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O SINGURĂ DORINȚĂ DINAMIZEAZĂ ACȚIUNILE ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR 

CINCINALUL- 
ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE!

La Fabrica de produse zaharoase din Brașov

ANGAJAMENTELE DE DEPĂȘIRE A PLANULUI - 
SUPLIMENTATE PENTRU A TREIA OARĂ!

® 0 acțiune utilă : introducerea gimnasticii la locul de muncă

Fabrica de produse zaharoase din 
Brașov este binecunoscută, atit 
publicului consumator din țara 
noastră, cit și celui de peste ho
tare. Produsele ei sînt căutate și 
apreciate pretutindeni, pentru gus
tul și calitatea lor, solicitările fiind 
mereu mai mari.

In cinstea Conferinței Naționale 
a partidului, colectivul fabricii și-a

SUCCESELE CONSTRUCTORILOR 
MUSCELENI DE AUTOTURISME

calita-

de în- 
sporti- 
frunte.

Primul simpozion automobilistic internațional Ia Cimpulung
Apropierea Conferinței Naționale 

a partidului și întîmpinarea celei 
de a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii declanșează uriașe ener
gii în rîndul oamenilor muncii din 
patria noastră, care simt nevoia 
să-și reafirme prin fapte dragostea 
față de țară și de conducătorul ei 
iubit, Partidul Comunist Român, 
față de secretarul său general, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Animați de aceleași înalte senti
mente patriotice, harnicii construc- 
ț'ta- mușceleni de autoturisme de 
teren trăiesc intens aceste zile pre
mergătoare importantelor evenimen
te din viața poporului nostru, con- 
știenți de însemnătatea contribu
ției lor la realizarea marelui anga
jament al țării : CINCINALUL 
ÎNAINTE DE TERMEN !

într-o recentă discuție avută cu 
tov. Gheorghe Iarca, președintele 
comitetului sindical al Uzinei me
canice Mușcel, și cu tov. Mihai 
Vasile, președintele asociației spor
tive „Muscelul", am reținut cîteva 
importante și valoroase inițiative 
luate de colectivul cîmpulungean,

dintre care unele s-au și tradus în 
viață : producția lunii iunie a fost 
mărită cu 18 la sută, față de lunile 
anterioare, s-au recuperat o serie 
de rămîneri în urmă și printr-un 
admirabil efort colectiv, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii uzinei au 
hotărît suplimentarea angajamen
tului anual cu 40 la sută față de 
cel inițial, prin depășirea produc
ției globale și prin economii la pre
țul de cost

„O contribuție de loc neglijabilă 
la realizarea acestor măsuri — ne-a 
spus tovarășul Gh. Iarca — și-o 
aduc elevii Școlii profesionale de 
pe lingă Uzina Mecanică".

„Și sportivii uzinei s-au alăturat 
ferm acestui efort comun, intervine 
tov. Mihai Vasile — și cînd spun 
aceasta mă refer, în special, la 
componenții secțiilor de box. de 
lupte și de motociclism, îndrăgos
tiți deopotrivă de meserie și de

intensificat activitatea, suplimen- 
tîndu-și pentru a treia oară an
gajamentele, ultimul însumînd 
1500 000 Iei Ia producția globală. 
1 000 000 lei la producția-marfă și 
150 de tone produse zaharoase peste 
plan, la cel mai bun nivel 
tiv.

La efortul comun, depus 
tregul colectiv, tineretul și 
vii se găsesc pe un loc de
Președintele comitetului sindicatu
lui, tovarășa Doina Schiau, pînă nu 
de mult componentă a echipei de 
handbal a asociației CIBO (care 
reunește sportivii acestei însemna
te unități brașovene), ne-a vorbit 
cu multă căldură de aportul aces
tora în procesul de producție, de 
contribuția lor la succesele pe care 
le obține zi de zi această unitate 
industrială brașoveană. Printre cei 
amintiți am reținut pe maistrul 
secției de ciocolată, Ion Bercan, 
jucător de fotbal și popice, un ex
celent coordonator al procesului de 
producție, care este și președinte 
al asociației sportive CIBO. pe aju
torii săi direcți, G. Cristoloveanu 
și D. Teodorescu, care practică ace
leași discipline, pe brigadiera de 
schimb de la secția drageuri, Vio
rica Barabaș. o mare pasionată a 
turismului, ca și pe preparatoarele 
de bomboane Elena Bahrin și Ma
ria Bobeș, de asemenea participante 
la activitatea turistică, pe care o 
coordonează tehnicianul I.
gescu. un 
ției.

Bogatei 
desfășoară 
care se disting rezultatele secției 
de ciclism, pregătită de cunoscutul

Geor- 
mare iubitor al drume-

activități sportive ce se 
în asociația CIBO (în

prof. Paul MATEOIXJ — coresp. C. GRUIA, coresp. județean
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DUPĂ AMÎNAREA CAUZATĂ DE PLOAIE

LA WIMBLEDON. INTERES SPORIT IN JURUL
MARII FINALE NASTASE SMITH
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LONDRA, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Formidabil de ce priză se bucură 
tenisul în rîndul publicului londonez! 
De cînd am sosit aici, am văzut zeci 
și sute de cetățeni care, în aștepta
rea mult rîvnitului bilet de intrare, 
s-au instalat lingă gardul complexu
lui sportiv de la Wimbledon pe sal
tele, scaune, foi de cort, petreeîn- 
du-și aici zile și nopți ! Nici ploaia 
care a început să cadă de vineri 
după-amiază nu a avut darul să-i 
clintească din loc pe acești fanatici 
ai sportului alb. Iar sîmbătă, la ora 
14 (n. r. 15 ora Bucureștiului), cînd 
era programată începerea finalei, 
deși ploua torențial, în tribunele te
renului central nu se mai găsea un 
loc liber. Abia cînd s-a anunțat a- 
mînarea finalei pentru ora 17 (în ca
zul in care ploaia ar fi încetat), unii 
spectatori au început să-și părăseas
că locurile. Ceilalți însă au rămas 
în continuare în tribune să asculte 
diferite melodii vioaie, interpretate 
de o fanfară.

între timp, Stan Smith și Ilie Năs
tase au ținut separat, conform tradi
ției de aici, cîte o conferință de pre
să. în esență, jucătorul american a 
spus că amînarea pentru duminică 
nu-1 deranjează, întrucît și anul tre
cut finala pe care a cîștigat-o la 
Forest Hills în fața lui Kodes, fusese 
decalată cu 24 de ore. în rest, el s-a 
referit la programul său premergător 
meciului cu Năstase, menționînd, în
tre altele că s-a antrenat și timp de 
vreo oră la Queen’s Club, pe par
chet, după care s-a deplasat la Wim
bledon.

Despre finala pe care o va susțin» 
cu Năstase, nici un cuvînt în plus.

Ilie, după ce a arătat cum s-a des
fășurat programul lui începînd de 
vineri seara cînd s-a culcat la ora 
23 și pînă în ajunul prezentării sale 
la teren pentru meci, a răspuns cu cu- 
noscuta-i amabilitate întrebărilor pe 
care confrații noștri aflați la Wim
bledon i le-au pus referitor la amî
narea forțată a finalei. El a declarat 
că pentru el aceasta înseamnă o di-

în caz de victorie, 
primul „tenisman-ar- 

cuceri laurii Wimble- 
Manolo Santana care

ficultate în plus, încă o zi de aștep
tare, de nervi. Insă, în final, și-a ex
primat speranța că totul va trece cu 
bine pentru el.

O dată încheiată conferința de pre
să, Ilie a plecat să se antreneze tot 
la Queen’s Club, cu englezul Peter 
Curtis.

Ziarele britanice apărute sîmbătă 
acordă spații largi avancronicilor 
despre finala Năstase—Smith. Cole
gii englezi, ca și Dennis Lalanne de 
la cotidianul francez „L’Equipe", con
sideră că va fi o întrecere „între 
forța atletică și tirul necruțător al 
americanului pe de o parte și talen
tul și virtuozitatea românului, pe de 
altă parte".

Intr-adevăr, 
Năstase ar fi 
tist" care ar 
don-ului după
a ieșit învingător în 1966. Și, apro
po de spaniol, acesta i-a trimis lui 
Ilie o telegramă în termeni foarte 
călduroși, în care îl felicită pentru 
performanța de a fi ajuns în finală 
și îi urează succes în meciul cu 
Smith.

Dacă... „Năstase poate triumfa" — 
cum este titlul unui articol semnat 
de Franck Rostron în „Daily Ex
press", sau „Acesta este meciul vie
ții mele" — cum sună una din de
clarațiile lui Ilie dintr-un interviu 
acordat Iui Barry Newcombe de la 
„Evening Standard", ne vom putea 
da seama duminică după-amiază pe 
centralul de la Wimbledon.

Pînă atunci, rămînem și noi ca si 
campionul nostru, în tensiunea fi
rească dinaintea unui meci deosebit 
de greu și de important.

După informațiile pe care le-am 
cules în momentul amînării progra
mului de simbătă, meciul de simplu 
Ilie Năstase—Stan Smith va deschi
de programul de duminică, la ora 
14 (15 ora României) și va fi urmat 
de partida de dublu femei și de 
jocurile la dublu mixt.

G COMARNISCHI

„Wimbledon fără ploaie ? Ar fi fost parcă, netradițional !...“ pare să spună 
Ilie Năstase, căruia amînarea de ieri — după cum, se vede în fotografie — 
nu i-a stricat buna dispoziție... Telefoto : A. P. — Agerpres

SEMIFINALA FINALA
//CUPEI DAVIS", LA BUCUREȘTI?

Comisia de organizare a „Cupei 
Davis" a stabilit, prin tragere la 
sorți tabloul semifinalistelor

— ZONA EUROPEANĂ A (Româ
nia sau U.R.S.S.) ;

— ZONA ASIATICĂ (Australia);
— ZONA EUROPEANĂ B (Ceho

slovacia sgu Spania) ;
— ZONg^MERICANĂ (S.U.A. 

sau Chile).
Cîștigătoarele zonelor vor juca: 

prima cu a doua și a treia cu a 
patra. In cazul în care echipa țării 
noastre va cîștiga întilnirea cu cea

a U.R.S.S. (finala zonei europene 
A), ea va disputa semifinala „Cu
pei Davis" în compania formației 
Australiei, la București, unde, de 
asemenea în caz de victorie a te- 
nismenilor noștri, ar urma să se 
dispute și finala.

Pentru finala zonei A europene, 
ROMÂNIA — U.R.S.S., programată 
între 21 și 23 iulie Ia Tbilisi, fe
derația noastră a propus patru ar
bitri: Brunetti (Italia), Wasservo- 
gel (Austria), Hasselquist (Suedia) 
și Dunkel (Luxemburg),

Duminica 9 iuiie 1972

Carmen Ionescu, revelația

Campionatele internaționale de atletism ale României

IN PRIMA ZI - ÎNTRECERI SPECTACULOASE
ȘI C1TEVA PERFORMANTE NOTABILE

Sportivi din 15 țări s-au aliniat 
ieri la startul celei de a 21-a ediții 
a campionatelor internaționale de 
atletism ale României. Prezența în 
concurs a unui mare număr de 
atleți români — care-și disputau 
cu ardoare titlurile naționale — a 
a augmentat și ea interesul pen
tru competiția de pe stadionul Re
publicii, a contribuit la realizarea

ori...), Șerban loan — cu 2,17 
la înălțime — a cucerit prima nor
mă olimpică, trei juniori au 
venit campioni de seniori ai 
mâniei, in timp ce alți doi au 
cerit medaliile de argint...

Nu ne este posibil la această 
(la care redactăm cronicile), între
cerile încheindu-se totuși destul de 
tîrziu, să calculăm locul exact în

PROGRAMUL DE AZI
OMA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA 
ORA

15.30
16,00 :
16.30 :
17,00 :
17.10 :
17,25 :
17.40 :
17.55 :
18.10 :
18.25

18.35 :
18.55 : __ _____
19,05 : 4x400 m (b) serii — contratimp
19.25 : 4x400 m (f) serii — contratimp

Prăjină și ciocan 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

g (f) serii
g serii ; înălțime (f). disc (b) si greutate (f) 
g (f) finală
(b) serii
(f) serii — contratimp
(I) serii
g finală, lungime fb) și suliță (f> 
(bl serii — contratimp

100
400
100
200
800
200
400
800

: 200 m (b) finală 
5000 m
200 m (f) finală

unor întreceri disputate, la obține
rea unor performanțe de valoare.

Tradiționala întrecere a fost și 
de această dată presărată cu rezul
tate remarcabile, cu cîteva surpri- 

Menis și 
remizat 
Viorica

ze plăcute. Argentina 
Carmen Ionescu au... 
(62,78 m ț) la disc, ca și 
Viscopoleanu cu Marcia Garbey 
(6,42 m) Ia lungime, Gh. Megelea 
a ridicat recordul de suliță juniori 
la aproape 74 m, Nicolae On eseu a 
înregistrat un record național la 
1500 care-i repune în discuție pe 
semifondiști (deocamdată pe juni-

care se încadrează performanțele 
în ierarhiile naționale ale fiecărei 
țări, dar este sigur că mulțl dintre 
participanții la „internaționalele" 
României au făcut salturi impresio
nante.

Astăzi, duminică, atletele și atle- 
ții var fi din nou pe stadionul Re
publicii. Ziua a doua programează, 
și ea, probe de mare spectacol. Pa- 
particolau va evolua Ia prăjină, să
ritoarele noastre în înălțime vor 
susține un pasionant duel, semifon- 
distele — în frunte cu Ileana Silai 
■— vor încerca noi retușuri- ale ta

primei zile a întrecerilor

beled. încă alte multe „capete de 
afiș" ne cheamă spre stadionul din 
Dealul Sporii...

„REGULAMENTUL" A DECIS 
CAMPIOANA LA LUNGIME

Dacă în privința întrecerii națio
nale, Viorica Viscopoleanu n-a avut

Dan Grecu — un 
gimnast constant, 
în continuă as
censiune — evo- 
luînd la paralele 
cu obișnuita de
zinvoltură fi pre

cizie

probleme în lupta pentru cucerirea 
tricoului de campioană, în schimb 
în clasamentul „internaționalelor" ea 
s-a aflat la egalitate cu săritoarea 
cubaneză Marcia Garbey (cu 6,42 m 
aceasta a stabilit un nou record al 
țării sale). Această situație a impus 
să se facă apel la... regulamentul 
internațional, care prevede că în 
cazul egalității dintre doi concurenți 
se ține scama de rezultatul următor 
cel mai bun, Acesta 
Vioricăi Viscopoleanu 
tot 6,42 m !

Singurul regret al 
noastre este acela că 
cercare (6,70 m !) a fost depășită I 
Seria săriturilor sale a fost urmă
toarea i 6,19 m, 6,31 m, 6,40 m, 
6,42 m, 6,42 m, dep.

CLASAMENTUL i 1. Viorica Vis
copoleanu (Steaua) 6,42 m — cam
pioană internațională și națională a 
României; 2. Marcia Garbey (Cuba) 

3. Alina Popescu (Steaua) 
Elena Vintilă (Dinamo) 
Heidi Răbiger (R.D.G.) 
Nina Patikova (U.R.S.S.)

.SI LA

La Brașov,
România

in
R.P

întilnirea
Chineză

i-a aparținut 
și a măsurat

campioanei 
ultima sa în-

ARUNCAREA DISCULUI !

întrecerea a început cu o sur
priză (plăcută) de proporții. Tînăra 
Carmen Ionescu a trimis discul la 
62,78 m — cea mai bună perfor
manță din cariera ei — tăind res
pirația celorlalte participante. Cu a- 
cest rezultat ea a condus pînă la 
aruncarea a 5-a plutonul valoroa
selor concurente în această probă a 
speranțelor noastre olimpice. Abia 
atunci, recordmana României, Ar
gentina Menis (care a concurat ac
cidentată: întindere a mușchilor 
subclaviculari) a reușit s-o... ega
leze. Lia Manoliu a ținut pasul 
acestui concurs de o forță neobiș
nuită — cel mai puternic din cîte 
au găzduit vreodată stadioanele 
noastre —• clasîndu-se pe locul III 
cu o performanță valoroasă.

Așadar, Carmen Ionescu a pier
dut de justețe. După cum se vede, 
ea nu se mulțumește cu perfor
manța de a fi intrat în elita disco
bolelor Și aspiră (bravo I) spre un

de la tri-telefon,
____  ______ _ __ Armatei din lo
calitate a fost, sîmbătă după amia
ză, o gazdă primitoare pentru echi
pele masculine de gimnastică ale Ro
mâniei și R. P. Chineze, care și-au 
dat aici întîlnire, intr-un meci ami
cal cu caracter de verificare. Desfă
șurat într-o ambianță prietenească, 
caracteristică întîlnirilor dintre spor
tivii români și chinezi, concursul de 
la Brașov a oferit celor două repre
zentative un excelent prilej de a-și 
etala cunoștințele și măiestria, spec
tacolul sportiv fiind la înălțime. De
seori, publicul a aplaudat la scenă 
deschisă execuțiile tehnice ale celor 
două echipe. Dat fiind caracterul a- 
mical al întrecerii, s-a căzut de a- 
cord ca echipele să fie alcătuite din 
cîte 8 gimnaști — spre a putea evo
lua toți sportivii deplasați de oas
peți. Din păcate, însă, la încălzirea 
generală dinaintea primei probe, Pe
tre Mihaiuc s-a accidentat la mină, 
fiind oprit de medic să mai concu
reze. Formația noastră a fost lipsită 
astfel de unul dintre oamenii săi de 
bază evoluînd în următoarea alcă
tuire’ : Dan Grecu, Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Oprescu, Gheorghe Pâ- 
unescu, Vasile Coșariu și Constantin 
Petrescu. Oaspeții formează un team

BRAȘOV, 8 (prin 
misul nostru). Sala

redutabil, exercițiile lor fiind de un 
remarcabil nivel tehnic, cu multe 
combinații spectaculoase și surprin
zătoare, executate într-o ținută im
pecabilă, cu deosebită siguranță.

La sol, superioritatea a fost de 
partea gimnaștilor români, care au 
acumulat 46,20 p față de cele 45.35 p 
ale 
ție 
9,40 
rea 
De 
Tai 
salt, 
cu brațele

La cal cu minere 
peții, cu 45,65 p, față de 45,15 p acu
mulate de echipa 
Petrescu și Grecu 
execuții, fiind, de 
tați.

La inele — din 
tru echipa R. P. Chineze, care trece 
în frunte după trei probe (la acest 
aparat oaspeții au obținut 46,00 p, în 
vreme ce reprezentanții noștri au

oaspeților. Cea mai bună execu- 
a fost a lui Oprescu notat cu 
și felicitat spontan la termina- 
exercițiului de adversarii săi. 
remarcat că Vasile Coșariu și 
Huan-țun au 
din păcate cu

executat dublu- 
atingerea solului

s-au impus oas-

română. Oprescu, 
au avut greșeli în 
asemenea, depunc-

nou avantaj pen-

realizat doar 45,60). O mențiune pen
tru execuția elegantă și precisă, a- 
vută de Ian Iun-tien la cal cu mi
nere și notată de arbitri cu 9,35. Și 
Ia următoarele trei aparate lupta 
dintre gimnaștii români și cei chi
nezi a fost la fel de echilibrată și 
spectaculoasă, sportivii noștri cîști- 
gind la bară cu 46,55, față de 46,20 p 
obținute de oaspeți (la acest aparat 
fiind îndelung aplaudate evoluțiile 
lui Tai Huan-țun și C. Petrescu), în 
vreme ce la sărituri și paralele vic
toria a revenit echipei R. P. Chineze 
cu 45,40—45,10 p și, respectiv, 46.45— 
46.15.

Iată, însă, configurația finală a 
clasamentului. Pe echipe : 1. R. P. 
Chineză 275,05 ; 2. România 274,75 ; 
Individual compus : 1. Țai Huan-țun 
56,05 ; 2. Gh. Păunescu 55,25 ; 3. Dan 
Grecu 55,10 ; 4. Ian Iun-tien 54.90 ; 
5. Tiu tă-iu 54,85 ; 6. C. Petrescu 
54,65.

Astăzi se dispută întrecerea femi
nină.

Cronici de : Romeo VILARA 
Hristache NAUM 

Adrian VASILiU 
Fotografii : Dragoș NEAGU

Constantin MACOVEI (Continuare In pag a i a)

După un triunghiular spectaculos

VOINȚA TG. MUREȘ A CÎȘTIGAT

ETAPA A III A A PRELIMINARIILOR, 
DAR A PĂRĂSIT C.C.E. LA POPICE

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ultima etapă a pre
liminariilor C.C.E. la popice, găzdu
ită sîmbătă de arena Voința din lo
calitate, a fost, conform așteptărilor, 
o confruntare dîrză între cele trei 
echipe, care înaintea startului își 
păstrau — mai mult sau mai puțin 
— șanse de calificare în turneul fi
nal al competiției continentale. Pe 
cele patru piste ale sălii din Tg. 
Mureș, apreciate în unanimitate de 
oaspeți pentru calitatea lor, au evo
luat o serie de nume consacrate în 
arena internațională, actualul cam
pion al lumii, Nikola Dragas și Ivica 
Poles (Medvesceak Zagreb), Bela 
Csanyi (campion european de juni
ori) și Jozsef Horvath (Ferencvaros 
Budapesta) și Ludovic Martina (Vo
ința Tg. Mureș), onorîndu-și cărțile 
de vizită.

Sportivii iugoslavi porneau cu un 
avantaj de puncte și popice destul 
de consistent, dar nu imposibil de 
recuperat de către români și, în con
secință, au abordat jocul cu pru
dență, constituind cei mai periculoși 
adversari ai gazdelor. Beneficiind de 
terenul propriu și făcind uz de în-

treg arsenalul lor tehnic și fizic, ju
cătorii de la Voința și-au învins ad
versarii, dar la un scor mic. Astfel 
sportivii iugoslavi, care i-au învins în 
schimb pe cei maghiari, și-au men
ținut poziția cucerită.

Așadar, mureșenii au cîștigat eta
pa a treia și ultima a preliminariilor 
grupei I a C.C.E., dar în faza finală 
a competiției s-a calificat echipa iu
goslavă, la capătul unui triunghiular 
mult gustat de public.

Clasamentul etapei : 1. 
Mureș 5158 p. d. (3 p.), 
ceak Zagreb
Ferencvaros
(1 P-).

Clasament „
pe: 1. Medvesceak Zagreb 7 p.
(16 427 p. d.), 2. Voința Tg. Mureș 
6 p. (16 094 p. d.), 3. Ferencvaros Bu
dapesta 5 p. (15 956 p. d.).

Cel mai bun rezultat individual a 
fost realizat de Ludovic Martina 
(913 p. d.) iar întilnirea a fost con
dusă impecabil de arbitrul interna
țional Eronim Moldoveanu.

5 121 p. d.
Budapesta

Voința Tg. 
2. Medves- 

(2 p.), 3.
5 076 p. d.

general după trei eta- 
Medvesceak

Țr. lOANIȚiSCU

„Regata Snagov" a continuat ieri dimineață cu disputarea probelor de 
recalificare, iar după-amiază cu semifinalele curselor olimpice.

Timpul destul de bun a contribuit la obținerea unor rezultate valo
roase, atit în probele de caiac, cit și în cele de canoe. Calificările pentru 
finală au fost cele scontate, neproducindu-se nici o surpriză. Echipajele 
țării noastre se găsesc, astfel, prezente în toate finalele.

in. Rosea (România) 3:48.3. Maoarcneu 
(România) 3:48,5, Hellnge (R.D.G.) 3:52.4
(H) ; Dragulschi (România) 3:30,6. To
rente (România) 3:52.2. Rechnitzer (Un
garia) 3:53,4 (III) ; canoe simplu — 
Wichmarm (Ungaria) 4:13,5, Haraszi 
(Ungaria) 4:14,5, Gruppe (R.D.G.) 4:16.0
(I) . Lewe (R.F.G.) 4:08,4, Iurcenko
(U.R.S.S.) 4:09,9, Csoka (Ungaria) 4:17,2Iată care stnt echipajele care au cu

cerit dreptul de a participa astăzi la în
trecerile finale ale .Regatei Snagov" 
(clastndu-se pe primele trei locuri

semifinalelor de Ieri după-amiază) : MAS
CULIN (1 000 m) caiac simplu — Sa- 
porenko (U.R.S.S.) 3:47,4, Rummel
(R.D.G.) 3:52,2. Paschke (R.D.G.) 3:55,0 (Continuare în pag. a 4-a)

Start întrona din semifinalele probei de canoe dublu Foto : Paul ROMOȘAII
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SATUMARE
19681947• Sportul pionieresc capătă noi dimensiuni > Școala, 

o pepinieră reală a performantei # Satul sătmărean promo
vează exercițiul fizic • Asociații sportive sindicale cu mii 
de membri • Tradiția și valoarea școlii de scrimă, condusă 
de antrenorul emerit Alexandru Csipler ® Va concura 
Someșul pleiada de vislași 
© Un vast program de 
de conducerea județeană 
suport material și moral

din intregul județ

din Deltă și de pe Bega ?
construcții
de partid,

pentru mișcarea sportivă

sportive, inițiat
un substanțial

A M a

„ÎNȚELEGEM SĂ VENIM ÎN INTIMPINAREA 
PASIUNII TINERETULUI PENTRU SPORT

Inîerviu cu tovarășul IOSIF UGLAR 
membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 

prim secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.

1971
Asociații sportive 
Secții afiliate 
Secții școli sportive 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
— maeștri emeriti
— maeștri qi sportului
— candidați maeștri
— sportivi
— sportivi
— sportivi categ. a lll-a
— sportivi juniori 
Campioni 
Echipe divizionare
Sportivi in loturi reprezentative 
Sportivi în lotul olimpic 
Profesori ed. fizică 
Antrenori 
instructori sportivi
Arbitri 
Baze sportive

categ. I 
categ. a l!-a

juniori 
noHoncli

25 98 137
26 145 172
— 3 7

730 1573 2 307
- 1

5 4
_ — 1
_ 26 75
— 142 346
_ 577 705
— 505 896
_ 6 4
3 * 22 29
4 17 22

_ 1 1
20 56 74

4 5.4 36
22 592 812
38 246 499
25 152 243

Intr-o zi destul dc aglomerată, cu 
multiple probleme care-și așteptau 
rîndul pe agendă, tovarășul Iosif 
Uglar, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Satu Mare al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, a 
avut totuși amabilitatea de a acorda 
ziarului nostru un interviu, pen
tru abordarea unor aspecte din
tre cele mai importante legate nemij
locit de viitorul sportului sătmărean 
cele din 
riale a 
județ.

sfera dezvoltării bazei piste- 
mișcăriț sportive din acest

ȘCOALA - GENERATOARE A PERFORMANTEI
f>eoala reprezintă — și in caz.: 

județului Satu Mare — o p?p.n:erâ 
reală pentru sportul de performan
ță. O demonstrează buchetul de 
tinere atlete alcătuit din LMina Se- 
reșan (12 sec, pe 10O m). Doina 
Mureșan (59,5 pe 490 m) ș: Viorica 
Vâleanu (61 sec. pe 400 m) spor
tive de frunte ale acestui județ la 
v'.sta la care ele mai au de 
ani bunicei pe băncile școlii. De 
fapt, acest trio de atlete continuă 
o tradiție a atletismului sătmărean, 
susținută anterior de Tamas Szab* 
(10,2 sec. pe 100 m). Sergiu Talvag 
00,6 pe 100 m) și Victor Lazarciuc. 
aflați acum ia Timișoara. Bucu
rești și, respectiv, Cim.pu.ung Mus
cel la studii, tineri ancora;: puter
nic în ana performanțe:.

O demonstrează. în același timp, 
baschetbalistele de la Să.~.ă:a:e<. 
Satu Mare, a căror echipă se află 
în prima jumătate a carnp:.r._:u- 
Ini diviziei A. Cine sin: e’.e ? Diaaa 
Mihalik, Aurica Pop. Ildiko Vilany, 
împreună cu ... profesoarele de edu
cație fizica luliana Anderco, Maria 
Chercio și Eva Horvath. Ai’fei spus, 
un mănunchi de sportive talentate, 
bine îndrumate de profesoara și 
antrenoarea lor. veșnic tinăra Eca
terina Both.

O demonstrează, intr-un fes. bas- 
chetbaliștii. elevii profesorului Gun
ther Mahler, prezenți în divizia 
școlară și de juniori (primul loc 
în serie și locul 4 pe țară).

în perspectivă, rezultate promiță- 
mnast.că. Surorile Eva 

ți Marta Găti, care dețin categoria 
I de clasificare, reprezintă o mare 
promisiune (cam ceea ce a arătat 
luliana Simonfy în Maramureș), 
profesoara Ileana Felmeri fiind 
ferm convinsă de acest adevăr. 
După aceea. Ia handbal, în divizia 
școlară și de juniori, în care, după 
o dispută strînsă la zonă, echipa 
școlii sportive din Cărei poate veni 
în prim plan.

Un fapt care poate vă va sur
prinde : la nivelul competițiilor șco
lare.
este

13

preocuparea pentru calitate 
mai convingătoare la elemen- 
și formațiile din. mediul să- 
decît la cele de la orașe. Din 
8 titluri de campioane jude- 

ale școlilor generale, doar 
au suris școlilor din mediul

tesc. 
cele 
țene 
două 
urban — Satu Mare la gimnastică
fete și Cărei la atletism. Satul Horea 
(de lingă Cărei) a ciștigat campio
natul județean de volei băieți în 
anul trecut: acum, un alt sat Babța 
(comuna Bogdani). Alte așezări să
tești care se afirmă: Gereușa-Ardud, 
Crucișor, Poiana Codrului, Cean- 
Savoard. Muncă temeinică, pasio
nați, grijă pentru asigurarea unei 
bune baze materiale, iată ce carac
terizează activitate* Învățătorilor 
loan Nirean, Silviu Otravă, Maria 
Sucitu și Dorin Vaida. Cu aseme-

Baschetba'.tstele 
de la Sănătatea 

Satu Mare 
divizionare A 

(in tricouri 
închise) 

in ;.tină 
acțiune !

oameni și cu încă muiți alții

Din capul locului, tovarășul 
Iosif Uglar a ținut să ne facă ur
mătoarea precizare:

— Nu vrem să -se situăm nici ne 
plan sportiv undeva la periferie. 
Nu stă bine unui județ care, în pofi
da atîtor dificultăți avute cu doi ani 
în urmă (n.n. interlocutorul nostru 
se referea la inundațiile din mai 
1970), a reușit, cum se spune, să re
facă handicapul și să se afle aeuni Prin
tre județele fruntașe. Nu este vorba de 
o ambiție personală, ci de un lucru 
firesc. Se știe cît de mult Îndrăgesc 
sătmărenii exercițiul fizic, sportul, o 
disciplină sau alta, după aptitudini, 
după preferințe. Și noi, ca buni gos
podari, înțelegînd să venim în întîm- 
pinarea acestei pasiuni a tineretului 
pentru sport, avem cîteva planuri 
destul de îndrăznețe.

— Am avut ocazia să vedem la 
Consiliul popular județean o
schiță de perspectivă, cu dimen
siuni, într-adevăr, puțin obiș
nuite.

— Da, în intenția noastră este ca, 
încă în acest Cincinal, să începem 
construcția unui ansamblu de bazo 
sportive, în special în municipiul 
Satu Mare. Este vorba, în primul 
rînd, de o sală de sport cu o capa
citate de 2 000 de locuri. Ea va cu
prinde la parter vestiarele, grupul 
sanitar, diferite încăperi anexă pen
tru recuperare după efort, o saună, 
iar la etaj sala de sport propriu-zisă
— o construcție polivalentă, capabilă 
să găzduiască intrcceri de box, lupte, 
haltere, dar și de volei, handbal, 
baschet etc. Sala, întregul ansamblu, 
va fi un patrat cu latura de 50 de 
metri.

— Din schița la care ne-am 
referit rezultă că noua sală a 
sporturilor va fi amplasată în
tr-o zonă de agrement a munici
piului...

— Așa este. O zonă care va mai 
cuprinde un ștrand cu apă termală
— un izvor recent descoperit — pre
cum și alte trei bazine, două pentru 
activitate pe timp de vară si altul
— acoperit — pentru perioada sezo
nului rece. Unul din bazine va fi do
tat și cu o trambulină pentru sări
turi. Sînt d • notat de asemenea: 
terenuri pentru volei, baschet 
handbal cu tribune aferente, un pa
tinoar artificial, terenuri pentru te
nis de cîmp și, într-o perspectivă 
mai largă, un al doilea stadion cu o 
capacitate de aproximativ 20 000 de

locuri. Se înțelege, sub tribunele 
noului stadion vor fi amenajate di
verse săli de antrenament, cu pro
filuri bine precizate.

— Am văzut pe Someș, o In
tensă activitate nautică, mai ales 
la schif. Iubitorii acestui sport 
vor fi desigur invidioși pe cole
gii lor de la celelalte discipline...

— Nu vor avea nici 
oarece și pentru ei se va construi o 
bază nautică modernă, 
spațios, în măsură să satisfacă toate 
exigențele. Vrem să demonstrăm că 
nu numai Delta sau Bega sint capa
bile să dea loturilor reprezentative 
și olimpice valori autentice în spor
turile cu vîsle sau cu rame...

— Sintem convinși că n-au 
fost uitați nici scrimerii, repre
zentanții școlii sătmărene, care 
are o frumoasă tradiție și rezul
tate de răsunet mondial...

— Ne-am gîndit, bineînțeles, și la 
Pl. „;VIii<iphntarii“ ”* ~ ‘
avea 
afara 
siuni 
de 6 
plex 
țară, 
masaj și de recuperare după efort, 
cabinet medical, săli pentru antre
nori și arbitri, o sală-atelier etc.

—■ Desigur că nici celelalte a 
sezări ale județului nu vor fi ne
glijate...

— In perimetrul Iacului de acu
mulare Călimănești va fi amenajată 
o zonă de agrement, in special pen
tru sporturi nautice. In Oaș, inten
ționăm să creăm un centru de schi, 
la Cărei — să dezvoltăm rețeaua ame
najărilor sportive. Vor fi construite 
săli de spprt în școli, una din aces
tea chiar în mediul sătesc, la Odo- 
reu, de pildă. Ir» general, școlile se 
vpr bucura de o bază materială con
tinuu diversificată, in pas cu nevoile, 
cu cerințele. Școala rămîne doar eșa
lonul de bază pentru schimbul de 
injine, sub toate raporturile, deci și 
în sport.

— Anul acesta, municipiul Sa
tu Mare își va sărbători un mi
leniu de existență. Evenimentul 
va fi marcat și pe plan spor
tiv ?

— Firește. In octombrie, cînd va 
fi sărbătorit mileniul municipiului 
Satu Mare, aici vor avea loc înțil-

un motiv, de-

cu un hangar

Mușchetarii" din Satu Mare vor 
la dispoziție o sală specială, în 

i zonei de agrement, eu dimen- 
de 30X18. Sala va putea cuprin- 
planșe. De fapt, va fi un com- 
sportiv pentru scrimă, unic în 
care va mai cuprinde săli de

niri internaționale de fotbal, scrimă 
și baschet, un spectacol de sunet și 
lumină cu caracter cujtural-sportiv. 
Va fi, înN-un fel, o trecere în re
vistă a valorii sportului sătmărean. 
Sperăm ca totul să aibă un caracter 
convingător.

In încheiere, tovarășul Iosif Uglar 
a ținut să evidențieze sprijinul per
manent acordat județului de către 
C.N.E.F.S. la amenajarea bazelor 
sportive — 5,5 milioane lei alocații 
numai pentru sala sporturilor — «I 
să asigure că tinerii din acest județ 
vor fi în măsură, în viitorii ani. să 
se afirme mai net, să asalteze în- 
tr-un mod mai hotărît porțile lotu
rilor naționale și olimpice, vajorifi- 
cînd astfel condițiile favqrabilc re 
le sînt create de către partid fi de 
stat. întregul complex sportiv care 
șe construiește la Sgtu M3re, efortu
rile cure se fac cu acest prilej obg:- 
gă tineretul din acest județ sa*7se 
perfecționeze neîncetat, să se auto, 
depășeașcă. In această direcție, orga
nele de partid vor sprijini toate ini
țiativele frumoase, vor ajuta tinere
tul să armonizeze activitatea d'n 
școală sau din producție cu cea de 
pe terenul de sport peptru a crea 
caractere ferme, oameni cu o perso
nalitate viguroasă. Pe acest fond să
nătos, tinerii sătmăreni vor găsi mai 
ușor căile către măiestria sportivă.

OLIMPIA SATU MARE
o asociație sportivă■

de mari dimensiuni

nea ___ ____
de care județul Satu Mare nu duce 
deloc lipsă, cum ținea să ne asi
gure profesorul Ioslf Linni, inspec
tor metodist pentru educație fizică 
in cadrul Inspectoratului țecxar ju
dețean, mișcarea sportivă de pe 
aces’e meleaguri are toat* șansele 
să propășească.

ATI FOST VREODATĂ LA „SiMBRA OILOR*?

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□!
UN CENTRU DE SCRIMĂ CU TRADIȚIE

Șl PRESTIGIU INTERNATIONAL
Nu este nici o exagerare : la Satu 

Mure există, de ani de zile, o școală 
de scrimă. Bazele ei au fost puse cu 
peste patru decenii în urmă de maeș
tri inimoși ca Terek, Lutki și Cftvos, 
clar adevărata consacrare a acestei 
scoli, cristalizarea virtuților ei s-a 
produs abia in anii noștri, în perioa
da atîtor minunate împliniri. Vre
mea de aur a școlii sătmărene de 
scrimă este legată nemijlocit de nu
mele maestrului emerit al sportului 
Alexandru Csipler.

Roadele muncii sale sînt cunoscute, 
azi. nu numai în țară, ci și peste 
hotare, practic vorbind în întreaga 
lume sportivă „Șany-baci" — cum îi 
spun cunoscuții și discipolii săi — 
a format mai întîi un cvartet de flo- 
retiste bine selecționate, excelent 
pregătite, valori autentice încă din 
perioada junioratului. „Cele 4“. care 
au irupt tumultuos în floreta femi
nină românească, au fost Ecaterina 
Iencic-Stahl, Ileana Gyulai, Suzana 
Ardeleanu și Ecaterina Olajos. Cu 
mai bine de un deceniu în urmă, 
aceste patru tinere, toate eleve, s-au 
dovedit invincibile, devenind cam
pioane ale țării la o vîrstă cînd alte 
sportive abia urcă primele trepie ale 
consacrării

Antrenorul emerit Alexandru
lui Ștefan Ardeleanu, campion mon
dial de tineret la Viena (1966), dr. 
Ștefan Szentkiraly și, mai recent, 
foarte tînărul Adalbert Kuki, reve
lația ultimei ediții a finalei campio- 
naiului național

în timpul unei lecții..
care, prețuind munca ncobo- 
antrenorului și pasiunea vă- 
tinerctului pentru acest sport 

d’Arta-

Olimpia... Așa se cheamă cea 
mai mare asociație sportivă sindi
cală din orașul de reședință al ju
dețului Satu Mare. Este o asociație 
de un fel deosebit. O asociație 
sportivă-gigant. Numără peste 8 000 
de membri, reunind oameni ai 
muncii — tineri sau maturi — din 
21 de întreprinderi și instituții.

Baza o constituie „Unio" și „23 
August", dar celelalte surate ale 
lor fac eforturi pentru a li se alinia 
valoric in activitatea de masă ți de 
performanță-

Ce reprezintă, într-adevăr, Olim
pia pentru sportul sătmărean ?

Iată.....................
ții: 6 
scrimă 
vizia 
frunte 
divizia 
mantă 
celor, șahului, judo-ului. Performan
ță se pregătește 
handbal și tenis de masă, 
care deocamdată au reprezentanți 
în campionatele municipale.

Cit privește activitatea sportivă 
de masă, aceasta înseamnă campio
nate la nivelul fiecăreia dintre cele 
21 de asociații, acțiuni sportiv-tu- 
ristice, mai ales în pitoreasca „țară 
a Oașului", întreceri tradiționale pe 
ramuri de producție.

Olimpia, în pofida dimensiunilor 
ei, are cîțiva rivali foarte puter
nici^ In Satu Mare, pe „Someșul", 
asociație sportivă cu peste 3 000 de 
membrii (șah în divizia B, fotbal 
în C), activități remarcabile la po
pice și orientare turistică, acțiuni 
de masă aproape săptămânal: — 
„Cupa metalurgistului", „Cupa fo
restierului" ș.a.

Intr-un clasament neoficial, fi
rește, ar urma Sănătatea Satu 
Afara, Victoria Cared și Mondiala 
Satu Mare. Ultima dintre aceste 
asociații sportive deține întiietatea 
mai ales în privința modului cum 
a știut să organizeze gimnastica la 
locul de muncă. Poate că experien- 
(a în această direcție, a „Mondia
lei*, întreprindere cu profil femi
nin, ar putea fi valorificată 
bine de toate întreprinderile 
județ.

Nu. insAăm mai mult. Dorim, 
insă, să relevăm sprijinul pe care 
asociațiile sportive mai sus amin- 
tite îl primesc din partaa comitete
lor sindicale, colaborarea, tot mai 
rodnică, cu organele sportive, cu 
organizațiile de tineret. Toate aces
tea constituie un îndemn către o 
activitate eft mai diverșjficată, Șp. 
măsură să satisfacă preferințele 
miilor de salariați din municipiul 
și județul Satu Mare.

sibilițăți de afirmare a tineretului 
din mediul rural, g pasiunii Iui pen
tru sport. Cine a avpt satisfacția să 
asiste măcar la una din acțiunile 
semnalate aici, tși va explica, lesne, 
de ce a prips atit de bine campie- 

fotbal, de ce la Li- 
organizată o finală- 

în cadrul „Cupei li
sate", de ce b^za

,,Simbra oilor* este o serbare cim- 
penească, tradițională în județul 
Satu Mare, la cate participă de fie
care dată zeci de mii de oameni. A- 
colo. Intr-o splendidă așezare din 
Oaș, la Huta-Certeze, In „conaia" 
de la poalele hanului „Simbra oilor* 
turiști din Satu Mare și din jude
țele limitrofe au prilejul să asiste 
la un tablou cromatic cu totul ine
dit, un tablou în mișcare, compus 
dintr-o suită de manifestări de masă 
cultural-artistice și sportive.

Evenimentul se petrece in a dotw 
duminică a lunii mai. Cei prezenți 
petrec o zi de neuitat, ascultînd an
sambluri de cîntece și dansuri, Ir 
fruptîndu-se cu preparate specifice 
locurilor, întreeîndu-se in diferite 

concursuri și competiții sportive.
Anul acesta, la 

participat aproape 
Organele sportive 
nizat cu 
de volei 
strații de lupte, 
gimnastică, jocuri distractive. Pentru 
toți participanțil, actori sau specta
tori, a fost o zi de neuitat, petrecu 
tă în mijlocul naturii, într-o am
bianță cuceritoare.

Ceva asemănător oferă o altă ac
țiune sportiv-culturală de masă, spe
cifică celor din acest județ,. organi
zată în plin codru, către Homoroade 
în luna august, în frumoasa vale a 
Lupului. Competițiile sportive ce se 
țin aici, sub titulatura „Cupa Co- 
drului", oferă formațiilor sătești o> 
volei, fotbal sau handbal — pe spați» 
amenajate în mod special, la fel ce 
si la „Simbra oilor" — prilejul de a 
fi urmărite șl aplaudate de zeci de 
mii de turiști, iubitori ai drumeției

In suita unor astfel de lăudabile 
serbări cîmpeneșți de masă se Iih 
scriu, de asemenea, acțiunile cultii- 
ral-sportive din pădurea Cioncheți, 
din pădurea Mare, Festivalul Ierului 
specific pentru zona Tășnad-Carei. 
Vom aminti apoi de „Cupa spiculu» 
de aur", cu întreceri sportive orga - 
nizate în comuna Urzicenl (17 km 
de Cărei) și, din acest an, de „Cupa 
Oașului", la Negrești, într-una din 
cele mai frumoase așezări sătmărene.

Ce înseamnă toate aceste acțiuni 
sportive ? In primul rînd, vaste po-

acest
Si

„Simbra oilor" au 
50 QOQ de oameni, 

județene au orga- 
prilej 

handbal, 
box,

întreceri 
demon- 

scrimă si

natul sătesc de 
vada a putut fi 
model de volei, 
nerețului de la 
materială a sportului sătesc crește 
necontenit, mulți primari, secretari 
de partid, conducători de cooperati
ve agricole de producție subscriind 
din toată inima la promovarea exer
cițiului fizic, ajutînd la amenajarea 
unor spații pentru sport.

Devine tot mai mulț o realitaje 
sportul la sate, ceea ce constituie un 
motiv de satisfacție nu numai pen
tru sătmăreni, ci pentru noi toți.

• -..........................

cifric, oglinda acestei asocia- 
echipe în divizia A (4 
și două la lupte), alta în 
școlară (volei), poziții 
in caigc-canoe, o echipă 
B (de fotbal) și semiperfar- 
la nivelul canotajului, popi-

la 
di- 
de 
în

și la atletism, 
secții

-î’* «î*» -‘t. ye. -‘c y* >**' ■**«' <»»
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INIȚIATIVE PIONIEREȘTI

TOȚI COPIII PE STADION! J

Inițiativa aparține Consiliului ju
dețean al Organizației Pionierilor, 
Inspectoratului școlar județean si 
C.J.E.F.S. .. ................. ‘ "
vrea să 
formarea 
re simte 
tanti în 
și,' iată, a fost găsită modalitatea.

Atletism pentru copii, mai exact 
pentru elevii claselor I—IV. în
seamnă un concurg de triat Ion 
(cîte o probă de alergare, sărituri 
și aruncarea mingii de oină) care 
va avea Ioc începînd din toamnă, 
cu puțin timp după începerea 
cursurilor $i se va încheia primă
vara, o dată cu desemnarea echipei 
campioane Pe județ. Cu alte cu
vinte, luni de zile de întreceri, mii 
de participanți — faza cea mal 
interesantă, sub aspectul mobiliză-

rii, al atragerii copiilor, fiind pri
ma. pe clase și detașamente. In 
aproape toate școlile generale săt
mărene disputa pentru desemnarea 
campionilor la triatlon apare ca o 
acțiune pasionantă, care angajează 
cadrele didactice de toate speciali
tățile Și nu rareori și părinții. Deci, 
un eveniment care 
toată lumea. Și este bine așa!

Triatlonul atletic al școlarilor 
sătmăreni a ajuns la a III-a edi
ție, evidențiind — pentru bună or
ganizare — școlile generale și or
ganizațiile de pionieri din comu
nele Trip băi, Tășnad, Sanislău, 
Livada și Crucișor. nr. 6 din Satu 
Mare, precum și liceele din Ardud 
și cel maghiar din Satu Mare.

Alte reușite ale anului școlar 
care s-a încheiat: concursul „Gra
ție și armonie" (19 formații de 
gimnastică pe întregul județ, 9 în

faza finală), „Cupa Someșului" la 
carturi (cu participarea a 6 jude
țe. cîștigătorl acum, ia a treia 
ediție, fiind viitorii automobilișți 
din Cluj), ..Floarea Prieteniei" la 
cicloturism, concursul de pescuit 
sportiv (o performanță neegalată 
— prinderea unui crap de 15 kg, 
fapt strict autentic, consemnat chiar 
într-un proces-verbal), concursul de 
tir cu aer comprimat la Casa pio
nierilor din Satu Mare (care pro
mite să dea la iveală viitori per
formeri), competiții de oină (frun
tașe la capitolul mobilizare: școlile 
generale din comunele Craldoroț, 
Lucăceni, Piscolț, Micula și Santău),

Totul atestă că pionierii din ju
dețul Satu Mare iubesc sportul, sînt 
dornici să-și petreacă timpul dis
ponibil în aer liber, în soare, să 
crească sănătoși și voinici 1

Toți copiii pe stadion 
însemne, in primul rînd. 
de viitori atleți. Satu Ma- 

nevoia de reprezen- 
disciplina o'lmpică nr. 1Csipler,

partid, 
sită a 
dită a 
olimpic, a hotărît să ofere, 
gnan-ilor din Satu Mare, intr-un vii
tor apropiat o sală modernă, 
utilată, destinată exclusiv 
sport. Atunci să vedeți ce 
semna această școală, la ce 
siuni valorice va ajunge!...

preocupă pe

★
A fost doar începutul. Aceste ta

lentate floretisle și-au îmbogățit trep
tat palmaresul cu victorii în țară și 
peste hotare. Ileana Gyulai era, In 
1964, vicecampioană mondială de ti
neret. In anul următor, Ecaterina 
Iencic-Stahl, cucerea titlul de cam
pioană a lumii, avind pe o treaptă 
mai jos a podiumului pe colega ei 
de antrenament, Ileana Gyulai. Suc
cese de prestigiu, ale școlii de scri
mă din Satu Mare și implicit ale 
maestrului Csipler. Și chiar dacă în 
anii care au urmat floretistele din 
Satu Mare — rămase trei, prin re
tragerea din activitate a Ecaterinei 
Olajos — și-au desfășurat activitatea 
într-un alt oraș, succesele lor con
tinuă să fie lagate de frumoasa așe
zare de pe Someș Elevele maestru- 
lu, Csipler n-au uitat niciodată ora
șul in care s-au născut și au deprins 
tainele tlorelei. Din Paris și Bru
xelles, din Montreal și Havana, din 
Ciudad de Mexico sau Torino, ori
unde s-au aflat, ele au împărtășit 
celor dragi din orașul natal, cu Șa
ny-baci, bucuria izbinziior.

Alături de floretisle au crescut și 
floretiști de anvergură : maestrul
emerit al sportului Ștefan Haukler 
(se pare, cel pe umerii căruia se va 
sprijini, în anii viitori, școala săt
măreană de scrimă), maestrul sportu-

...... ......................... . ........

ir
Pe ce se bazează reușitele antre

norului emerit Csipler ? Pe faptul 
că este un om care știe ce 
îi place munca (nici acum, la peste 
60 de ani, nu înțelege 
reta in rastel) și, mai 
să facă din Satu Mare 
utopie) un centru de 
în Europa. Acum, după 
cleu de mușchetari nu 
țara (127 de sportivi activi și peste 
35 de titluri de campioni naționali) 
zilnic, mai bine de 150 de copii vin 
la antrenamentele conduse de maes
trul Csipler, îi solicită lecții, doresc 
să devină și ei un Haukler sau un 
Ardeleanu. Prezența, alături de Șany 
baci, a maestrei sportului Elena Sam- 
șudcanu-Ferencz, prima scrimeră din 
oraș care a primit acest titlu, a lui 
Attila Csipler, fiul antrenorului, pînă 
nu de mult și el un mare nume in 
scrimă, avind, de asemenea, titlul de 
maestru al sportului, și, desigur, a 
prof. Ștefan Haukler, iată atltea ga
ranții că țelul lui Șany-baci va pu
tea deveni realitate. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit școala sătmăreană 
de scrimă se bucură de înțelegerea 
deplină a conducerii județene de

bine 
acestui 
va în- 
dimen-

vrea,

să lase flo- 
ales, dorește 
(nu-1 nici o 
scrimă unic 
ce acest nu- 
are egal în

««•«««««••••••••••••••o»»»*
ELEVII LUI OTTO ANDERCO

Profesorul de educație fizică Otto 
Anderco este un personaj cunoscut 
și apreciat nu numai îți municipiul 
și județul Satu Mare, ci în întreaga 
țară, în calitatea sa de arbitru de 
fotbal.

L-am Intîlnit la Satu Mare, în zi
lele vizitei noastre, într-o postură 
mai puțin cunoscută: aceea de lector 
la un curs de... arbitri.

— Vă pregătiți urmași încă de pe 
acum ?

— Desigur. După ce am școlarizat 
un număr de 37 de elevi-arbitri de 
fotbal, acțiune realizată cu sprijinul 
comitetului municipal U.T.C., acum 
mi-am format o nouă „clasă".

— De unde vă recrutați cursanții?
— In general, din liceele și școlile

profesionale ale municipiului. Firește, 
elevi care au practicat sau practică 
fotbalul, elemente disciplinate, care 
știu să îmbine cartea cu sportul.

— Cum se prezintă prima promo
ție și ce anticipații se pot face cu 
Privire Ia cea de-a doua ?

— Elevii-arbitri din promoția I au 
și trecut examenele publice, în com
petiția dotată cu „Cupa ziarelor", în 
întrecerile din cadrul campionatelor 
școlare. Cît privește promoția a II-a, 
există toate garanțiile că și ea va fi 
la înălțime. Brevetul și ecusonul de 
arbitru de fotbal, pe care le decerne 
comitetul municipal U.T.C., repre- 
zintă un mijloc ideal de stimulare a 
valorilor și pe acest tărîm...

...tirul cu arcul, astăzi sport 
olimpic. își sporește continuu 
numărul de adepti în ludețul 
Satu Mare ? In ciuda unor 
condiții destul de «rele da
torită lipsei de arcuri de com
petiție. Satu Mare a dat un 
campion national de Juniori, 
pe elevul Horia Buzaș. deține 
locul secund în întrecerea se
nioarelor. prin Ecaterina Pop» 
și locul 3 pe tară la echipe 
(băieți si fete). Să recunoaș
tem. este un început promi
țător.

...numărul ambarcațiunilor sînt reprezentate azi prin al sporturilor nautice sătmă-
sportive de performantă — clteva valori reale ca Dora rene, cum este cunoscut antre-
caiae si canoe — puse la dis- Mihalca (caiac 1 500 m), ioslf norul Al. Toth, se ocupă in

ȘTIAȚI C A...

pozltia amatorilor trece de 
20 ? Sporturile nautice, eu tra
diție pe aceste meleaguri (pri
mele concursuri — in 1380),

Gheng și Tlberlu Papp (canoe 
dublu). Ioslf Gaidos (caiac 
300 m) si Ion Astalnoc (fond 
10 000 m). Ultimul... mohican

prezent cu multă pricepere de 
reinnodarea tradiției.

...sportivele de la Fabrica 
„Mondiala" Satu Mare au cîș-

tlgși prima ediție a „Cupei 
Diana” ? Mult disputatul tro
feu. oferit de Consiliul jude
țean al sindicatelor, a însem
nat o veritabilă sărbătoare a 
sportului feminin din acest ju
deț. O întrecere la atletism, 
handbal, șah și tenis de masă, 
care va deveni tradițională. 
După fetele de la „Mondiala”, 
acum cele de la „Unio”. Spi
talul unificat Satu Mare șl 
Filatura de bumbac Cărei vor 
lupta pentru cucerirea trofeu
lui, care este transmisibil.

Start intr-o probă de 40 m clin cadrul triatlonului pionieresc

Poginâ rejiactcto de Tiberiu STAMA j iîustrajia : Gh. IANCU, M. SARKA ti Fr. PEAK
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BOGAT PROGRAM 
COMPETIȚIONAL LA MIZIL

Consiliul orășenesc pentru educa
ție fizică și sport Mizil, în colabora
re cu Comitetul orășenesc U.T.C. și 
Casa de cultură, organizează un bo
gat program de competiții sportive 
dedicate Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării Republici'.

Din ziua de 2 iulie au început 
turnee de volei, handbal, fotbal, șah 
și tenis de masă, dotate cu trofee, 
la .care participă numeroase echine 
din Mizțl și din comunele apropiate

Finalele acestor întreceri vor avea 
loc in ziua de 16 iulie, cînd se va 
organiza, pe stadionul local un bo
gat program cultural-sportiv, susți
nut de formațiile artistice ale Casei 
de cultură și sportivii asociațiilor 

Progresul și Voința din Mi-

nerală nr. 160 din Capitală 
loc 
de
100 
de 
de 
de _ _
gratie si frumusețe. Programul a mai 
cuprins întreceri de atletism (tria- 
tlon), tenis de sală (o reușită com
binație între tenisul de cimp și cei

a avut 
sportivă 
a peste 
Repriza

o frumoasă manifestare 
vacanță cu participarea 
de pionieri ți școlari, 

gimnastică sportivă a fost urmată 
sărituri acrobatice, demonstrații 
gimnastică artistică, pline de

de masă) și, bineînțeles, fotbal. în
vingătorii au fost răsplătiți cu fru
moase premii și diplome. Nu putem 
încheia aceste rînduri fără a elogia 
mur.ca 
Cosliniu 
au asigura: 
mâți fiind, 
torul școlii,

depusă de profesorii Mihai 
Constantin Scheaua care 
succesul serbării. îndru- 

în permanență, de direc- 
prof. Maria Rusu.

Aurel PĂPĂDIE 
Florian SANDU

ANGAJAMENTELE DE DEPĂȘIRE A PLANULUI- 
SUPLIMENTATE PENTRU A TREIA OARĂ!

de 
Rgpid, 
zii.

(Urmare d*n uag l)

Mițiai PIROȘCA — coresp.
VACANTA, LA ȘCOALA
GENERALA Nr. 160 

DIN CAPITALA
în cinstea Conferinței Naționale

ÎN

in cinstea conferinței Naționale a 
partidului și a celei de a 25-a ani
versări a Republicii, Ia Școala ge-

antrenor Martie Ștefănescu) i se 
mai adaugă, în aceste zile, încă 
una. Este vorba de introducerea în 
pauza de lucru a unor exerciții de 
gimnastică, acțiune de masă deo
sebit de importantă, pentru care se 
depune un interes deosebit. Am re
ținut că ea va fi pusă în aplicare, 
pentru început, în două sectoare:

secția de ambalaj 
nistrativâ. Pentru 
acestei acțiuni s-au luat din timp 
toate măsurile, stația de amplifi
care servind ca foarte bun mijloc 
de popularizare. Au fost transmise 

amănunte. menite să 
gustul pentru parti- 

mai numeroasă la 
exercițiilor. Au fost

și tehnic-admi- 
ma ter i aii za rea

SUCCESELE CONSTRUCTORILOR 
MUSCELENI DE AUTOTURISME

(Urmare din pag l)
sport. Dintre ei remarc, în mod 
deosebit, ps tinerii Iancu Rădoi. 
Anghel Iancu, Constantin Stănescu 
și Valeriu Milea, deși lista ar putea 
continua, media de virstă a acestui 
colectiv, angajat cu responsabilita
te comunistă în întrecere. fiind 
mai mică decit a Republicii : nu
mai 22 de ani !“

Ca un corolar al activității 
prestigiului de care se bucură uzi
na musceleană, atît în țară cit și 
în străinătate. în aceste zile va 
avea loc Ia Cimpulung Muscel pri
mul simpozion automobilistic inter
național din țara noastră: -Cu
noașterea autoturism ului ARO". la 
care și-au anunțat participarea re
prezentanți din peste 40 de țări.

Si

numeroase 
deschidă 
ciparea cit 
practicarea 
confecționate 50 de pliante cuprin- 
zînd schițele exercițiiîor inaugura- 
le. însoțite de explicațiile de rigoa
re. predate din timp secțiilor din 
întreaga fabrică, au fost purtate 
discuții privind necesitatea și im
portanța gimnasticii de refacere.

Ca instructoare a fost desemnată 
fosta campioană a tării Ia ciclism 
rr.aestra sportului Maria Ștefăr.es- 
eu. una din muncitoarele fruntașe 
ale secției ambalaj. Exercițiile se 
vor desfășura în locuri distincte : 
secția de ambalaj — pe una din 
terasele clădirii, iar grupa tehnico- 
admir.is-.rativă — in curtea fabrîciL 
In scurt timp, acțiunea se va extin
de în toate sectoarele de muncă 
ale Fabricii de produse zaharoase 
din Brașov.

era numit ..marinarul de pe Baltica'

CAMPIONATUL
DE CĂLĂRIE

A XVI-a EDIȚIE A JO

In ziua de 22 noiembrie, ziua des
chiderii festive, peste 100.000 de oa
meni și-au ocupat locurile, încă de 
la ora 8 
prinaipal
Ground. Flacăra olimpică a fost 
adusă pe stadion detînărul semifon- 
dist (și marele campion de fond 
de care lumea va mai auzi ulte
rior Ron Clarke — un Muciys 
Scaevola modern — care a supor
tat cu stoicism arsurile pe braț ce 
i le provocau seînteile stîmite 
vlnt în timpul alergării.

La fel ca la Helsinki, eroul 
trecerilor a fost un fondist : 
dimir Kuț. care s-a făcut cunoscut 
lumii în 1953 la București, atunci 
cînd. pe Stadionul Republicii, l-a 
condus mintă vreme și i-a ținut 
piept legendarului Zatopek. Kuț 
a încheiat definitiv lunga sa riva
litate sportivă cu engiezul Gordon 
Pirie. pe care 
ambele 
de
ma

dimineață. Pe stadionul 
Melbourne Cricket

de

în- 
Vla-

l-e învins detașat în 
probe de fond. In proba 

10 000 m Pirie nu l-a putut ur- 
pe Kuț mai mult de 8 400 m, 

în proba de 5 003 m — convins 
superioritatea adversarului său. 

allă grijă decit

EDIT IA A xvia

ASCENSIUNE §1 REGRESS.C. BACAU6 LA FEL DE SURPRINZĂTOARE

laCRAIOVA, 8 (prin telefon, de 
corespondentul nostiu).

baza hipică din „Parcul po- 
* au continuat întrecerile din 
primei etape a campionatului 

călărie, la care s-au ali- 
i din zece ciucuri și a*o- 
iră.

oba de obstacole ia eategu- 
tara au luaț startul 24 ce con- 
. dintre care șa^e au izbutit 

termine parcursul tară greșeală, 
ru departajare, a a\ jt 

in urma câriția ordi- 
clasați este aceasta : 
Bozan (CJi.M. Sioiu) 
p penalizare (3X7 s). 
(C.S.M. iași) cu Ste.i- 
3. Ovidiu Podaru (Ro- 
cu Val 0 p i44.8), <. 
(C.S.M. Sibiu) cu Ba-

unei ediții de cam- 
a stîrnit destulă ui-

Locul : Melbourne (Australia) 
Data : n noiembrie — I <laoem|>rt« 

19S« '
Participând : S1M de sportivi (din 

care 371 femei) din 67 de țâri.
în program : 18 discipline sportive, 

cu 151 de probe
Sportivii români au pazUripat 

47 de concurent!) la Întrecerile 
9 sporturi, obtintnd 5 medalii 
aur (calac-canoe. tir. box), 3 de 
gint (box. scrimă) si 5 de bronz 
box. lupte, gimnastică), precum 
puncte fia caiac-canoe, 
tism. tir. gimnastică, 
dem).

Probele de călărie au avut 
Stockholm (10—17 iunie 1S5S), 
de concurenti (din care 13 
din 29 de țâri. Au participat 
lăreti români, fără succes.

(cu 
din 
de

*r-
(tlr,

51 
. lupte, atle- 
pentaUon aio-

loc la 
cu 143 
femei) 
șl că-

4. ungaria
5. Italia
6. Suedia
7. Germania* 

M Britanie 
ROMÂNIA 
Japonia 
Franța 
Turcia

1
8
8
6
6
5
4
4
3 

echipă

10
8
3

13
7
3

10
4
2 

unită

î
9
6
1 

11
5
5
6
2

8.
9.

10.
11.
12. ___

♦) Germania ’ 
CLASAMENTUL

NEOFICIAL — PE PUNCTE

CLASAMENTUL
NEOFICIAL — PE MEDALII

î
y

1. U.R.S.S.
2. S.U.A.
3. Australia
4. CJ-ermania
5. Ungaria
6. M. Britanie
7.
8.
9.

1. U.R.S.S.
2. S.U.4.
3. Australia

Aur Argint Brona

32
13

29
25

8

32
17
14

La sfîrșitul 
pionat în care 
mire prin comportarea sa contra
dictorie — foarte bună în tur, sla
bă în retur — S.C. Bacău a termi
nat pe un loc onorabil (înaintea 
tuturor echipelor bucureștene) pe 
care, probabil, nimeni n-ar fi în
drăznit să i-1 prezică la startul în
trecerii.

Chiar și fără un deosebit efort 
de memorie, ne aducem aminte că 
în precedentul campionat, S.C. Ba
cău a concat numai în lupta de 
la subsolul clasamentului, unica 

sa „performanță** de atunci fiind 
evitarea, cu destule emoții, a re
trogradării.

De la acest nivel — de echipă 
modestă, fără veleități, fără ambi-

un singur țel, obținerea unei per
formanțe de valoare. Demn de re
marcat este faptul că, în aceste 
condiții, o serie de jucători — 
Mioc, Hrițcu, Catargiu, Comănescu, 
Sinăuceanu, Pană, Sorin Avram — 
au evoluat în jurul cotei maxime a 
propriei valori, randamentul

10. ___
11. ROMÂNIA
12. Finlanda
13. Polonia
14.. Cehoslovacia
15. i Turcia ‘

Italia 
Suedia 
Japonia 
Franța

Leon Rotman, singurul sportiv 
român, dublu medaliat cu aur

singur exemplu privitor la saltul 
valoric al unui sport este suficient. 
Compari nd rezultatele învingători
lor la haltere, la Helsinki și Mel
bourne, se constată la fiecare ca
tigorie un progres mediu de 
20 kg.

Pentru țara noastră, Jocurile O- 
limpice de la Melbourne reprezin
tă una dintre cele mai frumoase 
]>egini de istorie sportivă. Bene
ficiari ai unor excelente condiții 
de practicare a sporturilor (puse, 
de altfel. Ia îndemîna întregului 
nostru tineret), pregătineju-se bine, 
concurîr.d cu multă însuflețire, a- 
nimați de dorința de a obține cît 
mai muite succese pentru presti
giul patriei lor, sportivii români au 
cucerit în îndepărtata Australie un 
număr de 13 medalii : 5 de aur, 3 
de argint și 5 de bronz, cu care 
ne-am situat pe locul 
mentul (neoficial) pe 
cătuit de presă.

Să amintim unele 
țe. Nimeni nu a uitat cum. la Balla
rat, pe lacul Wendouree, tînărul 
electrician bucuireștean Leon Rot
man (la canoe simplu, viteză și 
fond) și pescarii de la gurile Dunării, 
Simion Ismailciuc și Dumitru 
lexe 
făcut fală sportului românesc, 
ținînd trei titluri olimpice 
cele 4 posibile la această disciplină.

Pe malul Oceanului, la poligonul 
din Williamstown, tehnieianul-pro- 
izetant Ștefan Petrescu egalează 
recordul mondial la pistol viteză 
după a doua manșă și se urcă pe 
podiumul de onoare, primind me
dalia de aur.

După opt ani de întîlniri cu pu- 
giliștii străini (timp în care a to
talizat 42 de victorii internaționale 
și 10 infringeri), Nicolae Linca, fos
tul mecanic de la uzinele „23 Au- 
gust“, boxerul cu „garda falsă** de 
la clubul Dinamo, a reușit să de
vină campionul olimpic al „semi- 
mijlociilor** lumii. Alți doi boxeri

de 
Pirie nu a avu 
să-și asigure locul 2! Cele două 
medalii de aur ale lui Vladimir 
Kuț au încununat o scurtă dar ex
cepțională carieră atletică.

Remarcabil s-a comportat și aler
gătorul american Robert (Bobby), 
Morcw. căruia puțin i-a lipsit ca 
cS-l r-alez* pe celebru! său înain
taș Jesse Owens. El a cîștjgat 
K.ei 
m. 209 m 
au fost 
ne. care au 
sprint, mai aies datorită celor două 
mari alergătoare: Betty Cuthbert și 
Shirley Stricldapd.

Prima evolăție olimpică a lolan- 
dei Balaș a fost, din păcate, 
lipsită de strălucire. Deținătoare a 
recordului mondial, cu 1.75 m„ dar 
reaclimatizată și timorată. Iolande 
Balaș abia sare 1.67 m. și ocupă 
un modest loc 5. lăsînd întîietatea 
și recordul mondial (1.76 m) 
letei-meteorit 
Lia Manoliu nu « 
ei și va trebui să 
aci cu un loc 9.

Din momenutul 
sumat sarcina organizării ediției, 
australieni; au căutat (și au găsit' 
— in lipse tenisului, absent de 
mult din programul olimpic — un 
spart care să le afirme superiori
tatea în mod net: înotul, 
rezultatele acestui efort: 
din 13 pentru Australia (5 
bați. 3 ia femei). Stelele 
diademe de victorii: Murray Rose, 
John Henricks, Dawn Fraser. 
Lorraine Grapp

Gimnastica a fost dominată de 
sportivei sovietici, care au cucerit 
15 medalii de aur I La majoritatea 
probelor insă lupta pentru întîie
tate s-a fndirjit foarte mult.

tune 3 
Și
Și

1» 
medalii de aur: 100 
4x100 m. Excelente 

atletele australie- 
dominat probele de

at- 
Mc Daniel (S.U.A) 

nici ea în largul 
se mulțumească

In care și-au a-

9 în clasa- 
medalii al-

circumstan-

A-
(la canoe dubu viteză), au 

ob 
din

(Mircea Dobreseu și Gheorghe Ne
grea) și tînăra scrimeră, profesoara 
de limba franceză Olga Orban, 
ne-au adus medalii de argint. De 
subliniat că Olga Orban a pierdut 
primul loc la baraj și în fața 
unei concurente (englezoica Gillian 
Sheen) pe care pînă atunci, în 
ferite faze ale concursului, o 
trecuse de 3 ori-!

La Melbourne, țara noastră a 
ținut și o 
medalii de 
trescu (la 
lupte), Gh.
viteză a doua sa medalie după cea 
primită la Helsinki), Elena Leuș- 
tean (exerciții de gimnastică la soi) 
și echipa feminină de gimnastică în 
clasamentul general.

di- 
în-Și iată 

8 titluri 
la bâr- 
acestei ob-

de
Alexandru 

0 
2. Peire Râul 
Că 0 p (38.U4), 
\ ine Craiova) 
iSrald ituller 
rrsa-. 4 p (36A, 5. Radu Mihalcea 
iLiăJd Iași)" CU Bețiv 4 p (40,2). 6 
Vas.;» Tudor (Steaua) cu Perla 4 p 
«ML

Ir. continuare, s-a desfășurat pro
ba de oostacole, categoria semi ușoa
ră. rezervată juniorilor. Din cei 16 
concurenți aliniați ia start, opt au 
termina: proba cu 0 p penalizare. 
Aceștia au iuat parte la baraj. Iată 
primii clasați: I. Constantin Mari
nescu (Rovine Craiova) cu Palermo 
0 P (31,7), 2. Ștefan Luică (Mondial 
Lugoj) cu Neon 0 p (40,5), 3. Răzvan 
Stroescu (Steaua) ;
(42.0), 4. Sorin lonescu (Rovine Cra
iova) cu . , Z. _
Stroescu cu Saghîa 4 p (41.5).

In proba de dresaj „Sf. Gheorghe** 
au concura: doar șase sportivi. Vic
toria a revenit lui Eugen Cotan 
(Centrul de călărie București) cu 
calul Baba Novac, care a totalizat 
879 de puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat Vasile Tudor (Steaua) cu 
Brad (826 p), V. Postelnicu (Recolta 
Mangalia) cu Adonis (825 p) și Sorin 
Soveja (Steaua) cu Prislop (823 p).

întrecerile pr.mei etape se închei* 
duminică.

frumoasă „recoltă** 
bronz, prin C. Dura:- 
box), Fr. Horvath (la 
Lichiardopol (la pistol

cu Hazlia 0 p

Un

DRUMUL PE CARE NU SÎNT
DOAR PREȘURI MOI...samentulut Atunci au ' înțeles că 

marile virtuți ale echipei lor au 
fost munca, pregătirea, dăruirea 
exemplară. Revenindu-și, în ceasul 
al 12-lea. S.C. Bacău a reușit, to
tuși, să obțină, in final, un onora
bil loc 6. care vine să răsplăteas
că pasiunea antrenorului Costică 
Rădulescu și tactul colegului său 
Petrică Rădulescu.

Interesant de constatat este ce a 
învățat echipa băcăuană din lecția 
acestui campionat.

Marius POPESCU

pentru pro-

LOCUL

ri, neluată în seamă de formațiile 
puternice ale clasamentului — a 
început „ll“-le băcăuan impresio
nantul său tur de forță din prima 
parte a întrecerii.

După un șir de victorii de răsu
net — printre victime numărîn- 
du-se toate cele trei echipe bucu- 
reștene și liderul, campionatului, 
U.T.A. — S.C. Bacău și-a uitat con
diția modestă din trecutul apro
piat, a început să aibă veleități, 
ambiții, și a ajuns „peste noapte**

Jucători folosiți: Ghiță, Cizic, Fu- 
gaciu, Mioc. Catargiu, Velicu, Kiss, 
Sinăuceanu, Comănescu. Volmer, 
Vătaf u, Duțan. Pană, Băluță. Dem- 
brovschi, Rugiubei, S. Avram, Hrițcu, 
Florea, Constantin, Pruteanu, Doboș.

(a se citi : la sfîrșitul turului) o 
echipă luată în seamă de forțele 
tradiționale ale competiției.

Toate aceste considerații și-au 
găsit o sinteză cifrică elocventă: 
după prima jumătate a campiona
tului, echipa băcăuană se afla pe 
un ioc nevisat de nimeni pe malu
rile Bistriței, LOCUL DOI.

Explicațiile acestei spectaculoase 
ascensiuni ?

1) Echipa și-a 
tandem sincron, 
cunoscută a lui 
jugîndu-se 
Iui Rugiubei :

2) apărarea s-a dovedit foarte 
sigură, condusă fiind cu autoritate 
do cel mai bun portar al Moldo
vei (și unul dintre cei mai buni ai 
țării), apreciatul Ghiță :

3) întregul lot a avut în turul 
«campionatului o atitudine foarte
potrivită afirmării : s-a pregătit 
exemplar, disciplina (sub toate as
pectele) a fost respectată, angaja- 
BCUtul — fizic și psihic — avînd

găsit, in atac, un 
eficace, măiestria 
Dembrovschi con- 

perfeet cu „explozia**

ansamblu al echipei oseilînd între 
bine și foarte bine.

Pe teren propriu, „furia" atacului 
băcăuan era de nestăvilit, iar în 
deplasare, contraatacurile elevilor 
celor doi Rădulești erau adeseori 
necruțătoare (vezi, de pildă, victo
ria obținută la București în 
Rapidului).

A venit însă returul și am 
în fața noastră o altă echipă 
Bacău. Infringeri multe, chiar și pe 
teren propriu. Infringeri usturătoare 
(cum a fost acel 0—6 cu Dinamo)

Ce s-a întîmplat ?
Factorii determinant ai ascen

siunii echipei au dispărut, unul cite 
unul.

l> Tandemul eficacității (Rugiu- 
bei — 11 goluri, Dembrovschi — 
8 goluri) s-a dezmembrat. La înce
put a fost accidentat Rugiubei. 
Apoi, Dembrovschi a suferit o 
fractură de menise. A revenit în 
centrul liniei de atac Rugiubei dar, 
lipsit de sprijinul internaționalului 
său coleg, el însuși fără o pregăti
re corespunzătoare, a contat foarte 
puțin în fața porților adverse.

2) Apărarea — în ciuda efortu
rilor lăudabile ale lui Mioc, Catar- 
giu, Velicu și Sinăuceanu — a de
venit din ce în ce mai vulnerabi
lă, omul ei nr. I, Ghiță, traversînd, 
după meciul-retur al olimpicilor cu 
Danemarca, o „criză totală**, și de 
formă sportivă și de moral. Fără 
Ghiță în poartă, cu toată străda
nia lui Cizic, SC. Bacău a ajups 
în multe meciuri o țintă vie...

3) Angajamentul — exemplar — 
în pregătire (din turul campiona
tului) a rămas o amintire. Ajunși 
prea iute în fotoliile clasamentului, 
fotbaliștii băcăuani (mulți dintre ei) 
s-au grăbit să se autotaxeze drepl 
mari valori. Eroare omenească, de 
care și -au dat seama abia cînd a 
început rostogolirea pe treptele cla-

țața

avut 
S.C.

Val 4 p (38,0), 5. Răzvan

Teodor COSTIN

SITUAȚIA IN BARAJUL PENTRU PROMOVAREA
ÎN DIVIZIA C DE FOTBAL

Paralel cu barajul 
movarea în Divizia B au loc și 
jocurile dintre campioanele județe
ne pentru desemnarea celor 24 de 
formații participante la viitoarea e- 
diție a Diviziei C. Aceste întîlniri 
se dispută tur-retur eliminatoriu. As
tăzi sînt programate ultimele par- 
tide-retur:

Lacul Urșu Sovata — Construc
ții Montaj Cluj (In tur: 1—0).

Sportul Ciorogîrla — Viticola Fe
tești (In tur î 1—D-

L'REMOAS București — Chimia 
Brazi (In tur 0—4).

Unirea Săveni — Străduința Su
ceava (în turi 0—4).

Reamintim din regulamentul a- 
cestui baraj. Dacă după cele două 
jocuri echipele se află la egalitate 
de puncte și golaveraj, atunci de
partajarea se va face socotindu-se 
dublu golurile marcate în depla
sare. Dacă și în acest caz egalita
tea se menține, partida a doua va 
fi prelungită cu două reprize a 15 
minute și, în cazul cînd prelungi
rile nu decid, după consumarea 
lor se va recurge la serii de lo
vituri de Ia 11 m.

Notăm că pînă acum s-au ca
lificat pentru Divizia C 1972'73 
următoarele echipe: Recolta Stoi- 
cănești, Chimia Găești, Știința 
Constanța, C.I.L. Blaj, Construc-

Gh. Gheorghiu-Dej,torul 
ICIM 
neru]
Tg.
nierțul Brăila
RAJELOR disputate (a 12-a va fi 
decisă după lichidarea 
tigiu existent
Minerul Oravița _________ _
nație, 2—0 și 0—3); Constructorul 
Arad. Textilistul Pitești, Minerul 
Bihor. Orașul Dr. Petru Groza, 
Foresta Sușenii Birgăuli I, Victoria 
Craiova, Rapid Jibău. Unirea Tri
color Birlad și Locomotiva Ad- 
jud — promovate F.ÂRA BARAJ 
— conform regulamentului. pen
tru județele cu cele mai puține 

echipe în această divizie.

Oraș
Brașov. Mureșul Toplița, Mi- 
Bala Bocșa, A. S. Gorjul 

Jiu. Relonul Săvinești, Co- 
IN URMA BA-

unui li- 
după partidele 
— Unirea Tom-

NICOLAE ROMCEA. OARDA DE JOS. 
1. ..După Părerea dv_. care a fost *** 
măi bună echipă din camnionatul Divi
ziei A? Nu es:e așa câ U.T.A.?- Nu vâd 
la ce v_ar fo'.os: oărerea mea sau a 
tora. din moment ce nu poate C trecută 
în nici un clasament Acolo îsi spun cu- 
vîntul... punctele. Am socotit utilă a- 
ceastă precizare. In ipoteza că echipa 
dv. favorită si-a propus, pentru sezonul 
viitor, să se bizuie De părerile suporteri
lor ei 2. Le-am cerut de nu știu rit* 
ori. celor de la U.T.A.. o insignă. N-am 
primit. însă, nici un răspuns. Cred că 
este o mare jignire Dentru un asemenea 
suporter*. Singura consolare este că r.u 
sinteți unicul in această situație. In ge-

Pentru a scrie acest „cursiv de 
martor ocular" (care — după cum 
remarcați — însoțește fiecare re
trospectivă a ziarului nostru asu
pra Olimpiadelor la care România 
a participat după 1944), am 'luat 
în mină, după mulți ani, cârtea 
»Cu sportivii români ia Melbourne**, 
pe care am scris-o împreună cu 
Tudor Vorntcu. Am încercat să 
scot din cele peste 200 de pagini 
ale cărții două-trei momente mai 
semnificative, pe care, acum, să le 
evoc; dar, de unde îmi propuse
sem o simplă răsfoire a cărții, 
m-am pomenit că... o recitesc pa
gină cu pagină.

Am retrăit astfel, la fel ca acum 
16 ani. pe malul lacului Wendouree 
de la Ballarat, emoțiile lui Leon 
Rotman căruia canoea, pe care-și 
făcuse toate antrenamentele, i-a 
fost respinsă la controlul tehnic, 
pentru că prezenta o torsionare a 
chilei. Sportivul nostru a apelat 
la o canoe de rezervă dar care, 
supusă și ea controlului, a fost din 
nou respinsă, depășind cu.. un cen
timetru lungimea prescrisă, ceea ce 
l-a obligat pe Rotman să pună 
mina pe un fierăstrău și să taie 
din ciocul bărcii cu care avea să 
ciștige două medalii de aur...

Am retrăit.
Ismailciuc ș: de Dumitru 
atit decepția ).— 2_
lor in proba de canoe dublu fond, 
cit fi noaptea de nesomn fi scriș- 
niri ambițioase zii dinți care a 
precedat marea lor revanșă de a 
doua zi. din proba de viteză Și

alifuri de Simion 
Alexe. 

provocată de eșecul

mi-arn amintit și așteptarea înfri
gurată a afișării rezultatelor la 
caiac-dublu, unde Anastasescu și 
Todorov au pierdut — după deve
loparea fotografiei! — medalia de 
bronz în favoarea unui echipaj 
austriac... Dar. la Jocurile Olimpi
ce nu se calcă numai pe preșuri 
moi și pe covoare de flori...

...Cum — de altfel — aveam să 
ne convingem peste cîteva zile în 
sala de box de la West Melbourne 
Stadium, unde Nicolae Linca, in 
drum spre medalia de aur, i-a 
măturat din cale, ca o vijelie, pe 
rînd, pe Hatch, pe Andre, pe Gar- 
gano, pe Tiedt. dar unde Mircea 
Dobreseu avea să plingă ca un co
pil pe umerii lui Ion Popg, la anun
țarea scandaloasei decizii din me
ciul său final cu englezul Spinks...

Și apoi, să nu uităm William- 
stown-ul, poligonul acela auster, 
de pe malul oceanului, dintre ier
burile acelea înalte, culcate de 
vint. unde Ștefan Petrescu primea 
medalia de aur la pistol viteză, 
după ce juriul avusese de rectificat 
o banală greșeală de adunare a 
unui soldat australian însărcinat 
cu calcularea rezultatelor șt care 
greșise cu două puncte in favoarea 
lui Cerkasov...

Dar barajul, de la a-eeași probă, 
pentru me _ aha de bronz.’ Gheor
ghe Lichiardopol avea același punc
taj cu finlandezul Linuosvuo

Trebuie tras barai pentru locul 
3 : Dar. ia-i pe Linuosvuo de unde nu 
e! Sa dau telefoane, e căutat pre- 
tufzndem in satul olimpic. Nu l-a

văzut nimeni. Intr-un tîrziu, spre 
seară, e descoperit. La frizer!

Se trage barajul. Lichiardopol îl 
învinge pe finlandez. Medalia de 
aur și cea de argint fuseseră de
cernate. Poligonul e acum pustiu, 
cuprins de inserare. Doar niște 
soldați mai string ultimele lucruri. 
Vintul care s-a întețit după-amia- 
ză s-a transformat în furtună Sol- 
dații îl roagă pe Lichiardopol să 
urce pe podium, unul din ei ii dă 
medalia de bronz, altul ridică stea
gul țării noastre, iar ceilalți in 
cor, cîntă în englezește un cintec 
care aduce cu românescul „Mulți 
ani trăiască !“

Pe mare, spărgînd valurile, un 
vas mare, alb, a pornit spre Tas
mania..

Pe țărm, printre rafale de vint. 
în absența fanfarei, se înalță un 
cintec bărbătesc, aspru, un cintec 
pornit din inimile simple ale sol- 
daților de serviciu pe poligon, un 

' inimi mai 
stridente 

protocola

cintec care se apropie de 
mult decit trompetele 
Uneori ale „ceremoniei 
re olimpice"...

... In sala St. Hilda 
bourne, tot la un baraj, 
Olga Orban pierdea medalia de aur 
in fața englezoaicei Sheen, pe care 
pînă atunci, in fazele anterioare 
ale aceluiași concurs, o bătuse de 
trei ori..

De-aia. e bine să știm, să nu 
Uităm: calea Jocurilor Olimpice nu 
e acoperită numai cu preșuri moi 
Ji covoare de flori..

Radu URZICEANU

din Mel-
floretista

stadionul Republicii,
. Campionatele inter-
României și finalele

se-

ATLETISM : i 
de la ora 15.30L 
naționale ale 
Campionatelor republicane de 
ni ori.

CAIAC-CANOE : lacul Snagov, 
la orele 9.45. finalele concursului 
temational „Regata Snagov”.

FOTBAL : stadionul Abatorul.
10. Abatorul
Russe

HANDBAL : stadionul Tineretului, 
ora 10. Avintul Pucioasa — Flacăra 
Corabia (juniori), meci de barai pen
tru locui liber din seria a IlI-a ]U- 
niori.

de 
in-

______ ora
Selecționata orașului

nera! cluburile mani festind dispreț
suveran fată de suporterii lor. Dar, a- 
ceastă problemă merită o discuție mai

largâ Vă promnem că o vom face. Nu 
garantăm. însă, pentru rezultatele ei !

IULIU BENCZEB TG MUREA. Ca ni ar o 
are interdicte naerttralt pentru efort. 
Rărr.ine de vlzm dacă talentatul fotbalist 
de la A-S_A Tîrgu Mureș nu va oferi 
medtcx'or. rit de curind. prilejul să-și 
schimbe oncn.^e. în acest caz. el Ui va 
relua locul In echipa mureșeanâ.

DOBR£ MANDACHE. BUCUREȘTI. In 
rnlUMe entuziasmului pentru ech/o- 
favorită. F C. Argeș, ne trimiteți „Plugu- 
șorul pe stadion*\ Nu vi se pare că v-ațl 
grăbit ? Ce facem de Apul Nou, dacă o 
pornim cu ..Plugușorul din iulie T

MITICA RADULESCU. FOCȘANI. Ion 
Țiriac are 33 de ani. Și totuși !

GEORGE ALEXANDRU VULPE. BRA
ȘOV. N-am răspuns decît de 100 de ori 
la aceasta întrebare: Rădueanii (numele 
mic), Necula (numele de familie), 
pine este următorul, după dv ?

SANDA TOMESCU. BUCUREȘTI. „In 
primul rînți, cred că printre scrisorile ce 
se primesc la această rubrică, nu sînt 
prea multe cele trimise de reprezentan
tele sexului frumos, astfel că mi s-ar 
putea da întîietate la răspunsuri”. Pof
tim: v-am luat ț>este rind, deși mă gîn- 
deșp nu prea e drept ca bărbații să 
cedeze locul* femeilor și la ..Poșta Ma
gazin" ! Și-acum, răspunsurile cerute: 1. 
..Ce au devenit Folbert și Novacek?“ Pri
mul este antrenor, iar cel de al doilea 
medic. 2. ..De ce nu se mai joacă bas
chet. în nocturnă, pe terenul Știinta 
Am pus și noi. de nu ș^im cîte ori. a- 
ceasfă întrebare. Poate ca *=? va găsi 
un alt- . . Ion Poștașu, de la C-M.E.F.S.

BucurefcL care să ne răspundă. Si nouă 
r dv.i

DUMITRU DOROVSI, RACAU. ..A? 
vrea să știu cite țări nu au in echipa 
națională, selecționat măcar ca rezervă, 
jucătorul care a înscris cel mai mare 
număr de goluri in campionat ?•. Pr.~ep 
aluzia. Mă așteptam, insă, ca ea să vină 
de la Craiova, și nu de la Bacău. For
mula Oblemenco n-a fost respins^ de 
nimeni. Dar. pînă la urmă, ea a căzut 
mereu. Credeți, insă, că Angelo Nicules- 
cu n-ar vrea să aibă în echipa națională 
un ..tunar" căruia să nu-i reziste nici o 
apărare ? Oricum. întrebarea dv. este 
logică și. poate că în viitorul sezon, an
trenorul echipei naționale îl va avea in 
vedere și pe Oblemeneo.

MANEA TORESCU. BUCUREȘTI. Flo
rin Cheran are 25 de ani. El este origi
nar din Rm. Vîlcea.

S. APOSTOL. TIMIȘOARA. Poate că 
îmi oferiți un amănunt în plus, pentru 
a-mi da seama desnre ce sportiv 
vorba. Altfel, răspunsurile mele

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 25 da 
puncte pentru catrenul dedicat echipei 
Rapid, care a reciștigat Cupa României, 
după... treizeci de ani:

este 
vor

continua șă fie ..nesatisfăcătoare". Recu
nosc însă că niciodată n-am primit o... 
reclamație, pe o carte poștală ilustrată 
atît de frumoasă. M ați pus în situația 
de a vă mulțumi ’

Rapldiștij-n 'sârbăto^re, \
Se întreab-acum cu totii :
Oare data Viitoare.
S-o ciștige tot... nepoții ?
ION BURLACU. BRAȘOV. NU există 

nici o legătură de rudenie între cei doi 
fotbaliști. Sătmăreanu. care activează 
Steaua și, respectiv, la Dinamo.

MIRCEA POPEȘCU, CONSTANȚA, 
epigramă dedicată fotbaliștilor de 
Crișul :

Satisfacții, fericire.
Ne-atj adus destul de mari !
Mulțumiri la despărțire !
• • .De la foștii adversari I
L-ICA IOAN IONESCU. ROȘIORII DH 

VEDE. Am reținut cîteva dintre ..plinele” 
ce vor rula vara aceasta: F.C. Ar^eș: 
PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: UT.A. :
FALSA LIRĂ DE AUR: sport Club Ba
cău: O SLUJBA STGURÂ; Steaua: ALERG 
DUPĂ O STEA’ Farul: AVENTURI LA 
MAREA NEAGRĂ: C.F.R. ’
CONDAMNAT LA MOARTE A EVADAT; 
Politehnica Iași: ÎMI FAC VALIZA.

Iluslroții : N. CLAUDIU

Cluj:

la

O 
la

UN



SPADASINII
O EVOLUȚIE

KATOWICE, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Spadasinii noștri au dat zilei 
de vineri o tentă mohorită. Cei 
cinci concurenți români s-au între
cut în greșeli, ieșind cu toții din 
concurs Mupă numai două ture. 
Duțu ne spunea după concurs, cu 
un aer de indiferență : „Am făcut 
un calcul greșit. Asn tras prea tare 
cu Kriss, sperind că-1 voi depăși 
(N. A. asaltul s-a încheiat cu o 
dublă înfrîngere). Acum îmi dau 
seama că mi-am risipit forțele fără 
rost, pentru că după aceea nu 
m-am mai văzui".

Aceasta se întimpla după nu
mai trei ore (poate, nici atît) de 
concurs. Chiar așa de slabă este 
pregătirea fizică și morală a spa

dasinilor noștri ?
L Iorgu, trăgătorul cel mai avanta
jat de alonjă (are 1,99 m) ni s-a 
plîrțs de oboseală. „Parcă aș fi su- 
praautrenat. Nu-mi merge bra
țul, iar picSoarele nu mai răs
pund la comenzi". .Pongraț are o 
scuză. A susținut, recent, ultimele 
examene universitare. Proaspătul 
medie ii-a putut — obiectiv vor
bind — să acorde procesului de 
pregătire ateinția ce se cuvenea.

DE PE PISTELE
La Liibeck, s-a desfășurat întîl- 

nirea dintre echipele feminine ale 
R.F. a Germaniei și Canadei. Vic
toria a revenit gazdelor cu 
scorul de 93—42. Cele mai 
bune rezultate : Heide Rosen- 
dahl 6,65 m la săritura în lungime, 
Ulrike Meyfiart 1.82 m (record e- 
galat) la săritura în înălțime, Heidi 
Schuller 13,1 la 100 mg. toate din 
echipa R.F. a Germaniei.

Rezultate obținiute în cadrul con
cursului international de la Kob
lenz (R.F. a Germaniei) — feminin: 
800 m : Christa Me.țten (R.F. a Ger
maniei) 2:04,8, 100 mg: Pamela
Ryan-Kilborn (Australia) 13,2.; mas
culin: 400 m: Jaremski (Polonia) 46,9, 
800 m: Medjimurec (Iugoslavia) 1:47,6 
înălțime i Moersch (R. F. a Germa
niei) 2,15 m, triplusalt: Joachimow- 
ski (Polonia) 16,99 m„ disc: Hennig 
(R.F. a Germaniei) 63,64 m. 2. Fe 
jer (Ungaria) 63,40 m.

★
Concursul de selecție pentru 

Jocurile Olimpice al atjeților ame
ricani, de la Fugen (Oregon), se 
apropie de sfîrșit. Deși în ultimele 
două zile nu s-au disputat decît 
faze preliminare, au fost înregistra
te, totuși, o serie de rezultate foar
te bune. în semifinalele probei de 
400 m. Fred Newhouse a realizat 
timpu.1 de 44,2, cel mai bun rezul
tat al anului, al treilea din toate 
timpurile, cea mai bună perfor
manță obținută vreodată la nivelul 
mării. în semifinalele probei de 110 

INTERNAȚIONALELE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

ioc cît mai înalt, chiar spre cel di» 
vîrful piramidei. Alături de Menis 
și Manoliu, Carmen Ionescu merită 
felicitări pentru performanță și pen
tru progresul senzațional realizat 
în acest an. O mențiune și pen
tru Olimpia Cataramă care cu 59,18 
m și-a reconfirmat norma olimpică.

CLASAMENTUL : 1. Argentina
Menis (Dinamo) 62,78 m — cam
pioană internațională și națională 
a României (următoarea încercare
61.88 m); 2. Carmen Ionescu
(Steaua) 62,78 m (următoarea încer
care 60,76 m); 3. Lia Manoliu
(Metalul) 61,50 m ; 4. Olimpia Cata
ramă (C.S.O. Cîmpulung Muscel) 
59,18 m : 5. Anna Mickler (R.D.G.)
53.88 m, 6. Carmen Romero (Cuba) 
53,24 m,

VICTORIE SCONTATA 
LA 110 M GARDURI

Prezența la startul cursei a vest- 
germanului Giinther Nickel, unul 
dintre cei mai renumiți specialiști 
europeni ai probei a lămurit, de la 
bun început, chestiunea învingăto
rului. într-adevăr, el și-a confir
mat din plin înalta clasă pe care 
o deține, cîștigînd fără dificultăți 
o cursă pe care a dominat-o cu 
autoritate.

Ne pare rău că recordmanul nos
tru Nicolae Perța n-a izbutit, în 
cele din urmă, decît să se apropie 
la 0,1 s de recordul său și nu 
să-I și egaleze. 13,7 s însemnînd 
pentru el reconfirmarea standar
dului olimpic.

Clasament: 1. Giinther Nickel
(R.F.G.) 13,6 s — campion interna
țional al României, 2. Guillermo 
Nonez (Cuba) 13,8 s, 3. Lorand Mi- 
lasin (Honved Budapesta), 4. Nico
lae Perța (Steaua) 13,8 s — cam
pion național, 5. Miroslav Maychr- 
zak (Polonia) 14,2 s, 6. Eckes Ber- 
kes (R.F.G.) 14,3 s, 7. Viorel Suciu 
(Steaua) 14,3 s, 8. Ștefan Szatmarl 
(Univ. Brașov) 15.0 s.
ȘERBAN IOAN : „IN SFÎRȘIT, AM 

FĂCUT NORMA OLIMPICA!"
Săritura în înălțime s-a încheiat 

cu victoria — detașată — a lui Șerbsn 
Ioan, omul care a urmărit, cu o 
ambiție demnă de toată lauda, nor
ma olimpică, reușind, în sfîrșit, 
s-o... prindă. Cu 2,17 m, cel mai 
bun rezultat românesc din acest 
an, el se apropie de exigențele se
lecționerilor echipei olimpice, ră- 
mînînd — firește — să reconfirme 
performanța și, de ce nu ?, s-o îm
bunătățească.

CLASAMENT: 1. Șerban loan 
(Dinamo) 2,17 m — campion inter
național și național al României ;
2. Csaba Dosa (IP. Tg. Mureș) 2,12 
m : 3. B. Papadumitriu (Grecia) 2,04 
m : 4. Mihai Purice (C.A.U.) 2,04 
m ; 5. Cornel Scafeș (C.A U.) 2,04 
m : 6. Mihai Niculescu (C.A.U ) 
2.00 m

GREUTATEA N-ARE ÎNCĂ...
GREUTATE

în contextul rezultatelor obținute 
în prima zi de concurs, aruncarea 
greutății bărbați s-a situat printre 
cele mai modeste ca valoare. Pri
mul loc în campionatele internațio
nale a fost cîștigat cu 17,28 m (va 
fi fiind oare printre primele... 100 
de rezultate europene ?). iar cel da 
campion national cu... 16,56 m.

CLASAMENT : 1. Viktor Kalâbin

In turneul de scrimă DE LA KATOWICE

Poate, de-acum încolo... Istrate a 
luptat cît a putut, dar se vede 
treaba că nu poate mai mult. A luat 
un start furtunos (4vin turul I) 
dar, treptat, potențialul lui s-a re
dus pină a dispărut. Și a dispărut 
înainte de semifinale... Bărăgan 
are scuza de a fi concurat bolnav. 
O ruptură de fibră musculară pro
dusă cu o săptămînă în urmă l-a 
făcut inapt pentru acest concurs. 
El a tras trei asalturi într-un pi
cior.

In ultima zi a „Turneului Priete
nia" am avut — în fine — prilejul 
să asistăm la un puternic reviri
ment al floretistelor și spadasinilor 
noștri. Floretistele, care evoluaseră 
atît de modest în proba individua
lă. în întrecerea pe echipe, au mers 
din victorie în victorie, ajungînd 
să-și dispute finala cu formația 
U.R.S.S. Iată rezultatele obținute de 
ele: (România — R. D. Germană 
9—0 (Vicol — 3, Ardeleana — 2, 
Stahl — 2, Bartoș — 2); România 
Bulgaria 9—2 (Ardeleanu — 2, Vi
col — 3, Stahl — 3, Draga — 1) ; 
România — Polonia I 9—6 (Arde
leanu — 4, Stahl — 3. Bartoș — 1, 
Vicol — 1) ; România — Ungaria 
9—1 (Stahl — 3. Ardeleanu — 3,

DE ATLETISM
mg., Tom Hill a fost cronometrat 
în 13,2, rezultat care egalează re
cordul mondial al probei, dar care 
nu va putea fi omologat, întrucît 
vîntul ajutător (2,1 m s) depășea 
limita regulamentară.

.Iată ultimele rezultate : 400 m se
mifinale ? (I) — F. Newhouse 44,2, 
V. Matthews 44,8. J. Smith 45,2, R. 
Peoples 45,3 ; (II) — W. Collett
44,8. L. Evans 45.0, T. Turner 45,2, 
C. Mills 45,2 (toți sînt calificați 
pentru finală) : 110 mg. semifina
le : (I) — T. Hill 13,2, W. Daven
port 13,4. T. Wilson 13,7, B. Rich 
13,7; (II) — R. Milbum 13,5. T. 
White 13,7, R. Draper 13,9, F. How- 
ser 13,9: greutate, calificări — R. 
Matson 21,04 m, G. Woods 21,00 m. 
B. Oldfield 20,96 m. Al. Feuerbach 
20,30 m etc. în finala probei de 
1 500 m și-au asigurat participa
rea, printre alții. Jim Ryun 3:42,2, 
Bob Wheeler 3:42,9. Jerome Howe 
3:44,7, Dave Wottle (proaspătul 
corecordman mondial la 800 m) 
3:44,7 etc. în calificări, la săritura 
în lungime — în care fostul record
man mondial și campion olimpie 
Ralph Boston n-a reușit să-și asi
gure participarea la finala probe: 
— cele mai bune rezultate au fost 
obținute de P. Carrington 7,96 m, 
II. Hines 7,93 m, A. Robinson 7,90 
m. în sferturile de finală ale pro
bei de 200 m, cele mai bune re
zultate le-au înregistrat L. Black 
20,4, L. Brown 20,5. C. Smith, L. 
Burton și B. Vaughan — toți 20,8.

(U.R.S.S.) 17,28 m — campion inter
național al României : 2. Marin Ior
dan (Dinamo) 16,56 m — campion 
național; 3. Adrian Gagea (Dinamo) 
16,53 m ; 4. Gh. Dumbravă (C.A.U.) 
14,87 m ; 5. Gh. Suha (C.A.U.) 14.71 
m ; 6. Paul Neagu (Lie. 35 Bucu
rești) 14,65 m.
DIN NOU RECORD DE JUNIORI 

LA SULIȚA
Realizînd 76,14 m din prima În

cercare. Dezideriu Szilagy a cîști
gat modestul concurs de aruncare 
a suliței. Noul campion a maț avut 
o aruncare de peste 67 de metri, 
celelalte fiind depășite. Singura 
satisfacție — noul record de juniori 
realizat de reșițeanul Gheorghe 
Megelea. După succesul său de 
acum o săptămînă, elevul prof. Da
niel Maier și-a îmbunătățit cea 
mai bună performanță, reușind 
73,80 m, cifră care i-a adus locul 
II. Fostul campion al țării. C. Gri- 
goraș, nu s-a clasat decît pe locul 
IV, fiind depășit și de juniorul 
Liviu David.

CLASAMENT: 1. Dezideriu Szi
lagy (Rapid Buc.) 76,14 m — cam
pion internațional și național al 
României; 2. Gheorghe Megelea
(Șc. Sp. Reșița) 73,80 m — record 
de juniori, 3. Liviu David (Șc. Sp. 
Oradea) 69,60 m, 4. Constantin Gri- 
goraș (Metalul Suceava) 69.12 m,
5. Marcel Petra (Steaua) 69,12 m,
6. Ștefan Nagy (C.S.U. Oradea) 
67,08 m

ANUL NATALIEI ANDREI
IndiscutabiL 1972 a fost — cel 

puțin pînă acum I — anul semifon- 
distei craiovence Natalia Andrei, 
care ieri a adăugat salbei sale de 
succese o nouă, sau mai bine zis, 
noj victorii. Ea a cîștigat cursa de 
1 500 m de o manieră clară și cate
gorică, probă pe care a controlat-o 
tot timpul și în finișul căreia s-a 
detașat cu impetuozitate irezistibilă.

CLASAMENT: 1. Natalia Andrei 
(Rovine Craiova) 4:18,6 — campioa
nă internațională și națională a 
României, 2. Maria Linca (Metalul) 
4:20,7. 3. Irina Bondarciuk
(U.R.S.S.) 4:21,6, 4. Gerda Ranz 
(R.F.G.) 4:21,7. 5. Zofia Kolakowska 
(Polonia) 4:25,1, 6. Maricica Puică 
(Dinamo) 4:28,7.

DIN NOU, CAROL CORBU 1
Pentru a patra oară consecutiv. 

Corbu îșl adjudecă victoria în cam
pionatele republicane, ca și în cele 
internaționale. De data aceasta cu 
16,69 m, obținuți din prima încer
care, el a stabilit și noi recorduri 
ale competițiilor. Seria săriturilor 
sale a fost următoarea i 16,69 m, 
16,37 m (a căzut pe spate, ratînd 
ocazia unei performanțe de circa 
17 metri), dep., 16.64 m. La ultimele 
sale încercări el a renunțat.

CLASAMENT- 1. Carol Corbu 
(Steaua) 16,69 m — campion inter
național și național ai României,
2. Henrik Kalocsay (Honved 
B-pesta) 16.15 m. 3. Pentti Kuu- 
kasjărvi (Finlanda) 16,13 m, 4. 
Juan Velasquez (Cuba) 16,12 m, 5. 
Vasiie Dumitrescu (Dinamo) 16,08 
m, 6. Miklos Balogh (Honved 
B-pesta) 15,54 m, 7. Eremia Rotaru 
(Univ. Brașov) 15,43 m.

ÎN STIL DE MARE CAMPION...
...și-a adjudecat Petre Lupan cele 

două titluri puse în joc în cursa 
de 1500 m, pe care a cîștigat-o ex
trem de ușor, printr-un finiș lung,

AU AVUT 
INEGALĂ

Bartoș — 2, Vicol — 1). La ora 
convorbirii noastre telefonice, echi
pa U.R.S.S. conducea cu 5—2 în 
fața formației noastre.

Spadasinii au cules și ei cîteva 
frumoase victorii : România — Po
lonia II 9—1 (Bărăgan — 3, Pon
graț — 3, Duțu — 1, Istrate — 2); 
România — Bulgaria 9—2 (Duțu
— 3. Bărăgan — 2. Pongraț — 2, 
Istrate — 2). în meciul cu echipa 
R. D. Germane, scorul a fost 8—8, 
victoria revenind adversarilor la o 
diferență de trei tușe, iar întîlnirea 
cu spadasinii sovietici a fost cîști- 
gată de aceștia eu 9—7 (Pongraț — 
3, Bărăgan — 2, Iorgu — 1, Istrate
— 1). La închiderea ediției, echipa 
noastră conducea cu 3—0 asupra 
formației Ungariei, în meciul pen
tru locurile III—IV.

Tiberiu STAMA

AZI, LA BRAȘOV
UN NOU MECI DE BASCHET 

ROMÂNIA - UNGARIA
Șala „Tractorul" din Brașov găz

duiește astă-seară. începînd de la 
orele 18. un nou meci de baschet 
masculin, între selecționatele Ro
mâniei și Ungariei.

CANOTORII ROMÂNI CALIFICAȚI 
ÎN SEMIFINALELE „REGATEI LUCERNA

Ieri dimineață, pe Rotsee, au în
ceput întrecerile tradiționalei com
petiții elvețiene de canotaj acade
mic „Regata Lucerna". La această 
ediție au fost înscrise echipaje din 
25 de țări. In probele eliminatorii 
de sîmbătă dimineață, cele două am
barcațiuni românești au avut o evo
luție bună, reușind să se califice 
pentru semifinalele de astăzi dimi
neață. Astfel, echipajul de 2 fără

„REGATA
(Urmare dm pag I)

Sosire strînsă in finala cursei de 100 m

IN C. H. I. O. DE LA AACHEN

ÎNTRECERI DE ÎNALT NIVEL
TENISMENI ROMÂNI

ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Sîmbătă au plecat la Charleroi 

(Belgia)- componenții echipei de 
„Cupa Galea" a României. Ei vor 
efectua un turneu de pregătire în 
acest oraș, între 9—16 iulie, după 
care în zilele de 17—21 iulie vor 
juca la Mbnchengladbach (R.F. a 
Germaniei). în continuare tenisme- 
nii noștri vor fi prezenți, în peri
oada 25—30 iulie, la Gerona (Spa
nia) la întîlnirile contînd pentru 
zona „Cupei Galea". Sportivii ro
mâni se vor întilni, in cadrul aces
tei importante competiții, cu cei a' 
Austriei.

Au făcut deplasarea: Traian -
Marcu, Dan Nemeș, și Gabriel
Neacșu, însoțiți de prof. Giinther ■ 
Bosch, căpitanul echipei.

Sever Mureșan (cîștigătorul de 
anul trecut al turneului) și Elena 
Trifu vor fi prezenți începînd de 
marți, la un turneu internațional 
care va avea loc la Sopot (Polo
nia). Reprezentanții noștri, care vor 

cirmaci (I. Caccncu — Z. Papp) a 
cîștigat seria a III-a, cu timpul de 
6:52.44, iar cel de 2-rl (Șt, Tudor, 
P. Ceapura 4- L. Lovrenschi) a ocu
pat locul secund în seria a II-a, 
cu timpul de 7:11.20; după echipa
jul Universității Cambridge, care a 
fost cronometrat cu 7:06,13. Finalele 
sînt programate pentru astăzi după- 
amiază.

SNAGOV“
.(România). Ștefan. Bi-, o:. S mioneneo. I. 
Ivanov (Dinamo). Menendez. Celario, 
Alvaro. Sans (Spania) _  I. Pocora. H.
Ivanov. D. Ivanov. Rosea (România). Te- 
rente. Varabiev. Pa.ei. Negraia (Româ
nia). Korsch. Jorke. Ker-.en. Paschke 
(R.D.G.) — n. Filatov. S:etenko. Di
denko. Morozov (U.R S.S.). Poldy. Si- 
dorenco. Patrichi. Zabara (România), 
Makela. Kojlula. Markanen. Lehtoralo 
(Finlanda) — in : FEMININ (500 m)
caiac simplu — Riabinskaia (U.R.S.S.) 
2:03.0. Ivanov (România) 2:06.8, Krum- 
bold (R.D.G.) 2:06.7 (I). Nichiforov (Ro
mânia) 2:04.4. Dumitru (România) 2:05.3, 
Cosma (România) 2:*5.6 (ID. Pinaeva 
(U.R.S.S.) 2:03.3. Serghei (România) 2:06,2, 
Hums (România) 2J7.S (UD La caiac 
dublu feminin se va trage direct finala.

întrecerile decisive Ia toate cele șapte 
probe olimpice — vor avea Ioc astăzi, 
de la ora 1*. cu startul din 30 în 30 de 
minute. între finale sînt programate și 

probele întreceri: :n*.err.a::ona!e de ju
niori România _ Bulgaria.

condus cu siguranță pînă la 70 m 
și a suportat cu succes ultimul 
asalt al sportivului din Venezuela. 
Un amănunt important : în serii 
și semifinale cronometrajul a fost 
manual, în timp ce clasamentul 
final a fost alcătuit în urma crono
metrajului electric realizat cu a- 
jutorul aparatului Telesid.

CLASAMENT : 1. Antti Raja
măki (Finlanda) 10,4 — campion 
internațional al României, 2. Mata 

xFelix (Venezuela) 10,4, 3. Gh. Zam
firescu (Steaua) 10,6 — campion na
țional, 4. Al. Munteanu (Dinamo) 
10,6. 5. Jesus Rico (Venezuela) 10,7, 
6. Toma Petrescu (C.A.U.) 10,8.

ALTE REZULTATE
400 METRI: 1. Alberto Juanto- 

rena (Cuba) 46,4 — campion inter
național al României, 2. K. Onisi- 
forou (Grecia) 46,8, 3. Jose Triana 
(Cuba) 46,8. 4. C-tin Stan (C.A.U.) 
46,9 — campion national, 5. Miros 
Kristow (Polonia) 47,1, 6. Al. Săl- 
cudeanu (Dinamo) 47,4.

10 000 metri : 1. Nicolae Mustață 
(Dinamo) 29:32,8 — campion inter
național și național al României,
2. Moise Hatoș (Dinamo) 29:54,4,
3. Karel Lismonț (Belgia) 30:03,6,
4. Jan Wawrzuta (Polonia) 30:31,0,
5. Mihaj Păduraru (C.A. Roman) 
30 :39,8. 6 Ioan Jeger (Dinamo) 
30:45,0.

3 000 M OBSTACOLE ; 1. Gh. 
Cefan (Rapid) 8:46.8 — campion 
international și național al Româ
niei, 2. Ion Dima (Metalul) 8:52,2,
3. Ivița Jokik (Iugoslavia) 8:54,8,
4. Milan Tomici (Iugoslavia) 8:56,6 
m, 5. Jose Cobo (Cuba) 9:02,6, 6. 
Luca Voichin (Rapid) 9:06,0.

400 M FEMEI: 1. Rita Kuhne 
(R.D. Germană) 53,3 — campioană 
internațională a României, 2. Li
liana Leau (L.E.A. Cîmpulung Mus
cel) 54,9 — campioană națională, 
3. Rafira Fița (I.P. Galați) 55,0, 4. 
Ludmila Siminiuta (U.R.S.S.) 55,3,
5. Doina Bădescu (Rapid) 55,4, 6.
Marilena Bădițoiu (Univ. Brașov) 
56,1.

părăsi azi Bucureștiul. vor fi înso
țiți de antrenorul Mihai Petroviei.

★
' Tot săptămînă viitoare. între 

15—17 iulie, se vor desfășura în 
R.P. Ungară întreceri pentru com
petiția feminină de tenis ..Cupa 
Annie Soisbaul". Vor avea loc me
ciurile România — Ungaria și 
R.F. a Germaniei — Iugoslavia. Re
prezentativa țării noastre va fi for
mată din Virginia Ruzici. Florența 
Mihai și Monica Nunweiller. Căpi
tanul echipei este prof. Aurel Se- 
gărceanu.

TURNEUL DE BOX 
DE LA HAVANA

Timp de opt zile. în sala Coliseo 
din Cetatea sporturilor din Havana 
(cu o capacitate de 12.000 de locuri) 
s-au disputat întrecerile pugilistice 
din cadrul turneului memorial 

Cordova Cardin" (a cincea ediție), 
la care au participat și doi pugi- 
iiști români : Constantin Șt fana
tici (pană) și Costică Bumb (semi- 
ușoară). în afara celor 5 echipe 
înscrise în competiție de țara gaz
dă, au fost prezenți 4 boxeri chi
lieni. 5 din R. D. Germană și 10 
din R. P. Mongolă.

Constantin Ștefanovici a pierdut 
(discutabil) la puncte cu Norge 
Boudet (Cuba), iar Costică Bumb 
a fost depășit la puncte de Orlan
do Palacios (învinsul lui A. Vasiie 
la turneul ..Centura de aur"). Locul 
I la toate categoriile a fost ocupat 
de boxeri cubanezi. Iată cîștigăto- 
rii, în ordinea categoriilor : Car- 
bonell. Martinez, Rodriquez, Alva
rez, Regueiferos, Molina. Coreea, 
Garbey, Montoya. Carrillo. Ste
venson.

Turneul feminin de volei 
de la Katowice

KATOWICE. — Au luat sfîrșit 
întrecerile grupelor preliminare din 
cadrul turneului internațional femi
nin de volei de la Katowice. Pen
tru turneul final s-au calificat e- 
chipele Ungariei, Cehoslovaciei, Po
loniei și selecționata orașului Le
ningrad. în turneul pentru locurile 
5—8 vor juca formațiile României, 
R. D. Germane, Cubei și Italiei.

în ultimul joc din grupă, repre
zentativa României a întilnit echi
pa Italiei, pe care a învins-o cu 
scorul de 3—0 (15—4. 15—3, 15—5). 
Alte rezultate: Ungaria — Ceho
slovacia 3—1 (15—11. 13—15.16—14, 
15—8); Cuba — R. D. Germană 
3—0 (15—10. 15—12, 15—12) ; Se
lecționata orașului Leningrad — 
Polonia 3—0 (15—10, 15—2, 17—15).

„MIGHTY JETS"

Cel mai popular sport din Africa 
este — fără îndoială — fotbalul. In 
Nigeria, fotbalul își are „partea leu
lui” în preferințele sportive ale celor 
65 de milioane de nigerieni. De aceea, 
atunci cînd joacă echipa „Mighty 
Jets”, cum este poreclită prima for
mație a țării, nu se găsește nici un 
bilet.

Echipele sovietice „Zenit” — Lenin
grad, „Șahtior" — Donețk, „Sokol" — 
Saratov și altele, aflate în turneu 
prin Africa, au pierdut în fața jucă
torilor de la „Mighty Jets". De fapt, 
nici chiar renumita formație Santos, 
cu Pele in rîndurile sale, nu a putut 
face decît un meci egal (2—2) cu ju
cătorii din Lagos. Ultimele rezultate 
în întîlnirile cu echipele Camerunu
lui (2—1), Marocului (3—0), un meci 
nul cu Dahomey și unul pierdut cu 
echipa Guineei, oferă de asemenea o 
frumoasă carte de vizită reprezenta
tivei nigeriene.

Ca stil, fotbalul nigerian amintește 
pe cel brazilian, sau în orice caz su
feră influența sa. Nu întîmplător, la 
cirma echipei naționale se află Gior
gio Penna (nigerian de origine), care 
a jucat în Brazilia.

UN STADION IN CONSTRUCȚIE 
DE 12 ANI

O foarte frumoasă impresie asupra 
tuturor comentatorilor aflați la Sao 
Paulo, cu ocazia meciurilor „Cupei 
Independenței”, a făcut stadionul lo
cal. El aparține oficial clubului Sao 
Paulo și se numește destul de com
plicat : „Estadio Cicero Pompei de 
Tolido”, dar brazilienii, mari amatori 
de porecle, i-au mai simplificat de
numirea, botezîndu-1 Murumbu.

Constructorii l-au dotat cu 148 000 
de locuri, dar se pare că la meciul 
dintre Brazilia și Iugoslavia au în
căput aici peste 160 000 de spectatori. 
Deși stadionul e în construcție de 12 
ani, el nu are încă formă definitivă. 
In incinta sa se găsesc săli de gim
nastică, săli de box și de scrimă, două 
băi, trei bazine de înot, două terenuri 
de fotbal, un stadion pentru atletism 
cu o capacitate de cinci mii de locuri, 
zece terenuri de tenis etc. Sala prin
cipală de gimnastică poate adăposti ■ 
20 000 de spectatori.

Stadionul este permanent deschis 
pentru cei 70 000 de membri cotizanți 
ai clubului. Printre alte dotări ale a-

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE ȘTIRI

REDUCEREA PEDEPSEI LUI GLASGOW RANGERS
Comisia de apel de pe lingă U.E.F.A., 

întrunită la Zilrlch, a redus din terme
nul suspendării echipei scoțiene Glas
gow Rangers, al căror suporteri s-au 
făcut vlnovati de grave abateri de la 
etica sportivă in timpul finalei „Cupei 
Cupelor” cu echipa Dinamo Moscova.

RECORD VEST-GERMAN
Cu prilejul unui concurs atletic, care 

a avut loc la Augsburg, sportivul vest- 
german Klaus Wolfermann a stabilit un 
nou record national in proba de arun-

AACHEN, 8 (prin telefon). Cea de 
a 36-a ediție a C.H.I.O. care este găz
duită de Reitstadion din localitate s-a 
bucurat de o prezență numeroasă 
cuprinzînd nume cu rezonanță pe 
plan internațional. La probele de 
obstacole, dresaj si atelaje s-au ali
niat călăreți din 16 țări cu 370 de 
cai. Întrecerile de pînă acum s-au 
situat la un înalt nivel, dat fiind 
faptul că la ele au luat startul ma
joritatea sportivilor și cailor ce vor 
concura la apropiatele competiții o- 
limpice

In'probele de obstacole s-au impus 
sportivii vest-germani, care au ocu
pat pină în prezent șapte locuri I, 
sase locuri II și cinci locuri III 
Dintre aceștia, au ieșit în evidență 
H, Steenken, G. Wiltfang, W. Kun, 
K. Giebanns și A. Schokemohle. O 
bună formă au arătat de asemenea 
călăreții din S.U.A. (patru locuri I), 
îndeosebi W. Steinkraus (campion o- 
limntc la Mex’co, F. C’nanot și N. 
Schapiro, precum și francezii, elve
țienii, polonezii și austriecii. Dcuă 
au fost probele de obstacole mai 
importante: „Premiul Națiunilor", 
disputat în două manșe (11 țări par
ticipante) și „Campionatul internațio 
nai de sărituri al R.F.G.". Prima a 
revenit echipei R.F G. cu 20 p, ur
mată de Argentina (evoluție. surpri
ză) cu 36 p. S.U.A. 44 p, Elveția. 
Franța, Polonia. Olanda, Austria. 
Chile și Belgia (Japonia a abando
nat după prima manșă). Cea de a 
doua (56 de concurenți; trei probe 
de calificare și o finală ; înălțime

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul unei ședințe a. Comitetului eu
ropean al „Cupei Davis“ s-a stabilit ca 
la viitoarea ediție a tradiționalei com
petiții de tenis, echipele participante ia 
zona europeană să fie repartizate în 
mai multe grupe valorice. Astfel, 16 e- 
chipe considerate mai slabe urmează să 
susțină un tur preliminar. Alte 8 echipe 
europene, de o valoare medie, vor juca 
direct din turul doi. iar cele mai buna 
8 formații europene vor intra, fără pre 
liminarii. in turui trei.W
După desfășurarea probei de simplu fe
minin din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, in clasamen
tul Marelui premiu „FILT“ conduce 
americanca Billie Jean King, cu. 359 
puncte, urmată de Evonne Goolagong 
(Australia) _ 290 puncte. Nancy Gunter 
(S.U.A.) — 175 puncte, Rosemary Ca
sals (S.U.A.) — 150 puncte etc.
■
La Los Angeles a început un concurs 
de natație, prilei de verificare a celor 
mai buni înotători americani în vede
rea apropiatelor Jocuri Olimpice. Iată 
primele rezultate : 200 m bras (f) Clau
dia Clavenger 2:43,2. 100 m liber (f) 
Shirley Badashoff 59.7, 100 m spate (b) 
Charles Campbell 1:00,2. 200 ni fluture 
(b) Gary Hall 2:06,7. 100 m bras (b) John 
Hencken 1:07,4. 400 m liber (b) Rick De- 
mont 4:06,0. 200 m mixt (f) Lynn Vidai! 
2:26.3.
■
Campionatul mondial de motocicllsm a 
programat o nouă etapă pe circuitul de 
la Francorchamps. La clasa 500 cmc, 
victoria a revenit sportivului italian 
Giacomo Agostini, care, concurind pe o 
motocicletă „M. V. Agusta“. a realizat 
o medie orară record de 196.118 km. în 
urma acestei victorii, Agostini conduce

cestui gigant al sportului se află si 
terenuri speciale pentru copii, unde 
aceștia — sub îndrumarea antrenori
lor și supravegherea părinților — în
vață tainele fotbalului și ale altor 
sporturi.

AMATORUL HOENESS

întreg stadionul, decorat cu cele 
cinci cercuri olimpice, vuia de acla
mații și de chemări ritmate : Hoe
ness... Hoe-ness... Era la meciul din
tre echipa miincheneză Bayern și 
principaîa ei adversară Schalke 04. 
Bavarezii, cu șase componenți ai na
ționalei vest-germane în formație, au 
repurtat o victorie decisivă cu scorul 
de 5—1 ! Ultimul gol a fost marcat 
de tînărul în vîrstă de 20 de ani, Uly 
Hoeness, extrema dreaptă a formați
ei, de cinci ori internațional. El a 
făcut și cu această ocazie un joc ex
cepțional, plasîndu-se printre primii 
jucători ai țării sale.

Ce-ai făcut...? — 
pare să-i repro
șeze fundașul, 
portarului de la 
Egyetertes intr-un 
meci din campio
natul Ungariei 
Cu acest gol, Va- 
sas a cîștigat cu 
3—2, și echipa 
Egyetertes conti
nuă să fie ame
nințată cu retro

gradarea

Foto : 
KEPES SPORT — 

Budapesta

După cum se știe. U.E.F.A. a hotărit 
initial ca echipa din Glasgow să nu mal 
aibă dreptul de a participa timp de doi 
ani la nici o competiție organizată de 
forul european de fotbal. Considerind 
că pedeapsa este prea severă, Comisia 
de apel a redus suspendarea la un 
sezon.

LA ARUNCAREA SULIȚEI

carea suliței, cu rezultatul de 87,20 m.
Vechiul record era de 86,80 m și apar
ținea aceluiași atlet.

1,40—1,70 m) a fost cîștigatâ de 
Gerd Wiltfang cu Askan, urmat de 
compatrioții săi Steenken, Snoek și 
Winkler.

In cele 11 probe de dresaj de pînă 
acum, învingători au ieșit dresori’ 
vest-germani. Reprezentanții noștri au 
ocupat locuri mai bune în proba de 
deschidere cu mișcări comandate ' 
N. Mihalcea cu Domino și D. Velicu 
cu Artist — locul 11 ex-aequo, pre
cum și în „Marele Premiu de dre
saj" : I. Molnar cu Suspin — locul 
12. D. Velicu cu Argint — locui 
și N. Mihalcea cu Domino — locul 
17. Primul loc a fost ocupat de ama
zoana vest-germană Gabrielle Grillo 
cu Honduras, urmată de Ingrid Bor- 
goff (Brazilia) cu Rogalo și de John 
Winnett (S.U.A.) cu Soubereikn.

FELIX TOPESCU

TRĂGĂTORI ROMÂNI LA 
INTERNAȚIONALELE DE TIR 

ALE BULGARIEI

între 12 și 18 iulie sînt programa
te, la Sofia, Campionatele interna
ționale de tir ale Bulgariei, la care 
țara noastră va fi prezentă cu ur
mătorul lot de trăgători: Șt. Caban, 
M. Fcrecatn, Gh. Vasilescu, Gh. Si- 
corschi și Traian Florescu — la pro
bele de pușcă, Alexandru Gcrcd și 
Ion Corneliu — la probele de pistol.

Lotul va fi însoțit de antrenorii 
Laurian Cristescu și Ion Văcaru.

detașat în clasamentul campionatulu’ 
mondial cu 105 puncte, secundat de 
compatriotul său Pagani — 75 puncte, 
întrecerea motocicletelor de la clasa 125 
cmc s-a încheiat cu succesul spâni olu
lui Angel Nieto (pe ,.Derby“). care, de 
asemenea, a stabilit un nou record a1 * 3 
circuitului cu o medie orară de 182,4f" 
km. La motociclete cu ataș, pe prim. ' 
loc s-au clasat vest-germanii Enders ? 
Engelhardt (pe „B.M.W.“),

(ID. Varabiev (România) 4:14,0, patzai- 
chin (România) 4:14,6. Denisov (Steaua)
4:15.5 (in) ; caiac dublu — Coșniță, 
Simlocenco (România) 3:28.1. Pohora, 
Ivanov (România) 3:30.7. Varabiev, Pa
vel (România) 3:31,3 (I). Koresch, Jor- 
ke (R.D.G.i 3:30.2. Koldy. Sidorenko 
(România) 3:30.6. Menendez, celario (Spa
nia) 3:31.7 (ID. Kostenko, Kobnov 
(U.R.S.S.) 3:29.1. Nagy, Kralovan (Unga
ria) 3:39.7. Patrtchi. Zartira (România)
3 JO.7 (III) : canoe dublu — Danielov, 
Simionov (România) 3:47,0. Papkov. Lo
banov (V.R.S.S) 3:47,9. Darvas. Pova-
say (Ungaria) 3:53.8 (D. Patzaichln, Co- 
valiov (România) 3:46 J. Petrikovicz, 
Wichmann (Ungaria) 3:49.2. Hoffman, 
Glaser (RlF.G.) 3:52,0 (ID. Nemeș. Me
mes (Dinamo) 3:51.3. Calabiciov. Mun
teanu (România) 3:52.5. Sach, Skolnik 
(Cehoslovacia) 3:53.2 (ITD ; caiac 4 — 
Vemescu. Zafiu. Vartolomeu, Sciotnic

cu care și-a surprins partenerii de 
întrecere și căruia nu i-au putut 
răspunde cu nimic.

CLASAMENT: 1. Petre Lupan 
(Steaua) 3:45,1 — campion interna
tional și national al României, 2. 
Glowczewski (Polonia) 3:46,1 3.
VLado Jorjevici (Iugoslavia) 3:46,3. 
4. Zoltan Gașpar (C.A.U.) 3:46.3, 5. 
Nicolae Onescu (Rovine Craiova) 
3:46,5 — record de juniori. 6. Sko- 
wronek (Polonia) 3:46,9.

CAMPIOANA A TĂRII ÎNAINTE 
DE FINALA!...

retra Vogt, campioana europeană 
a sprinterelor în 1969, a dominat 
seriile cursei de 100 m, fiind cro
nometrată în 11,2 (cu vînt de 2,48 
m sec). Surprinzător succesul din 
prima serie al iugoslavei Elica Pav- 
licik, care a egalat, cu 11,5. recor
dul țării sale. Singura atletă ro
mâncă în finală — junioara Adria
na Surdu, care și-a asigurat astfel 
titlul de campioană națională îna
intea... finalei.

CLASAMENT : 1. Petra Vogt
(R. D. Germană) 11,5 — campioa
nă internațională a României, 2. 
Christine Tackenberg (R.F.G.) 11,8,
3. Irma Konnye (Honved B-pesta)
11,9, 4. Elica Pavlicik (Iugoslavia) 
12,0, 5. Marica Tabori (Honved 
B-pesta) 12,0, 6. Adriana Surdu 
(Lie. nr. 2 Iași) 12,0 — campioană 
națională, ... 8. Maria Lazăr (Polit. 
Timișoara) 12,0, 9 Mariana Goth 
(Metalul) 12.1.
MATA FELIX NU A MAI REZISTAT 

IN FINALA
Nici o surpriză în cele 4 serii ale 

probei de 100 m, în care venezue- 
leanul Mata Felix a alergat splen
did în 10,2. Sudamericanul a smuls 
ropote de aplauze și pentru evolu
ția sa în prima semifinală unde 
a obținut, cu ajutorul vîntului (3,06 
m/sec.), 10,1. în cealaltă, finlande
zul Antti Rajamăki cîștigă clar 
(10,3) disputa cu reprezentanții noș
tri Zamfirescu și Munteanu (ambii 
10,4). în finală însă, Mata Felix nu 
a mai rezistat; finlandezul Raja
măki a luat un start excelent, a

a
An continuat întrecerile turneului Inter- 
ționai de polo pe apă de la Landhust 
(Bavaria). Iată rezultatele tehnice înre
gistrate : R. F. a Germaniei (A) — R.F. 
a Germaniei (B) 11—7 (3—1, 3—0, 3—3, 
2—3); Spania — Australia 7—4 (3—1. 0—1, 
2—1, 2—1); Olanda — S.U.A. 4—3 (1—1. 
0—0. 1—0. 2—2) 

în cadrul campionatului unional de fot
bal, echipa Karnatî Lvov a învins cu 
4—0 formația Neftci Baku. Cu același 
scor (4—0) a cîștigat și Dnepr Dnepro
petrovsk partida susținută ne teren pro
priu cu formația Kairat Alma-Ata. Alte 
rezultate : Ț.S.K.A. Moscova — Loko
motiv Moscova 3—2: Dinamo Kiev — Di
namo Tbilisi 1—1: Dinamo Moscova — 
Zenit Leningrad 0—1.

în prima zi a turneului international de 
polo pe apă de la Bratislava, echipa 
Austriei a învins cu scorul de 5—3 (1—1, 
2—1, 1—0. 1—1) formația Bulgariei, iar 
reprezentativa Canadei a dispus cu 6—4 
(1—2. 1—0 1—0, 3—2) de selecționata Po
loniei. într-un alt joc, prima reprezen

tativă a Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 8—2 (2—0. 3—1. 1—1. 2—0) selec
ționata de juniori a Cehoslovaciei.

Cronicile au elogiat cum se cuvine 
pe Hoeness, relevînd faptul că tînă
rul fotbalist al echipei R.F.G. are 
statut de amator. Hoeness a fost se
lecționat în echipa olimpică și nu a 
mai putut face deplasarea în Iran, 
pe care clubul Bayern a avut-o în 
program. în schimb, a beneficiat de 
un neașteptat concediu la munte, în 
așteptarea meciurilor din turneul 
olimpic.

UN MECI 
AMERICA DE SUD — AFRICA

Unde s-a disputat meciul dintr< 
reprezentativele Americii de Sud ș 
Africii ? Orice iubitor de fotbal v; 
spune desigur că o asemenea întilnir- 
încă nu a avut loc. Și, totuși, pe sta 
dionul din Moscova s-au întilnit, în 
tr-o foarte disputată partidă, repre 
zentativele de studenți ai țărilor sud 
americane și ai celor africane din ca 
drul Universității internaționale „Pa 
trice Lumumba" din capitala Uniuni 
Sovietice.

In fața a peste 20 de mii de spec 
tatori, sud-americanii au obținut < 
victorie la limită, 2—1, după un mec 
care a entuziasmat frenetica asisten 
ță, compusă în majoritate din stu- 
denți.

TURUL IUGOSLAVIEI
Etapa a 8-a a Turului ciclist al Iug » 

slaviei a dus la o nouă schimbare d< 
lider. Tricoul galben a fost preluat de 
rutierul sovietic Iuri Lavrușkin. sosit în 
plutonul fruntaș. în timp ce fostul lider, 
Reingold Kalnieks (U.R.S.S.), a pierdut 
în această etapă circa 4 minute. Pe locul 
doi se află francezul Meslet — la 9 
urmat de compatriotul său Esclassan — 
la un minut.

Desfășurată pe traseul Zagreb — Lju
bljana (14o km), etapa a 8-a a fost tiș- 
tlgată la sprint de olandezul Ben Koken, 
In 3 h 08’13”. în același timp cu învin
gătorul au mai fost înregistrați in or? 
dine Esclassan. Trișcin (U.R.S.S.), Jeliel, 
Cubrici (ambii Iugoslavia). Mihai Urt- 
soveni (România). Pocrnia (Iugoslavia' 
și Lavruskln (U.R.S.S.).
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