija pentru viitorul țării, 
pentru fondul său de aur i tinere, 
tul I

și la Sîmbăta 
de cîte 21 de 
bucureșteni și 

șes. Sporul se 
în obraji. Nu 

nici n-ar fi 
trădează sănătate.

Și

că 12 000 de copii

Mihai BARA

puternic aflat in regres

Campionii pe 1972 : sus (de la stingă la dreapta) — I. Dragomirescu (an
trenor), D. Dumitru, V. Nicolescu, V. Stancu, M. Șuta, A. Sedlacek (pre
ședintele secției); jos — I Scheftz, C Șerban, C. Vinătoru (căpitanul 

echipei), Gh. Silvestru

retrogradat în acest an, celelalte 
formații reșițene sînt lipsite de 
sprijinul și îndrumarea organe
lor sportive locale. Urmarea: po
picarii reșițeni au o comportare din 
ce în ce mai palidă în diversele 
concursuri.

în încheiere, cîteva propuneri. 
Ar fi bine ca în sezonul următor 
întîlnirile maraton, de 8—9 ore, de 
pe arenele cu două piste, să fie 
fracționate în două manșe (sîm- 
bătă și duminică). Apoi, este reco-

mandabil ca încă 
înceapă lucrările 
a sălilor, în așa 
controlul comisiei 
să existe timpul 
lelor remedieri, 
pare utilă inițierea unui curs 
de îmbogățire a cunoștințelor ar
bitrilor,. care — să recunoaștem — 
n-au prea fost la înălțime in cam
pionatul recent încheiat.

pe acum să 
reamenajare 
incit după 

omologare

de 
de 

fel
de

necesar eventua- 
în sfirșit, ni se 

unui

Traian IOANITESCU

ȘAPTE POSIBILITĂȚI OE EXCURSIE CU AUTOCARUL
IN R. P. BULGARIA SELECȚIONATE PENTRU DV

Din dorința de a satisface și cele mai exigente gusturi, Ministerul Tu
rismului propune în anul acesta turiștilor români o mare varietate de programe turistice.

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

Cei care îndrăgesc marea, soarele și nisipul pot petrece 12 zile în orașul VARNA, anticul Odessus, cunoscut pentru plaja de Ja țărmul Mării Negre Șl 
pentru amenajările turistice modeme efectuate în ultimii ani sau la ALBENA, 
o nouă stațiune la Marea Neagră, cu plajă ce se întinde pe o lungime de pește 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 Vama 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 țară le pun la dispoziție două excursii de 5 zile pe i ti nerarii le : București — Sumen — Varna — Burgas — Kazanlîk — So
fia — Tîmovo — București, cu plecarea în zilele de 14 august. 11 septembrie, 2 octombrie sau București — Tîmovo — Stara Zagora — Burgas — Nesebar — Vama — Balcik — Silistra — București, cu plecări în tot cursul anului.

De asemenea. între 18—24 septembrie și 2—8 octombrie putetî călători în Bulgaria pe următorul itinerar : București — Russe — Tîmovo — Stara Zagora 
— Plovdiv — Sofia — Rilla — Plevna — Russe — București.

Circuitul Bulgariei în 10 zile oferă o imagine mult mai cuprinzătoare a- supra acestei țari. In cadrul acestei excursii se fac popasun mai lungi în loca
litățile Sumen, Vama. Nesebar, Burgas. Stara Zagora. Plovdiv, Sofia Tîmovo. 
Datele plecărilor pentru circuitul Bulgariei sînt : 5. 12. 19. 22 și 29 august 1972. in zilele de 20 august. 10 septembrie și 1 octombrie autocarele O.N.T. 
Carpati București vor pomi într-o călătorie de 18 zile prin R.P, Bulgaria si R.S.F. Iugoslavia. Turiștii vor putea vizita în cadrul acestei excursii localitățile Tîmovo. Stoletov, Plovdiv. Sofia. Rilla. Skoplje. Titograd. Kotor. Dubrovme, Split. Plitvice. Rijeka. Ljubljana, Zagreb. Beograd.
na, HorSunșî>ac^a Ură S6 V°r V1Zita Pestera Muierii și mlnăstlrlle Tisma-

Pentru toate aceste excursii O.N.T. Carpati asigură cazare masă ghid OTe turistice, baiu de buzunar în valuta Urii ^te sT^i^ ăe «te-
La cererea unor instituții, întreprinderi sau organizații «ie alcătuiesc programe turistice pe itlnerariile solicitate. organizam se aieatuieoc
Pentru informații si înscrieri, vă puteti adresa oficiilor județene de tu- 

tOTiei dÎM 1 efS 16 44 31SU Filialei ON-T- Can>ați — București din Calea Vic-

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 9 IULIE 1972 
ULTIMELE 2 ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII BILETELOR

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES

astăzi și mîine mai avețiNumal i " ‘ “ __ 2__ ;;
posibilitatea să vă procurați bi
letele pentru tragerea excepționa
lă Pronoexpres de duminică 9 iu
lie 1972, tragere la care puteți ciș- 
tiga în număr NELIMITAT i bani, 
autoturisme și excursii în U.R.S.S 
și la PARIS

• Cîștigătoru excursiilor In BuL

garia, Iugoslavia și Ungaria de la 
tragerea excepțională Loto din 20 
iunie a.c. (continuare): 41. Oanță 
M. Aurel — Slatina; 42. Fătu I 
Constantin — Ploiești ; 43. Katona 
Magda — Satu Măre; 44. Silaghi 
Ștefan — Cărei ; 45. Homm Otto
— Sibiu; 46. Poplăcean Bucur — 
Rășinari, jud. Sibiu ; 47. Grefea 
Gheorghe — Sibiu; 48. Acostă- 
chioaiei Conștantin — Timișoara : 
49. Oțelea Constantin — Rm. Vîl- 
cea ; 50. Popa Vasile — com. Ro
șiile, jud. Vîlcea ; 51. Mihăiescu Ion
— Focșani; 52. Niculescu Ion ; 53.
Rădulescu Gheorghe; 54. Pavel
Gheorghe ; 55. Stoicescu Gheorghe ; 
56. Ștefan Tudor ; 57. Kica Florea ; 
58. Naicu Paul; 59 Simionescu 
Vasile; 60. Naghi Barta Estera ; 
61. Cristescu Floarea; 62. Buletinul 
cu seria A 8035351 ; 63. Costea
lovu ; 64. Porojan Violeta ; 65. Ghi- 
nea Stelian; 66. Manasievicj Bla- 
gonie și 67. Serghie Paul, toți din 
București; 68. Țîrloi Costică - 
corn. Dumbrăveiu, jud. Vrancea

Rubrică redactată de către 
’ X-OTO-PRONOSPORT
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d A.S.A., O ECHIPĂ CARE 
*’MAI POATE PROGRESA

A ÎNCEPUT 
TURNEUL 

BALCANIC 
DE FOTBAL 

TĂCUT
A.S.A. este, probabil, prima e- 

chipă care, revenită în prima divi
zie, are în chiar anul reîntoarce
rii o comportare în stare să o ducă 
în final pe locul al 4-lea, înaintea 
multor altor formații cu pretenții 
și cu loturi considerate superioare 
mureșenilor.

TREI CARACTERISTICI

, Beneficiind de un climat propice 
performanței, asigurat de condu
cerea Asociației sportive „Armata” 
Tg. Mureș, (președinte col. Al Flo- 
rescu), și de antrenorul Tiberiu 
Bone, fost jucător la C.C.A., de 
UN LOT TÎNĂR, AMBIȚIOS, dor
nic să se afirme (aceasta fiind pri
ma caracteristică a echipei) și de 
suficiente condiții pentru realiza
rea telului propus, A.S.A. Tg. Mu
reș a depășit cele mai optimiste 
previziuni, fapt ilustrat și de cla
samentele separate ale turului și 
returului: în toamnă ocupa locul 
a| 9-lea, iar în primăvară pe cel 
de al 2-lea, ceea ce a dus-o, in 
fina], pe locui al 4-lea.

Spectaculosa ascensiune a echi
pei' militare de pe Mureș este re
zultatul pregătirii asigurată de T. 
Bone, al preocupărilor pentru O 
TACTICA ADECVATA LOTULUI

victimele eăzînd 
de Ispir și colegii 
tim de meciurile 
mai ales cu Rapid (3—0). în care 
atacanții celor două echipe vizi
tatoare au fost surprinși mereu în 
poziție ..afară din joc”, cu toate 
că antrenorul Bone nu este pe 
de-a-ntregul de acord cu această 
idee atunci cînd spune: „Nu în
trebuințăm prea mult apărarea in 
linie. Dar sint și momente din joc 
în care — folosind regulamentul 

inofensivi fotba- 
adinc infiltrați in 
Există posibilita- 
numai prin apli- 
prevederi regula- 
este păcat să nu

— poți face 
liști ad verși prea 
apărarea noastră, 
tea de a-i anihila 
carea cunoscutei 
mentare. pe care 
o folosim”.

A.S.A. este adepta contraatacului, 
avînd în componenta compartimen-

în plasa întinsă 
lui. Să ne amin- 
cu Jiul (2—0) și

litatea iese în evidentă 
mințim cifra golurilor

a- 
și 

mai 
5—0 
fața 
con-

LOCUL

și dacă 
marcate 

primite în deplasare: 9—25! Să 
amintim și de înfrîngerea cu 
suferită în retur, la Ploiești, în 
Petrolului. Să tragem de aci 
cluzia că A.S.A.. cu tot talentul 
jucătorilor din care este alcătuită, 
este o formație tînâră. fără expe
riență, care trebuie să-și îmbunătă
țească pregătirea psihică pentru a 
putea evolua de la egal la egal și 
pe terenurile din alte orașe.

★
Avînd trei jucători în echipa 

primatului (Czako, Fazekas și 
nai) și încă doi care au fost 
zenți pînă în ultimele etape (Bolony 
și Ispir) dar au pierdut locurile da
torită lipsei din formație în ultimele 
două jocuri, A.S.A. se prezintă ca 
un tot omogen care. îmbunătățin- 
du-și atit condițiile de pregătire 
cit și cele de recuperare, poate as
pira în continuare Ia un loc frun
taș în ierarhia fotbalului nostru.

cam-
Haj-
pre-

In prezent, tn localitatea Stara Zagora 
din Bulgaria se desfășoară a treia ediție a turneului balcanic de fotbal tăcut, la 
care participă reprezentativele Iugoslaviei (campioană mondială). României (deținătoarea titlului balcanic). Turciei, 
Greciei si Bulgariei. Jocurile dintre ultimele oatru selecționate contează șl pen
tru preliminariile Jocurilor Mondiale Tă
cute (20—28,VII.1973 la Malmo, ta Suedia). astfel că la sflrșitul turneului balcanic vor fi alcătuite două clasamente : 
unul al Balcaniadei, altul al grupei preli
minare (Iugoslavia este calificată direct ta calitate de deținătoare a titlului).

Turneul balcanic a început si pini în nrezent s-au disputat două eiaoe. îr.re- 
v-șt-indu-se următoarele rezultate : ROMANȚA — Turcia 3—1. Bulgaria — Grecia 2—1. BOMANIA — BULGARIA 0—0 
și Iugoslavia — Turcia s_o. întrecerile 
vor lua sflrșit ta ztaa de 9 Iulie. Fină 
atunci, reprezentativa română va tatilni pe rtad Iugoslavia și Grecia. Antrenorul 
locului este prof. Al. Morariu. ’ar consi
lier fostul international Mircea David.

★
Selecționarea lotului s-a făcut in baza campicetatuiui de fotbal al surzilor, care 

a ajuns la a treia ediție și se dispută 
după formula divizionară (A si B), dar pe filiale. torul fiind programat ta 1972, 
tar returul in 1973. Iată rezultatele înregistrataoină acum ta cele două categorii: 

divizia A: București — Brașov 4—3 
(4—1). Constanta — O—dea 1—1 (1—1), Tim.scara — Craiova 1—1 (1—1). Oradea — Btcj-eet: •—4 (♦—n. craleva — Con
tanta 3—î (1—2). Brasov _ Timișoara 
0—1 (0—Constanta — Brașov 9—3 fi—3. T_—.isoera — București 2—3 (1_ 2). Cra
iova — Oradea 1—« C—0). Tn clasament 
cor.auce Buru-esti cu C puncte, urmat de Craiova cu 5 d.

DIVIZIA B: laș; _ Pitești 2—1 (1—1). 
Ploiești — Cluj •—«. Tg. Mures — Sucea
va 3—2 (•—9>. Suceava — Ploiești 1—1 (1—U. Cluj — lași 1—2 (0—1), Pttesa — 
Tg. Mureș 2—1 (1—8). Ploiești — Pitești 1—1 (1—•). Tg Mureș — Iași 1_* (0—0), Suceava — Cluj 1—3 0—1).

Ultimele două etape ale turului vor avea loc ta toamnă.

in turneul de scrimă de la Katowice

ECHIPA DE SABIE 
A ROMÂNIEI-LOCUL III

Floretiștii au terminat pe poziția a V-a

KATOWICE, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special)

O victorie cu 9—7 asupra echipei 
Ungariei a permis floretiștilor noș
tri să termine pe locul V in cla
samentul general. Dar și ultimul 
meci al floretiștilor romări a păs
trat caracteristicile celor preceden
te. Ei au comis destule greșeli, au, 
evoluat fără nerv, fiind conduși, 
la un moment dat. cu 7—5 de foar
te tînâra formație a Ungariei în 
care nici măcar Konnoczi nu fi
gura. Numai rutina de ccncws a 
lui Falb. Mureșanu și Tiu r.e-a 
asigurat, în cele din urmă, această 
victorie, soldată cu palida satis 
facție a unui Ioc V. Clasamentul 
final s-a prezentat aslfel: 1.
U.R.S.S. : 2. Polonia I; 3 Cuba ; 
4. Polonia II; 5. România etc.

Literaimenie epuizzt din punct 
de vedere nervos, antrenorul fede-, 
ral V. Chelaru ne-a deciarat: 
„N-am văzut niciodată o echipă ro
mânească de floretă care să se fi

chinuit atit de dezolant ca aceas
ta de acum. S-a greșit enorm, tac
tic mai ales, lăsîn<lu-Ii-se adversa
rilor inițiativa. Recomandările mele 
dinaintea și dintre asalturi n-au 
fost respectate sau, poate, n-au fost 
înțelese. Se intîmplă ceva cu acești 
băieți care, totuși, știu mai multă 
scrimă decit marea majoritate a 
echipelor prezente, acum, la Kato
wice. Regret sincer cele intîin pla
te aici. In primul rînd pentru ei“.

Părerea de rău a antrenorului 
federal subliniază o nedorită situ
ație de fapt Comportarea sub aș
teptări a floretiștilor noștri la cel 
mai important test preohmpic Ie 
diminuează simțitor șansele de a 
participa la J.O. In fond, după o 
asemenea evoluție, cine le-ar mai 
putea acorda încredere ? Dar asu-' 
pra acestei probleme ne propunem 
să revenim.

Sabrerii au terminat, așa cum se 
întrevedea după primele meciuri, 
pe podium — obținînd locul III,

TEHNICII BUNE A 
MULȚI 
a doua

DINTRE JU- 
caracteristică

a treia cali- 
LO-

cea de
OMOGENITATEA

EXISTENT, 
CELOR MAI 
CATORI — 
a echipei.

In sfirșit, 
tate este
TULUI, diferențele foarte mici de 
valoare între titulari și rezerve, 
în cazul -echipei A.S.A., cuvîntul 
rezerve este impropriu pentru că 
nu o dată s-a dovedit că acestea 
sînt de valoare foarte apropiată 
cu cei pe care i-au înlocuit De 
pildă, dacă Toth n-a mai putut 
fi folosit, Szekely s-a dovedit un 
înlocuitor foarte bun; a ieșit din 
echipă Lucacl I? Lucaci II i-a luat

Lotul folosi!

Solyom ;
Toth, Is-

PORTARI : Nagel,
FUNDAȘI: Szdliosy, 
pir, Czako, Șleam, Szekely, 
Unchiaș ; MIJLOCAȘI : Nagy, 
Bolony, Hajnal, Varadi, Orza ; 
ATACANȚI : Fazekas, Mure- 
șan, Lucaci I, Lucaci II, Ca- 
niaro, Suciu.

locul; Unchiaș l-a schimbat pe Is- 
pir în ultimele etape, Șleam pe 
Szollosy etc., totul fără reper
cusiuni asupra valorii generale a 
echipei și a rezultatelor.

REVITALIZAREA JOCULUI LA 
OFSAID ?

A.S.A. ni s-a părut echipa care 
a readus pe terenurile noastre de 
fotbal jocul la ofsaid si apărarea 
în linie. Rezultatele, datorită aces
tei noutăți... vechi, au fost pozitive.

0 SURPRIZA NAȚIONALEI
EUGEN IORDACHE PREGĂTEȘTE

3

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
(Vrmare din pag. t)

tului ofensiv doi jucători cu cali
tăți excelente pentru un astfel de 
joc: Fazekas, o extremă rapidă fdar 
cam obosit în Cnaiul sezonului) și 
Mureșan, un atacant central pene
trant, un adevărat „argint viu”, greu 
de marcat. Să amintim doar același 
meci cu Rapid în care contraatacul 
mureșenilor a fost determinant în 
stabilirea rezultatului final.

Dar punctul forte al echipei este 
mijlocul, alcătuit din Nagy (un teh
nician cu larg registru de execuții, 
coordonatorul echipei, cel ce dă sens 
jocului formației sale). Bolony (mij
locaș defensiv cu plasament foarte 
bun, jucător tehnic cu o mare dis
ponibilitate pentru jocul de apărare, 
dar prezent, atunci cînd momentul 
o impune și în atac) și Hajnal (mij
locaș de atac, omul șuturilor sur
priză). Trei jucători care se com
pletează perfect, alcătuind una din
tre cele mai bune linii de mijlocași 
din campionatul nostru. Alături de 
ei, Varodi, care a făcut un neaștep
tat salt de valoare în ultimul an.

CE SE ÎNTÎMPLA ÎN DEPLASARE?

Formația lui Tiberiu Bone nu a 
pierdut nici o partidă pe teren pro” 
priu, unde a cucerit 26 din cele 35 
de puncte ale sale. Pe stadionul „23 
August” din Tg. Mureș a marcat 
26 de goluri și a primit doar 5. In 
schimb, slăbiciunile echipei ies în 
evidența atunci cînd A.S.A. evoluea
ză în afara terenului propriu. Cu 
toate că în clasamentul jocurilor 
disputate în deplasare se află pe 
locul 4. cu 9 puncte cucerite, reu
șitele formației mureșene sînt mici 
față de posibilitățile echipei. Rea-

Pe stadionul din Regie, miprrm 
la barajul pentru B. Printre atîția 
antrenori cunoscuți veniți Ia arenă, 
și Eugen Iordache. Toată lumea îl 
felicită pentru performanța Jiului 
de a E ajuns în Cnala Cupei. Eu
gen Iordache fringe Insă, dialogu
rile euforice:

— Ce-a fost, a fost! A fost fru
mos, ar fi putut fi chiar prea jru. 
mas. dar. acum, gata, trebuie să mă 
gindesc la campionatul care vine. 
N-am portar, căci Suciu a plecat, 
iar Marincan e parcă prea necopt 
pentru divizia A Au fost fi ceva 
indisponibilități care ne-au subțiat 
lotul în final, altfel terminam cam
pionatul mai bine. Acum să mă 
gindesc la viitor—

— Va să zică nici în vacanță 
n-au trecut grijile!

— Vacanță e un fel de a spune. 
Diseară plec la Petroșani, pentru 
trei-patru zile să rezolvăm anumi
te probleme, am pus fi eu ochii 
pe cîțiva jucători tineri— Revin in 
Bucurețti, in mijlocul familiei, pe 
la începutul săptăminii viitoare, 
stau citeva zile pe baltă. la pescuit, 
nu cred că mai plec la mare, la 
sfirțitul săptăminii ta avea 
consfătuirea antrenorilor-

— Am auzit vorbindu-se că 
țescu dă examen la Craiova 
tru a intra în facultate!

— Zvonuri! Mulțescu va da 
men la Institutul de mine din P“- 
trofani. Afa că nu va pleca. Anul 
acesta vreau să încerc cu el na
ționala E un băiat excelent. Din
colo de marile sale atuuri tehnice 
e modest, serios in pregătire, ca
lități care ne-au ajutat să trecem 
repede peste fenomenul de respinge
re manifesat de echipă cînd l-am in
trodus prima dată Cred in el. dar 
nu depinde numai de noi saltul 
în națională'

IC

M>il 
pen

exa-

— Ce e cu Stoian, un posibil virf 
ae temut!

— Stoian are calități fizice foar
te bune pentru acest post. Are fi 
tehnica necesară care poate fi șle
fuită. Nu-i serios insă cu el însuți 
in primul rind E superficial în 
pregătire. Vreau să-l schimb in bi
ne. in noul sezon.

—Eugen Iordache și-a strigat bă
iatul cel mic. junior la Dinamo, și 
s-a grăbit spre ieșire. îl așten'a 
familia, îl așteptau treburi la Pe
troșani, dar cite nu-1 așteptau... 
Și lumea care nu mai contenea cu 
felicitările pentru performanța de 
a fi ajuns cu Jiul în finala Cu- 
pti-

Mirceo M. IONESCU

FORTITUDO PARMA JOACA LA 
TULCEA

Al doilea Joc al echipei Italiene ForU- 
tudo Parma va avea loc duminică la Tulcea. in compania formației Delta, 
recent promovată ta Divizia B.

AGENDĂ ESTIVALĂ
• A.S.A. „IN CORPORE” LA CON

STANȚA. De două zile, jucătorii echi
pei lui Bone s-au instalat cu familii
le, la Constanța pentru o vacanță de 
o săptămînă (pînă la 12 iulie). Lip
sesc din grupul fotbaliștilor militari 
Bdloni, rămas acasă pentru examenul 
de admitere la Facultatea de medici
nă și Szekely, care urmează în pre
zent un curs de înot la Tg. Mureș.

• ȘI UNIVERSITATEA CLUJ, LA 
„VENUS". In frumoasa stațiune Ve
nus, se găsește și o parte din echipa 
„șepcilor roșii”. Mai precis jucătorii 
care nu fac parte din lotul studen
țesc pentru Campionatul european 
universitar, adică : Negru, Cîmpeanu, 
Solomon, Lică, Uifăleanu, Porațchi, 
D, Mocanu, S. Mocanu șl... dr. Ivan- 
suc, medicul echipei. Antrenorul St. 
Onisie a rămas la Cluj pentru a-și a- 
sista fiul în actuala sesiune de exa
mene. Pentru 12 iulie, Universitatea 
are în proiect un meci amical, la 
Constanța, cu Farul.

• TRAIAN IONESCU DIN NOU ÎN 
ACTUALITATE. Absent, un an de 
zile de pe scena activității divizio
nare, antrenorul Traian lonescu, este, 
acum, în perspectivă de a se încadra 
la una din echipele noastre divizio

nare A, fiind în posesia unor oferte 
atît din provincie cit și din Capi
tală.

• NOI CERERI DE TRANSFER. 
In registrul de transferări al Fede
rației române de fotbal au fost în
scrise ieri trei noi cereri de transfer:

Vasile Iordache de la Politehnica Iași 
la Steaua, Vasile Suciu de la Jiul Pe
troșani Ia Sportul studențesc și Du
mitru Ștefan de la F.C. Argeș, la 
Sportul studențesc. Cei trei jucători 
au drept de joc imediat, avînd dez
legare.

Campionatul de fotbal feminin al Municipiului București
în urma cu o săptămtaa. a luat sflr- șlt primul campionat de fotbal feminin 

al Municipiului București.Pe parcursul celor 30 de etape ale a- 
cestel prime ediții — experimentele — 
s-a remarcat buna evoluție a echipelor Venus. Unirea Tricolor. Rapid si Car
men. care au demonstrat o pregătire 
fizică si tehnică superioară celorlalte formații. De altfel, lupta pentru tit-u 
s-a dat între aceste 4 echipe, care s-au 
detașat încă de la începutul campionatului. Dacă, ta tur. lupta pentru nrimul 
loc a adus tn prim pian formațiile Rapid 
și Carmen, returul ne.a oferit o luptă și mal pasionantă în care am putea 
menționa doar căderea inexplicabilă a echipei Carmen. Meritele venusistelor 
sînt incontestabile dacă ne gîndim ca 
returul l-au abordat de pe poziția a Pa* 
tra a clasamentului, victoria lor venind în momentul ta care nimeni nu le mal

acorda nici o șansă. Cele mai eficaae jucătoare ale campionatului au fost : 
Puica Lazăr (Venus) 71 și Doina Șerbc- zeanu (Carmen) 68 goluri marcate. Prin
tre arbitrii care și-au adus un aport deosebit la buna desfășurare a campionatului enumerăm pe : Emilia Duță, 
Doina Ibiceanu, Ecaterina Enică, Gabriela Manolescu. Gabriela Calomfirescu, 
M:hai Joita si Dumitru Predescu.

Iată clasamentul final : 1. Venus 55 p (antrenor A. Tănăseseu). 2. Unirea Tricolor 54 p (N. Chtrilă). 3. Rapid 52 P 
(prof. M. Vîleeanu). 4. Carmen 49 p, 5. 
Travlata 35 p. 6. Voința 33 p, 7. Luceafărul 3o P. 8. Diana 30 p. 9. Dacia 29 p, 
19 Băneasa 27 p. 11. Doina 19 p. 12. Miorița 19 p 13. Minerva 19 p. 14. Juventus 
13 p, 15. Speranța 19 p. 16. Tinerețea 6 P.

Aurel PĂPĂDIE 
Florin SANDU

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
FOTBAL FEMININ

Asociația sportivă Unirea Tricolor București organizează pe stadionul Republicii in zilele de 29—30 iulie a.c. un 
turneu internațional de fotbal feminin dotat cu -Cupa Unirea Tricolor*.

La această Întrecere vor lua parte patru echipe șl anume : Elan Belgrad. 
' ictorta Constanta, Venus București, sî Unirea Tricolor.

Competiția se va desfășura după următorul program : sîmbătă 29.VII : Victoria 
C onstanța — Unirea Tricolor șl Han Belgrad — Venus Bucurețti.

Duminică 3O.vn. învingătoarele din Prima zi îsi vor disputa locurile I fi n iar învinsele locurile III si IV

și Stan Smith devijie primul fina
list al ediției din acest an a Wim- 
bledon-uluL

Ilie Năstase (România) — Manuel 
Orantes (Spania) 6—3, 6—4, 6—4. Un 
meci de o frumusețe fără seamăn 
au oferit cei doi aȘi ai rachetei ! 
Ilie Năstase — acest mare răsfățat 
al sportului alb. acest talent ex
traordinar — l-a dominat pe lide
rul ^larelui Premiu F.I.llT.”, o- 
bligindu-1 să accepte această netă 
infrîngere. Lovituri puternice, 
mingi cu traiectorii surpriză, sal
vate in extremis, schimburi care 
au entuziasmat miile de spectatori 
din tribunele templului tenisului 
— iată ce am văzut în partida 
semifinală disputată în vedetă, 
bucuria noastră fiind deplină, de
oarece actorul numărul 1 a fost 
Iliuță al nostru. El este primul 
rctnân care se califică în . finala 
de simplu a Wimbledon-uiui șl 
acesta este un act de recunoaștere 
oficială a valorii lui inestimabile.

Ilie Năstase a început meciul în 
trombă : 1—0, 2—0, 3—0 ! Sur
prins. Orantes își revine și ega
lează. 3—3. Dar supercampionul 
nostru nu-i dă răgaz să respire. 
El îșj impune din nou jocul și 
cîștigă fără emoții : 6—3. In setul 
ai doilea, primele două gheme sînt 
obținute normal ■ fiecare cîștigă 
pe serviciul său. Urmează două 
break-uri (2—2) și, în ghemul al 
cincilea, Ilie Năstase cade, încer- 
cînd să scoată o minge imposi
bilă. Luptă cu o ardoare pe care 
nu i-am cunoscut-o pînă acum, ar 
vrea să nu piardă nici o minge, 
să realizeze punct după punct ! 
După 3—3 asistăm la un ghem 
foarte disputat, Ilie realizind mingi 
senzaționale și un break care-1 
conduce spre victoria în set. Este 
4—3, apoi 5—3 (din nou Ilie alu
necă șj cade), 5—4 și 6—4.

Setul al treilea este și ultimul. 
Pînă la 3—3, istoria setului prece
dent se repetă (inclusiv... break-- 
urile), dar de această dată Ilie 
Năstase preia decisiv conducerea 
la 5—♦, tot cu un ghem făcut pe 
serviciul lui Orantes. Ultimele 
mingi sînt un as de serviciu (Nâs- 
tase) și un retur in aut (Orantes). 
Ilie Năstase cîștigă entuziasmant 
în aplauzele publicului, un meci 
care-1 propulsează în finala Wim- 
bledon-ului, alături de americanul 
Stan Smith, partidă ce se Va juca 
sîmbătă după-amiază.

Alte rezultate :
Dublu bărbați — semifinale: 

Hewitt Mc. Millan (R.S.A.) —

Cooper, Frazer (Australia) 8—6, 
4—6. 9—8. 6—2 : Smith, van Dillen 
(S.U.A.) — Cornejo, Fillol (Chile) 
9—7, 6—1, 6—4.

Dublu mixt — optimi : Mc. Mil
lan (R.S.A.), Dalton (Australia) — 
Estep. Duero (S.U.A.) 6—3, 6—1 ; 
Cramer, Pretonius (R.S.A.) — van 
Dillen, Evert (S.U.A.) 2—6, 6—4, 
6—4 ; Cornejo (Chile), Fernandez 
(Columbia) — A. Loyd, Williams 
(Anglia) 4—6, 6—4. 6—4 ; Irvine 
(Rhodesia). Stove (Olanda) — Aus
tin. Austin (S.U.A.) 6—2. 3—6. 8—6.

în sferturile de finală, Năstase, 
Casals au învins cu 6—0, 6—4 pe
rechea Irvine, Stove, calificîndu-se 
în semifinalele probei.

în semifinalele probei de dublu 
femei : Billie Jane-King (S.U.A.), 
Betty Stove (Olanda) — Shaw. Wil
liams (Anglia) 7—5, 3—6. 6—3.

dupâ echipele U.R.S.S. și Bulgariei. 
De fapt, se putea avansa chiar pe 
locul II dacă se acționa mai de
cis în meciul cu sabrerii bulgari. 
Nervozitatea și lipsa de clarviziu
ne — carențe mai vechi ale trăgă
torilor noștri — au revenit pe prim 
plan în acest meci atît de impor
tant pentru configurația finală a 
clasamentului. Aceste slăbiciuni au 
fost, însă, net atenuate in disputa 
cu formația Cubei (9—5) în care 
am avut impresia că, pe planșă, 
se află alți sabreri români. A fost, 
poate, și efectul lecției aspre din 
partida cu sabrerii bulgari...

Proba individuală a floretisteior, 
care a început joi dimineață, a 
adus la start și cinci reprezentante 
ale țării noastre. In primul tur, au 
trecut patru din ele, singura elimi
nată fiind tînâra Viorica Draga 
(cu 2 v și cu un tușaveraj inferior 
celui realizat de poloneza Sklada- 
nowska). A luat tin start foarte 
bun Suzana Ardeleanu, care n-a 
pierdut nici un asalt. Remarcabil a 
evoluat și Ecaterina Stahl, care a 
promovat în „sferturi” cu 4 v. Cîte 
3 v au obținut Maria Vicol și Mag
dalena Bartoș.

Sferturile de finală au prilejuit, 
în continuare, o bună comportare 
Ecaterinei Stahl. Ea a dispus de 
H. Balon (Polonia) cu 4—2, Cichow- 
na (Polonia) cu 4—1. Infante 
(Cuba) cu 4—2 șt Simonffi (Unga
ria) cu 4—3. Bartoș a realizat 3 v: 
4—0 cu Dick (R.D.G.), 4—2 cu
Machnicka (Polonia), 4—2 cu Gar
cia (Cuba) ca și Ardeleanu : 4—0
cu Bebel (Polonia), 4—3 cu Cir- 
kova (U.R.S.S.), 4—1 cu Eltz
(R.D.G). A părăsit, însă, planșa 
Vicol, care nu a mai reușit nici o 
victorie.

I.a-ora convorbirii telefonice, 
luptMi — așadar — în semifinale 
treî^floretiste din lotul nostru olim
pic : Ardeleanu, Stahl și Bartoș.

Tiberiu STAMA

„CUPA INDEPENDENȚEI": Echipa Braziliei s-a calificat in finală
RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres). 

învingînd cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa Scoției, reprezentativa de 
fotbal a Braziliei s-a calificat pen
tru finala „Cupei Independenței” 
și a stabilit totodată un record 
mondial fiind singura echipă neîn
vinsă în 32 partide internaționale 
consecutive. Meciul cu Scoția nu

MILAN A
Cupa Italiei la fotbal a revenit 

anul acesta formației A. C. Milan 
care a învins în finală cu 2 0 
(0—0) echipa A. C. Napoli- Golu-

a fost însă ușor pentru brazilieni, 
care au înscris golul victoriei de- 
abia în minutul 81, cînd Jaîrzinho a 
reluat imparabil. cu capul mingea 
centrată. în careu de Levinha.

Scoțienii au jucat foarte bine în 
apărare, iar atacurile lor s-au do
vedit extrem de periculoase. Leao, 
portarul brazilian, a fost pus la

cîștigat cupa italiei
rile au fost înscrise de Rosato și 
Panzanato (autogol). Meciul s-a dis
putat la Roma și a fost urmărit 
de 75 000 de spectatori

grea încercare în prima repriză și 
numai intervențilie sale prompte 
i-au împiedicat pe echipierii lui 
Bremner să deschidă scorul. Cei 
80 000 de spectatori prezenți în tri
bunele stadionului Maracana au 
fost ținuți sub mare tensiune timp 
de 80 de minute și desigur au res
pirat ușurați cînd Jairzinho a reu
șit să înscrie.

Astfel, echipa Braziliei a termi
nat neînvinsă în această grupă a 
semifinalei și s-a calificat în fi
nala competiției, programată dumi
nică Probabil, adversara Rvaziliei 
în finală va fi echipa Portugaliei.

DE PE PISTELE
Pe stadionul Colombes din Paris 

s-a încheiat întîlnirea dintre echi
pele masculine ale Franței și R.D. 
Germane. Oaspeții au cîștigat cu 220,5 
la 197,5. Iată rezultatele înregistrate 
în ziua a doua a concursului ; 200 tn: 
Borth (R.D.G.) 21,0, Fenouil (Franța) 
21,1, 800 m : Fromm (R.D.G.) 1:45,4 
(record egalat), Ohlert (R.D.G.) 1:46,6, 
Meyer (Franța) 1:46,6 (record), 5 000 
m: Eisenberg (R.D.G.) 13:46,6, 3 000 
m obstacole : Buchheit (Franța) 8:34,4, 
400 mg : Perinelle (Franța) 50,0, pră
jină : D’Encausse (Franța) 5,30 m, 
Tracanelli (Franța) 5,10 m... 4. Nord- 
wig 5,00 m (!), triplusalt: Drehme] 
(R.D.G.) 16,61 m, Schenk (R.D.G.) 
16,42 m, greutate : Briesenick (R.D.G.) 
20,48 m, Rothenburg (R.D.G.) 20,35 m, 
disc : Thorith (R.D.G.) 61,26 m.

In cadrul concursului feminin șta
fetă 4 x 400 m a R.D. Germane, al
cătuită din Dagmar Kassling, Helga 
Seidler, Monika Zehrt și Brigit Rohde 
a stabilit un nou record mondial : 
3:28,8. Vechiul record (3:29,3) aparți
nea tot R.D. Germane. Alte rezulta
te : 200 m : Renate Stecher 23,0 , 800 
m : Gunhild Hofmeister (R.D.G.) 
2:01,6, Karin Burneleit (R.D.G.) 2:01,9.

★
După cum am anunțat, la Stock

holm, suedezul Ricky Bruch a stabilit 
un nou record european la arunca
rea discului cu 68,38 m. La remăsu- 
rarea aruncării, s-a constatat că re
zultatul exact este de 68,40 m, cifră

93,80 M — NOU RECORD 
MONDIAL LA 

ARUNCAREA SULIJEI
In cadrul concursului atletic inter- 

natianal de la Stockholm, atletul so
vietic lanis Lusls a aruncat sulița la 
93.8o m. stabilind un nou record mon
dial. Vechiul record era de tî.T* m șl 
aparținea atletului finlandez Jorma 
Kinnunen.

DE ATLETISM
care egalează recordul mondial al a- 
mericanului Jay Silvester. Alte rezul
tate de la acest concurs: 100 m: Ra
mirez (Cuba) 10,5, 400 m : Musika
(S.U.A.) 45,9, 5 000 m : Ian Stewart 
(Anglia) 13:27,4 (cel mai bun rezultat 
mondial al anu»;:), înălțime : Dahlgren 
(Suedia) 2.19 m, 1 milă : Foster (An
glia) 3:57 a.

TURUL FRANȚEI
Prima parte din etapa a 5-a a Turului 

Franței, desfășurată între Royan și Bordeaux (133.5 km), a fost ciștigată de 
W, Godefroot (Belgia). care a învins 
la sprint Pe M. Basso (Italia) și C. 
Cuimard (Franța), toți cronometrați în 2h 53:33.

A 2-a semietapă. (12,400 km oontra- timp) a fost ciștigată de Eddy Merckx in 16:05,67.
In clasamentul general continuă să conducă francezul cyrille Guimard urmat. la 9 sec. de Merckx.

A 5-A ETAPA ÎN 
TURUL IUGOSLAVIEI

BELGRAD 6 (Agerpres). — Etapa a 3-a 
a Turului cjsiișkjn, Iugoslaviei. Zenica 
— Banja Luka, s-a disputat intr-o trenă extrem de rapidă,' primii sosiți inregis- 
trînd, pe distanța de 164 km, o medie orară de 45.940. km. La sprintul final a 
cîștigat Jacques Esclassan în 3 h 34:12. 
In același timp du învingătorul au sosit alți 9 concurenți,- printre care și rutierii 
români Nlcolae David. Vasile Selejan și 
Constantin Ciocan. Lider al clasamentului general se menține Tanasie Kuva- 
lia (Iugoslavia), urmat la 10 secunde de Lavrușkin (U.R.S.S,).

UN fRUMOS SUCCES Al LUPTĂTORILOR ROMÂNI 
IA CAMPIONATELE fUROPfNE Df JUNIORI

IJVAR, 6 (prin telefon). în sala de 
sport din localitate au luat sfîrșit 
joi seara, după trei zile de întreceri, 
campionatele europene de lupte gre- 
co^romane ale juniorilor. La această 
a doua ediție a competiției luptăto
rii români, deși prezenți numai la 7 
din cele 10 categorii de greutate, au 
repurtat un remarcabil succes, cuce
rind DOUA TITLURI DE CAM-
PIONI CONTINENTALI, DOUA ME
DALII DE ARGINT ȘI ALTE DOUĂ 
DE BRONZ IAR 1N CLASAMENTUL 
PE NAȚIUNI ROMANȚA A OCUPAT 
LOCUL III, după Uniunea Sovietică 
și Bulgaria, care au aliniat formații 
complete.

Prima victorie românească a cuce-

rit-o NICOLAE GINGA la categoria 
semimuscă. In partida finală, cu lup
tătorul sovietic J. Ahmedov, repre
zentantul țării noastre a ieșit victo
rios la puncte. MIHAI BOȚILA se 
numără printre puținii luptători care 
au reușit să-și păstreze titlurile cu
cerite la prima ediție. In meciul fi
nal, Mihai Boțilâ l-a învins la puncte 
pe suedezul P. Lindholm.

Semigreul ZOLT ÎN CSILL AG si 
greul ROMAN CODREANU au cu
cerit medalii de argint, iar PANTE- 
LIMON ARC ADIE (categoria pană) 
și VICTOR PREXTU (semimijlocie) 
au urcat pe treapta a treia a podiu
mului de onoare. Alte amănunte în 
ziarul nostru de mîine.

MECIUL SPASSKI - FISCHER
AMINAT PENTRU A 3 a OARĂ

REYKJAVIK (Agerpres). — Meciul 
pentru titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri Boris Spas-ki (U.R.S.S.) 
și Robert Fischer (S.U.A.), a fost a- 
minat per.tru a treia oară. In cadrul 
unei conferințe de presă, Efim Ghel- 
ler, secundantul lui Spasski, după ce 
a relevat că situația creată din vina 
lui Fischer este un caz fără prece- 
cer.t in isiaria șahului și constituie o 
încălcare gravă a regulamentului 
F.I.D.E., a declarat că Spasski doreș
te și este gata să joace dar, după pă
rerea delegației sovietice, este nece- 

! sară îndeplinirea următoarelor con- 
i diții : Fischer trebuie să-și ceară scu

ze ; președintele F.I.D.E. să condam
ne conduita nesportivă a lui Fischer ; 
președintele F.I.D.E. să recunoască 
faptul că, amînînd meciul cu două 
zile a încălcat regulamentul F.I.D.E.

„Noi trebuie să fim convinși, a spus 
E. Gheller, că regulamentul F.I.D.E, 
și acordul în legătură cu acest meci 
vor fi respectate cu strictețe”. Luînd 
cuvîntul la conferința de presă, pre-

ședințele F.I.D.E., Max Euwe, a recu
noscut că a greșit încâlcind regula
mentul și a condamnat comportarea 
lui Fischer.

Referitor la faptul că Fischer și-a 
cerut scuze în cursul zilei de marți, 
corespondentul TASS a remarcat că 
acest lucru nu a fost făcut personal 
de șalanger ci prin intermediul avo
catului său, or în numele lui Fischer 
s-au făcut de multe ori declarații pe 
care șahistul american le-a dezmințit 
ulterior. După conferința de presă a 
avut loc o reuniune la care au par
ticipat reprezentanți ai Federației in
ternaționale, ai Federației islandeze și 
ai delegației sovieticce. S-au discutat 
probleme in legătură cu disputarea 
meciului. La sfîrșitul aceste reuniuni, 
arbitrul principal, marele maestru 
vest-german Lothar Schmidt, a decla
rat ziariștilor că există speranța ca 
meciul dintre Spasski și Fischer să 
înceapă, probabil, duminică sau mar
țea viitoare. |

TELEX . TELEX . TELEX o TELEX . TELEX . TELEX
Cu prilejul unui concurs international 
de natațje desfășurat la Syracusa. spor
tiva Novella Calllgarls (Italia) a stabilit un nou record al Europei în proba de 400 m liber cu timpul de 4:29,1. (Vechiul 
record era de 4:29,8 și aparținea olande
zei Rijnders). Alte rezultate : 100 m liber (m) Steinbach (R.F.G.) 54,2; 200 m 
bras (f) : Ruegg (Elveția) 2:46,7 nou 
record al Elveției ; 100 m spate (m): Llucik (Polonia) 1:03; 200 m bras (m): 
Kriechbaum (R.F.G.) 2:30,7; 100 m spate 
(f): Niessner (Elveția) 1:10,5; 100 m fluture (m): Steinbach (R.F.G.) 1:0O; 200 m 
fluture (m): Steinbach (R.F.G.) 1:00;200 m mixt (f): Slavickova (Cehoslova
cia) 2:28,5 (nou record al Cehoslovaciei).

In cursa de 100 m liber în 1:02,9. Tot ca 
a corectat și recordul national in proba 
de 100 m fluture cu 1:06,9.

Disputat la San Remo, medul pentru titlul european de box la categoria super 
welter intre deținătorul centurii, spa
niolul Jose Luis Hernandez, și Carlo Duran (Italia) s-a încheiat cu victoria la puncte a pugillstului italian. în vîrstă de 36 de ani. Mai tînăr cu 8 ani decit șa- langerui său. Hernandez a luat avantaj 
in primele reprize, dar în finalul meciu
lui tehnica mat bună a lui Duran șf-a spus cuvîntul.-

Cu prilejul campionatelor de natație ale 
Spaniei de la Barcelona, au fost stabilite citeva recorduri naționale. Nieves 
Panadell a corectat recordul țării în proba de 200 m liber cu timpul de 2:17. Aurora Chamorro a fost cronom -f-ată

Competiția internațională de lupte libere desfășurată la Naeffels (Franța) a fost 
ciștigată de echipa Bulgariei, care a totalizat 19 puncte, urmată de Fran'a — 15 puncte. Elveția — 13 puncte si Italia 
— 5 puncte. Iată cîtiva dintre ciștigă- torii individuali : categoria 68 kg : Jsmail Ușeinov (Bulgaria); categoria 74 kg:

Daniel Robin (Franța); categoria 82 kg: 
S. Lutviev (Bulgaria): categoria 90 kg: R. Ahmedov (Bulgaria).■
Concursul International de călărie de la Aachen a continuat cu o nouă proba 
de obstacole, ciștigată de vest-germanul 
Alwin Schockemoehle, (pe calul „The Robber"). El a parcurs traseul in lun
gime de 740 m cu 13 obstacole. în 111.6 si 0 puncte penalizare. Pe locul doi s-a clasat austriacul Hugo Simon (pe .,La- vendel") — 113,8 și 4 p. p.. iar pe locul 
trei belgianul Edgar Cupper (pe „Champion") — 115,3 și 4 p. p.
■După disputarea a patru regate, în campionatul european de yachting (clasa 
„Olandezul Zburător") conduce olande
zul Fred Imhoff cu 0 puncte, urmat de Hans Fogh (Danemarca) — 9 puncte. 
Herbert Huttner (R.D. Germană) __ 15.7 
puncte. Rodney Pattison (Anglia) — 18.7 puncte etc Regata a 4-a a fost ciș
tigată de Fred Imhoff.



P MEDALII

50 DE ZILE PINA LA INAUGURAREA JOCURILOR OLIMPICE

SPORTIVII ROMÂNI ÎN FAZA PREGĂTIRILOR FINALE
este exact 50 de zile, ultimul purtător al torței olimpice va îmbujora 
capetele celor 21 de duze cu gaz aerian, vestind lumii, de pe marele 
stadion miinchenez, începerea celei de a 20-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară. Jerba de flăcări olimpice trebuie să găsească gata de 
întrecere pe sportivii care, de a doua zi chiar, se vor prezenta la start. 
Printre sportivii lumii se vor afla și cei din România. Ambiția repre

zentanților noștri este de a nu face doar act de prezența în capitala bava
reză, ci de a lupta cu dăruire și entuziasm pentru locurile fruntașe ale clasa
mentelor olimpice. în acest scop, candidații români își desăvîrșesc pregătirile 
sub~ îndrumarea mentorilor lor (antrenori, medici, profesori de educație fi
zică, metodiști etc.), eăutînd să-și realizeze integral planurile și să obțină 
forma optimă la momentul potrivit.

Pentru faza preparcitivelor finale, deși aparent nu reprezintă area 
mult, cele 50 de zile ce au mai rămas sînt totuși hotorîtoare. Tn fiecare din 
disciplinele sportive angajate în campania olimpică există încă defecțiuni de 
înlăturat sau calități de șlefuit.

Pentru a cunoaște mai de aproape stadiul pregătirilor, climatul de 
muncă, valoarea ultimelor verificări și problemele de selecție finală, ne-am 
adresat unor factori de răspundere (președinți sau secretari generali da fe
derații, antrenori federali sau antrenori de lot), rugîndu-i să ne prezinte suc
cint situația în disciplinele sportive în core se contează pe o demnă partici
pare romanească la Jocurile Olimpice 1972. lată, mai jos, răspunsurile pri
mite.

INEGALITĂȚI ÎN NIVELUL 
DE PREGĂTIRE

Antrenorul emerit GHEORGHE 
ZIMBREȘTEANU, antrenor federal :

„Deși planul 
lotului olimpic 
deci, ar fi fost 
candidați să se

al
Și,
18

de antrenament 
a fost unitar 

firesc ca toti cei 
afle la același sta

diu de pregătire, au intervenit, pe 
parcurs, fie conștiinciozitatea 
deosebită, puterea de muncă peste 
așteptări și dorința de afirmare 
a unor sportivi, fie unele accidente 
care au creat diferențierea nivelu
lui de pregătire și, implicit, a per
formanțelor obținute. Din această 
cauză Argentina Menis, Lia Mano- 
liu, Ileana Silai, Carol Corbu (deși 
iniei ei n-au fost scutiți de unele 
întreruperi datorate volumului 
uriaș de muncă), se află pe o 
■treaptă superioară, iar Viorica Vis- 
copoleanu, Cornelia Popescu, Ma
rion Becker ș.a. rrau ajuns încă 
să-și realizeze integral obiectivele 
fixate.

Cei care au atins obiectivele aces
tei etape au avantajul de a-și pu
tea dedica în întregime timpul care 
a mai rămas pentru realizarea

țel urilor de pregătire ale ultimei 
etape, deosebit de importante, care 
să constituie baza performanțelor 
la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen. Ceilalți, însă, vor trebui să 
muncească pentru recuperarea te
renului pierdut în etapa actuală.

întreruperile, încordarea pen
tru obținerea unor rezultate din 
ce în ce mai mari au dus la unele 
insuficiențe în pregătirea fizică și 
tehnică. Depinde de măiestria pe
dagogică a antrenorilor estimarea 
cu precizie a proporțiilor factorilor 
antrenamentului, pentru mărirea 
randamentului pregătirii chiar pe 
durata Jocurilor Olimpice. Aceas
ta cere indici obiectivi de apre
ciere, luciditate în luarea hotărî- 
rilor, entuziasm calculat (să nu 
uităm la ce nivel se lucrează !) și 
respectarea echilibrului de viață.

N-am reușit încă, motive obiec
tive, sâ-i antrenăm pe alergătorii 
și săritorii în înălțime pe pistă 
de material sintetic. O vom putea 
face începînd din luna iulie, deci 
oarecum tîrziu".

REZISTENTA FIZICA 
PE PRIMUL PLAN

Antrenorul emerit ION POPA, an
trenor coordonator al lotului olimpic :

„După informații preliminare, la 
turneul olimpia de box vor parti
cipa peste 400 de concurenți din 75 
de țări, ceea ce înseamnă că pen
tru a urca pe podium un pugilist 
va trebui să lupte în cel puțin 4—5 
meciuri. Această realitate ghidează 
programul nostru de pregătiri In ve
derea aprigei bătălii de la Mun- 
chen. Acolo va fj nevoie, în primul 
rînd, de o excepțională condiție fi
zică, de o foarte bună rezistență de 
concurs, pe care să se altoiască for
ța și viteza de execuție. Numai a- 
ceste calități, reunite într-un. singur 
boxer, î] pot duce la victorie, 
încă n-am vorbit de pregătirea 
hologică, importantă precum se 
într-o asemenea competiție de 
vergură, precum 
tehnico-tactică.

întrecerea olimpică nu poate fi a.

Si 
psi- 
știe 
an- 

și de pregătirea

SELECȚIA ÎN
‘ Antrenorul emerit NICOLAE 
VASART, antrenorul lotului :

„De Ia începutul anului 
avut în pregătire 40 de caiaciști și 
canoiști, din pare, pentru cele 7 pro
be olimpice, vor trebui selecționați 
doar jumătate. Operațiunea este 
destul de dificilă, dată fiind apro
pierea valorică dintre sportivi, dar 
sînt Convins că în urma repetate
lor starturi oficiale — regata Sna- 
gov, fiind unul dintre ele — vom 
selecționa pe cei mai buni, pe cei 
mai £n formă. Avem, în general, 
grație promovărilor făcute dintre 
juniori, o garnitură tînără, ceea ce, 
poate însemna un avantaj.

Rezultatele înregistrate în dife
ritele regate internaționale sau la 
pistele de control sînt, în general, 
superioare cu cîteva secunde celor 
din alți ani, ceea ce, ținînd seama 
și de unele succese repurtate în 
acest sezon, înseamnă că lotul nos
tru de caiac-canoe deține, în pre
zent, un bun 
curs, pe care

potențial de con- 
dorîm să-1 îmbună-

bondată numai 
luptă potrivită

decu o concepție 
stilurilor pe care le 

cunoaștem îndeobște, ci și celor pe 
care le cunoaștem mai puțin. Aceas
ta presupune cunoștințe vaste in do
meniul tactic. Dintre boxerii pe 
care-i avem tn lot. Turei. .Marian 
Lazăr. Toni și Anghel Ian cu trebuie 
să urmărească corectitudinea lovi
turilor: Grutescu, Gyorffi, Zilberman 
și Năstac trebuie să se obișnuiască 
cu un stil mai ofensiv, mai incisiv. 
Pometcu. Antoniu Vasile, Cutovșj 
din nou Zilberman — să-și desăvîr- 
șească pregătirea fizică. In afara 
celor 3 meciuri pentru completarea 
locurilor în lot, toți selecționații vor 
efectua meciuri de antrenament pu
blic (cu căști și mânuși mari) La 8 
august și o săptămînă mai tîrziu. 
Ce va fi Ia Miinchen e (în box) mai 
greu de spus, dar aș vrea să 
plec de acolo înainte de 
brie (ziua finalelor!).“

nu
9 septem-

PUNCTE

ZESTREA
DE PUNCTE
ȘI MEDALII

OLIMPICILOR
NOȘTRI

DE

— destul de îmbucurătoare — ce 
alăturate privește capacitatea 

românesc de a se distinge

-19S2 -I9SG >1960 4964 -I960 TotaL TOTAL
MLDflUA Br A A3 Br A A3 Br A AS Br A AS rSSr A AS Br

ATLETISM 1 1 2 1 2 2 5 2. 2 9
caiac-cahoe 3 1 2. 3 4 4 4 4 3 5 12
TIR 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 7
BOX 1 1 1 2 4 1 4 4 4 4 4 0
LUPTE .4 1 1 1 4 2. 4 2 1 3 6 40
SCRIMA" 4 -1 •4 4 1 2 4-
GIMNASTICA" 2. 4 3 3
rotate 1 ± 2 5 3 5 3 1 6 2 4 6 4 5 15 75 24- 54

1952 1956 196o 1964 1968 TOTAL
CAiA>CANOe 26 9 27 20 S2
.UÎPTI 3,75 3 18,50 18,50 25 73.71
Wletiam 2 2 13 23 24

TIR 13 15 10 10 8

BOX 8,50 20,50 3,50 8,50 41
SCRIMA' 5 6 3 15 29
GIMNASTICA' 14,50 10 1 25,50
VOLEI 6 6
POLO 2 2 4
CICUSM 0,50 3 550
HALTERE 2 2
CAlA’ftlE 1 1
CANOTAJ 1 1
PfNTATLOn MOD. 1 1

Orice s-ar spune, palniaresele olimpice — chiar 
considerate neoficiale — sînt în bună măsură oglinda 
realizărilor sportive. Ele au meritul de a evidenția o 
anumită evoluție, de a sublinia dinamica performan
țelor, de a releva progresele și concomitent regresele.

Astăzi, prezentăm cititorilor noștri două situării 
statistice inedite, care reliefează zestrea de puncte 
și de medalii olimpice, agonisită de sportivii români 
în decursul ultimelor cinci ediții ale Jocurilor Olim
pice de vară.

Muiichen
• ■ ■

W

Prima constatare 
reiese din tabelele 
polivalentă a sportului 
într-un număr mare de discipline. Nu mai puțin de 
14 ramuri sportive au reușit să acumuleze puncte, 
iar o jumătate dintre ele chiar medalii olimpice. A 
doua remarcă se referă la succesul mereu in creștere 
al unor sporturi, însoțit, din păcate, de regresul al
tora. Și din acest punct de vedere, studiul tabelelor 
alăturate este instructiv.

SÎNT NECESARE 
ÎNCĂ MULTE EFORTURI

reprezentativa 
de IO ani, a 
handbalul In

DUMITRU COSTEA - președintele 
Federației române de handbal :

„După cum se știe, 
României, care, timp, 
dominat cu autoritate
ternațional, a suferit în ultima vre
me prefaceri, a schimbat o serie 
dintre jucătorii de bază ai team-ului 
standard. în momentul de față, ea 
este pe cale de a reveni la nivelul 
care a impus-o în arena internațio
nală, de a se omogeniza. Coordona
rea pregătirilor de către 
univ.
contribuit 
tuturor

la nivelul exigențelor, iar noii mem
bri ai lotului să se integreze în me
canismul formației.

Reprezentativa de handbal a Româ
niei va pleca în capitala Bavariei cu 
dorința de a ocupa unul dintre pri
mele trei locuri și va lupta cu toate re
sursele penUu îndeplinirea acestui 
obiectiv".

SE CAUTA UN PORTAR 
REZERVĂ

Maestru emerit 
TOL GRINȚESCU, 
reprezentative :

„Pregătirile echipei naționale de 
polo au intrat într-o fază finală. 
Din punct de vedere fizic, între
gul lot se prezintă la un nivel mul
țumitor. Mi-am dat seama de acest

al sportului. ANA- 
antrenorul echipei

jucătorii (fără nici un fel de ex
cepție) înțeleg să-și asume răspun
derea șuturilor de la distanță, a- 
tunci cînd situația o impune. Este 
clar că nu ne putem baza la O- 
limpiadă doar pe contraatacuri sau 
pe situații de superioritate nume
rică ; jucătorii vor trebui (așa cum 
fac iugoslavii, italienii, sovieticii și 
ungurii) să-și creeze, prin sprinturi 
decise, situații favorabile, și apoi 
să șuteze prin surprindere Ia poar- 
tă. în sfîrșit, va trebui să exersăm 
pînă la epuizare (termenul nu este 
deloc exagerat), situațiile fixe de 
superioritate numerică (mă refer la 
pase și la angajări în fața porții) 
sau inferioritate numerică, mo
mente în care echipa noastră se 
dovedește încă inferioară puterni
celor sale adversare din turneul o- 
limpic. Sper că ultimele meciuri 
de verificare cu Australia și R. D. 
Germană ne vor arăta mai exact 
potențialul formației înaintea J.O.“.

lucru și Ia ultimul turneu de la 
Budapesta unde jucătorii, deși evi
dent obosiți de pe urma antrena
mentelor tari din perioada premer
gătoare competiției, au păstrat în 
permanență un ritm de joc ridi
cat și nu au avut căderi spre sfîr- 
șitul întrecerilor.

Acest lucru este însă departe de 
a ne asigura la Miinchen o evolu
ție care să ne permită atingerea 
obiectivului pe care ni l-am propus. 
Problema unui portar de rezervă, 
care să-l poată înlocui pe Huber 
în unele reprize, sau în meciuri 
cu adversari mai ușori, nu este 
rezolvată. De asemenea, nu sînt 
mulțumit încă de modul în care

CONCEPȚIA TACTICĂ 
ÎN FUNCȚIE DE ADVERSAR

conf. 
loan Kunst-Ghermănescu a 

vizibil la îmbunătățirea 
compartimentelor pregătirii 

jucătorilor. Se revine la unele pro
cedee abandonate nejustificat. Gruia 
— tunarul formației — cunoaște o 
formă ascendentă, dar trebuie sub
liniat faptul că, astăzi, echipa na
țională dispune de mai mulți trăgă
tori de valoare, ceua ce — firește — du
ce la creșterea potențialului ei ofen
siv. Ș: alți jucători de bază — pr’ntre 
care Guneș și Birtolom — sînt pe 
cale de a ajunge la potențialul care 
i-a consacrat.

Ultimele rezultate ale reprezenta
tivei noastre (mă refer la cele din 
turneele din Iugoslavia, la startul 
cărora ș-a aliniat pentru continuarea 
pregătirilor și verificarea potenția
lului jucătorilor! ne demonstrează 
că este nevoie încă de multă mun
că, de lucru serios, de eforturi spo
rite pentru ca echipa să se situeze

Antrenorul emerit ION CORNEA- 
NU, antrenor federal :

„Verificările de pină acum și, în 
special, Turneul internațional de 
la București ne-au demonstrat că 
stadiul de pregătire a luptătorilor, 
componenți ai lotului olimpic, este 
în conformitate cu planul de an
trenament dinainte stabilit. Este 
însă adevărat că la competiția a- 
mintită am sesizat minusuri în pre
gătirea fizică a celor mai mul ți 
sportivi români, iar- în evoluția 
unora dintre ei am remarcat insu
ficientă încredere in propriile forțe 
pentru a executa și finaliza,

corespunzător, procedeele teh- 
cele mai eficace. Referindu-mă

LIPSĂ DE COMDATIVITATE
păcate, 

făcut 
o pres- 
Simion 

Lu-

Antrenorul emerit VASILE CHELA- 
RU, antrenor federal :

„Scrimerii noștri din loturile o- 
limpice se află actualmente în sta
diul finisărilor. Este perioada în 
care punem la punct rezistența spe
cifică și realizăm ultimele retușuri 
de ordin tactic.

Trăsătura negativă care se mani
festă cu o mai mare frecvență în 
comportarea pe planșă a unor tră
gători din lotul pregătit pentru 
Munchen este lipsa de combativi
tate. Am remarcat-o, din păcate, în 
mai multe ocazii și chiar aici, la 
Katowice, unde se dă un examen 
extrem de important pentru mulți 
dintre reprezentanții scrimei noas
tre. Cred că s-a ajuns la această 
situație din cauză că nu s-au sta
bilit obiective intermediare în pro-

cesul lor de pregătire. Doar pentru 
„Turneul Prietenia" s-au fixat a- 
numiți parametri.

Chiar și în aceste condiții, cred 
că se pot remedia deficiențele exis
tente, perfecționînd rezistența spe
cifică a sportivilor, limpezind con
cepțiile tactice ale acestora, impu- 
nîndu-le să devină mai activi, mai 
combativi în fața adversarilor, fie 
ei simpli parteneri de antrenament.

Nu am impresia că m-am hazar
dat. afirmînd acest lucru, deoarece 
scrimerii noștri din loturile olim
pice âu o pregătire fundamentală 
corespunzătoare, 
trebuie să 
am arătat 
ționare a 
rezistență, 
combativ".

mod 
nice 
la pregătirea fizică, mai precis la 
rezistența de concurs, am consta
tat că nu toți pretendenții la un 
loc în echipa olimpică și-au putut 
susține meciurile într-un ritm cres
cut de combativitate. Din 
din categoria acestora au 
parte chiar și luptători cu 
tigioasă carte de vizită ca
Popescu. Nicolae Martinescu, 
dovic Ambruș etc. Dar, cum echi
pa n-a fost încă definitivată, cu 
excepția categoriilor semimuscă și 
semigrea, unde Gh. Berceanu și N. 
Martinescu n-au contracandidați, 
eforturile sportivilor pentru a-și 
desăvîrși pregătirea în vederea se
lecționării sînt evidente.

Referindu-mă la pregătirea teh- 
nico-tactică, apreciez că timpul 
care ne mai desparte de ziua în
ceperii turneului olimpic este su
ficient pentru remedierea lipsuri
lor existente. Am convingerea că la 
Miinchen, luptătorii români se vor 
comporta la nivelul prestigiului de 
care se bucură pe plan internațio
nal".

Comitetul 0Urnp:’e Româri
NA- PÎnă

am

CURS

MUNCHEN 72

LA APARATE

la Olim-tățim și mai mult 
piadă.

Caiaciști! și canoiștii noștri frun
tași s-au bucurat de condiții ex
celente de pregătire, printre care, 
și de ambarcațiunile din plastic — 
foarte reușite ! — fabricate în țara 
noastră.

Colectivul de antrenori ai lotului 
apreciază, pe baza indicilor obiec
tivi pe care ni i-au furnizat an
trenamentele, rezultatele competi
țiilor și testele medicale, că pen
tru Olimpiadă canoele de 1 și 2 au 
valoare să se claseze printre primele 
trei, ca și caiacul de 2. că Ia K-4 
se poate obține unul dintre pri
mele două locuri, la K-l un loc 
în finală, iar Ia cele două ambar- 
cații feminine de caiac, (1 și 2), 
echipajele noastre pot încheia cei 
500 m ai curselor respective pe 
unul dintre primele patru locuri.

Regata Snagov, care începe vineri, 
ne va demonstra, încă o dată sta
diul pregătirii și poate chiar, mai 
concrete șansele noastre Ia J.O."

la care nu mai 
se adauge decît ceea ce 
mai înainte, o perine
lor pe cîteva direcții : 
gîndire tactică și spirit

„LESTUL" TRERUIE ARUNCAT

Praf. VICTOR MOCIANI, antrenor 
federal al F.R.C.Y :

„După mai multe etape de pregă
tire, două din cele ' trei echipaje 
propuse pentru 3.O. se află, în mo
mentul de față, în plutonul fruntaș 
al canotajului european. Este vorba 
de schiful de 2 + 1 (Stefan Tudor, 
Petre Ceapura+Ladislau Lovren- 
schi) și 4 fără cîrmaci (Emeric Tusa, 
(Dumitru Ivanov, Dumitru Grume- 
zescu, Ilie Oanță), care în confrun
tările internaționale de pînă acum 
— regatele Mannheim, Ratzeburg 
și Griinau — s-au situat în pri
mele locuri ale acestor puternice 
competiții. Tn sfîrșit, echipajul de 
schif 2 fără cîrmaci nu este încă 
definitivat, el urmează a fi stabi- 
!it după „Regata Lucerna" ce se va 
disputa sîmbătă și duminică.

Desigur, în carnetul antrenorului 
dinamovist Dumitru Popa, care pre
gătește ambarcațiile amintite, exis
tă și o rubrică rezervată deficien
țelor. Astfel, în dreptul schifului 
de 2+1 este notat „de insistat asu
pra tehnicii alunecării. Lucru reme
diat, în parte, prin îmbunătățirea 
stilului celor doi canotori, cît și prin 
modificările aduse instalațiilor din

barcă", 
atenție 
2 f.c. „în atenție, sincronizarea miș- 
cărilorrt

După părerea noastră, cele trei 
notații negative — „lestul" viitoa
relor locuri fruntașe la J.O. — pot 
fi remediate în bună măsură în 
perioada de pregătire care a mai 
rămas, prin priceperea și efortul 
comun al tuturor factorilor vizați".

La 4 f.c. notăm i „mai multa 
rezistentei specifice", iar la

Prof. NICOLAE VIERU, secretar 
general al F.R.G.:

„Loturile olimpice de gimnastică se 
află, ta prezent ta fata ultimelor corn-, 
petiții premergătoare Jocurilor de la 
Miinchen. Este vorba de meciurile ami
cale cu selecționatele B P. Chineze si de campionatele naționale individuale, pro
gramate la Brasov ta zilele de 8—9, res
pectiv, 14—ÎS iulie. Ca urmare a pregătirilor sl concursurilor susținute pină In 
prezent, apreciez că obiectivele fixate

pentru componența loturilor olimpice au fost îndeplinite in sensul că exercițiile impuse se execută astăzi la un ulvel 
corespunzător. Iar cele liber alese, de 
valoare internațională, stnt bine stăpî- nlte. In general, pregătirea echipelor 
noastre este omogenă, atît pe probe cît 
Si individual, acesta fiind un atu important in tata viitorilor noștri adversari.

în etapa actuală, gimnastele Si gim- nastif din loturi îșl perfecționează continuu programul de concurs, urmtad ca 
apoi, ta paralel, să țintească intrarea

ta formă sportivă, astfel ca vtrful cel 
mai înalt să fie atins in perioada J.O. 
Fiecare sportiv este animat de dorința de a fi selecționat în echipele pentru 
Miinchen. muncind pentru aceasta cu 
conștiinciozitate Si seriozitate pentru de- săvtrșirea măiestriei.

In ceea ce privește dificultățile, luptăm. în momentul de fată, pentru rea
lizarea unei mal mart siguranțe tn efectuarea combinațiilor întregi. Urmărim ca 
băieți! să lucreze cit mai bine ia cal, fetele la bimă. Toți antrenorii sint 
preocupați de îmbunătățirea aterizării >r. Aceasta presupune foarte multe repetări, 
ta condiții variate Si de concurs, care se fac paralel cu cizelarea ansamblului 
exercițlllor. Considerăm că stă ta pu'.e- rea noastră să înlăturăm tn cea mai 
mare măsură aceste deficiențe șl. cu o pregătire fizică considerabil îmbunătățită. să ne prezentăm cit mai bine la marea confruntare olimpică".

Maestrul emerit 
FAN PETRESCU, 
de pistol viteză :

ÎN AȘTEPTAREA 
FORMEI MAXIME

al sportului ȘTE- 
antrenorul lotului

pregătire în care ne sportivii de la pistol formă satisfăcătoare.
„Pentru etapa de aflăm, consider că 

viteză sînt într-o _  _Afirmația mi-o bazez oe rezultatele ob
ținute de trăgătorii pe care îi antrenez, 
la ultimele confruntări Internaționale. Și 
ca să fiu concret, voi aminti că în ultimul timp sportivii noștri au participat 

la patru concursuri internaționale, din-

tre care în trei au urcat pe prima treaptă a podiumului premiantilor.Pistolarii stat, deci, bine pregătiți. In
să. pînă a atinge forma maximă pe care 
o scontăm, va trebui să mai treacă pu
țin timp. Aceasta se va intimpla — sperăm — în preajma Jocurilor Olimpice de la Miinchen, principalul obiectiv al 
eforturilor noastre. în momentul de față, 
dintre trăgători Dan Iuga este in cea mai bună formă, dar nici Marcel Roșea, 
Virgil Atanaslu sau Ion Trips a nu sînt 
departe de 
sportivi va

*

el. Dintre acești ultimi trei 
fi ales, de altfel, cel de-al

♦

doilea component al echipei de pistol vi
teză care ne va reprezenta la Miinchen. Cred că am fi fost mal avansați cu pre
gătirile. dacă am fi petrecut mal mult din timpul nostru liber pe această splen
didă bază sportivă care este poligonul 
Tunari. O facem acum si trebuie să măr-, turisesc că atît sportivii, cît si eu personal sîntem satisfăcut!. Aici, la Tunari, 
în afara instalațiilor tehnice pentru pregătirea propriu-zisă. avem la dispoziție și mijloace de. . deconectare, tn incinta 
bazei s-a amenajat, printre altele, și un teren de tenis.Pînă la J.O. de la Miinchen a mai ră
mas puțin timp și ne străduim ca fiecare minut pe oare îl avem la dispoziție 
să-l folosim cu maximum de randament. 
Ne-am propus și sperăm într-o medalie la J.O. și pentru aceasta sportivii nu-și 
precupețesc eforturile ta pregătire. Ace
leași strădanii sînt convins că se depun 
si de către de tir". candidați! celorlalte probe

★

A m prezentat, precum se vede, zece________  r_____  ... ____ dintre 
ramurile sportive care prin reprezentanții 
lor au luat opțiuni serioase de participare 
la întrecerile celei de a XX-a Olimpiade 
moderne. Aceasta nu înseamnă insă că din 
delegația olimpică a României pentru Jocu

rile de la Miinchen nu vor mai putea face parte 
și reprezentanții altor sporturi. Este vorba de a- 
cele discipline care acum, în ceasul al— 11-Iea, 
trebuie să convingă, prin valoarea performanțe
lor, că-si justifică includerea în sînul delegației

Mai întii — VOLEIUL Faptul că la ultima e- 
diție, din 1971, a campionatelor europene din Ita
lia voleibaliștii s-au clasat pe locui trei nu le-a 
conferit, automat, și dreptul de participare la 
J.O. Pentru aceasta ei vor trebui să participe, la 
începutul lunii viitoare, la un turneu preolimpic 
de calificare (la Nisa și Montpelier). Felul în 
care jucătorii noștri fruntași au evoluat în acest 
sezon, în compania unor reprezentative redutabile 
ale voleiului mondial, ne dă speranța că ei vor 
putea păși cu bine peste dificultățile, inerente, 
ale turneului de calificare din Franța și că, Ia 
Miinchen, voleibaliștii români vor fi în măsură 
să aibă o evoluție pe măsura așteptărilor maselor 
de iubitori ai sportului din țara noastră.

PENT4TLON1ȘTII, care alcătuiesc de fapt dacă 
nu chiar cea mai tînără, în orice caz una dintre 
cele mai tinere reprezentative din lume, nu 
și-au pierdut speranțele în a obține, in scurtul 
răgaz de timp care ne mai desparte de J icuri, 
posibilitatea de a realiza un salt de calitate mai 
însemnat, îmbunătățindu-și evoluția îd general, 
adică pe ansamblu) celor cinci probe, dar si in 
special, pe fiecare disciplină în parte. Tentativa 
lor, trebuie să recunoaștem, nu este deloc uțoară, 
dar nici imposibil de îndeplinit

Aceeași apreciere se poate 
CLIȘTII selecționați în cursa 
echipe (100 tan). Vasile Tudor și colegii săi au po
sibilitatea de a obține norma de participare sta
bilită de federația noastră de specialitate 
(1.08:00,0), poate chiar în cadrul Jocurilor Balca
nice pe care le va găzdui Bucureștiul, spre sfîr- 
șitul lunii acesteia.

CĂLĂREȚII, de Ia proba de dresaj, se află 
într-o situație foarte asemănătoare, marele concurs 
hipic internațional de la Aachen urmînd a de
monstra cu claritate posibilitățile lor reale, mai 
ales că, după cit se pare, la această tradițională 
competiție vor fi prezenți unii dintre cei mai 
faimoși călăreți specialiști ai dresajului.

Porțile Iotului olimpic care se va deplasa Ia 
Miinchen sînt încă deschise — aviz amatorilor ! — 
și pentru reprezentanții altor sporturi: HALTE
RE, ÎNOT, SĂRITURI ÎN APĂ. Hortopan, Rusu 
și chiar Fitzi Balaș, îmhunătâțindu-și pregătirea 
și implicit rezultatele, ar putea avea o evoluție 
satisfăcătoare pe podiumul concursului de hal
tere ; Ia fel, tinerii înotători Anca Groza și Eu
gen Aimer sau săritorii Ion Ganea și Sorana Pre- 
lipceanu. Am ales doar cîteva nume dar lista poa
te fi încă și mai mare, pe ea puțind fi incluși 
și alțî atleți sau atlete, în afara celor care — 
pină la această oră — au și trecut cu bine exa
menele standardurilor. Totul, dar absolut totul, 
depinde în primul rînd de ei, de dorința fiecă
ruia pentru ca, în aceste ultime 50 de zile, să 
facă totul și printr-o pregătire mai atentă, mai 
exigentă, să convingă federațiile, conducerea miș
cării noastre sportive că merită să li se acorde 
încrederea sau mai bine zis onoarea de a fi se
lecționați pentru marea confruntare olimpică.

Tuturor, acum și mai ales la Miinchen, de
plin succes!

face și pentru Cl
dc cantra-timp pe

H


