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CINCINALUL IN PATRU ANI SI JUMĂTATE!
9

LA UZINA MECANICA NICOLINA IAȘI,

Uzina mecanică ieșeană Nicolina 
are o tradiție de peste 80 de ani. 
Astăzi aici se produc utilaje de con
strucții și utilaje rutiere care trec 
și granițele țării. O vizită in această 
puternică unitate industrială ne-a re
levat munca plină de avir.t. capaci
tatea creatoare si entuziasmul cu 
care întregul colectiv Intimpină Con
ferința Națională a partidului si cea 
de a 25-a aniversare a Republicii. 
Dincolo de datele pur statistice ale 
angajamentelor luate — al căror 
conținut este desigur grăitor pen
tru eforturile muncitorilor de la Ni-

SPORTUL-PREZENT ÎN 
SOCIAL-CULTURALE

-EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR 
ALE JUDEȚULUI CLUJ"

colina — se mai înscriu și creșterea 
randamentului mașinilor, întărirea 
disciplinei tehnologice și de muncă, 
economisirea materiilor prime și alte 
realizări de mare importanță, pen
tru bunul mers al producției. în pri
vința acțiunii de economisire a ma
teriilor prime, este interesant de știut 
că. de la 1 iulie au luat ființă în 
uznă mai multe comisii care au sco
pul de a lucra Ia reproiectarea di
feritelor produse, subansamble, re
pere etc., pentru „ușurarea’’ lor și. 
deci, pentru reducerea consumului de 
metal, în primul rînd, de combus
tibil și de energie, in al doilea. Roa
dele acestei acțiuni practice (nu este 
vorba, nici pe departe, 
studiu lipsit de eficientă) 
dea in producția anului 
consumurile de care
urma să se reducă cu 20

★
La secția de turnătorie a uzinei, 

l-am Ir.tilnit pe tovarășul Constan
tin Postolache. sef de echipă, 
gat Ia Conferința Națională a 
dului.

— Cei 116 muncitori ai 
turnătorie, ne spune C. Po_______ ,
s-au angajat «ă dea peste plan, in 
cinstea Conferinței Naționale a parti
dului. 1® tone de piese turnate. 190 
tone de fontă șj 90 tone de oțel. Co
lectivul pe care il conduc realizează 
pe deplin sarcinile și le-a

VKOLETAEI DtN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ ?
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DUPĂ 0 LUPTA GIGANTICĂ, SMITH A CUCERIT WIMBLEDONUL LA LIMITA LIMITELOR: 3-2!
V

SMITH ȘI NASTASE, DOI TITANI AI TENISULUI,
au oferit lumii întregi 
un spectacol fantastic!

• •de vreun... 
se vor ve- 
1973, C 
amintit 
la sută.

ne

au dominat finalele probelor olimpice

dele- 
parti-

secției 
tolache.

asumat.

am

Inve?

A FOST ATIT

VALERIA BUF ANUSAPORENKO — REDIVIVUS...

pentru ca Ilie să fie in 
prim planul Wimbiedon-

evo- 
pare, 
spus

t 

proba celor mai mulți 
la medaliile olimpice.

FINIS SI DE... NEATEN
ȚIE I

obținînd 3 VICTORII, care ne 
bucură în mod deosebit, mai ales 
dacă avem în vedere valoarea ri
dicată a unora dintre adversari.

Echipajul roman de caiac 4 (de la dreapta la stingă A. Vernescu, M. Zafiu, R. Vartolomeu, A. Sciotnic) în
vingător într-una din cele mai frumoase curse ale fina lelor „Regatei Snagov“. Foto : Paul ROMOȘAN

stil de autentic campion, ci la de
zinvoltura cu care a străbătut cei 
o mie de metri. Remarcabilă 
luția lui Roșea, hotărît, se 
să mai aibă un cuvînt de 
în dificila selecție olimpică.

DUELUL WICHMAN — PATZAICHIN 
DEC|S DE

Deschisă în cinstea celor două 
mari evenimente ale anului 1972, 
Conferința Națională a Partidului 
și aniversarea unui pătrar de veac 
de la proclamarea Republicii. „Ex
poziția realizărilor social-culturale 
ale județului Cluj" oferă un spațiu 
central activității de educație fizi
că și sport, reprezentată, aici, prin 
corolarul ei : trofeele și distincți
ile sportive obținute.

Sint expuse, la loc de cinste, cele 
trei steaguri și diplome decernate 
de către C.N.E.F.S. Consiliului ju
dețean Cluj, cîștigător consecutiv 
— în anii 1969, 1970 și 1971 — al

>
întrecerii pe țară între consiliile 
județene pentru educație fizică și 
sport (grupa I), distincțiile acor
date cluburilor sportive Universi
tatea, C.S.M. și Voința, trofeele pri
mite de către sportivii clujeni în 

internaționale, 
celor mai im- 
desfăsurate pe 
orașului de pe 
. I/. , spor-

diferitele întreceri 
imagini din timpul 
portante competiții 
bazele sportive ale ___
Someș, prezentări de. echipe, 
tivi și antrenori.

O emoționantă retrospectivă spor
tivă. care reactualizează vizitato
rului momentele de virf ale spor
tului clujean

„REGATA INTERNAȚIONALĂ 5NAGOV

• Trei victorii și numeroase alte locuri fruntașe pentru reprezentanții ță.ii noastre

Splendidă zi, ieri dimineață, pen
tru finale...

După trierea — poate puțin plic
tisitoare, dar întotdeauna necesară 
— din serii, recalificări și semifi
nale (conform programului olimpic) 
a început, de fapt, exigenta ve
rificare pentru Miinchen. Este vor
ba. bineînțeles, de etapa actuală 
de pregătire în care „Regata, inter
națională Snagov" a fost conside
rată de toți participanții drept u- 
nul dintre cele mai dificile exa
mene ale acestui sezon. Concurînd 
în compania a numeroși caiaciști 
și canoiști 
zentînd 9 
au dovedit 
nerala — ........ ... ....... ■ —
ric& pe care o remarcam după re
gatele de la Plovdiv și Tampere,

de peste hotare (repre- 
țări), sportivii români 
— spre satisfacția ge- 

aceeași constanță valo-

Cei care, în baza rezultatelor din 
ultimii doi-trei ani, nu-1 mai ve
deau pe Alexandr Saporenko prin
tre favoriții de la Miinchen, au — 
după finala probei de K 1—1000 m 
— multe motive să-și revadă păre
rile. Ieri, Saporenko a fost im
batabil. Este drept că — exceptînd 
prezența caiaciștilor noștri, în spe
cial a lui V. Roșea, I. Dragulschi, 
C. Macarencu — startul probei nu 
a reunit valori consacrate, dar nu 
la adversari ne referim cînd afir
măm că Saporenko a învins in

A fost 
candidați 
Scontat, în prim-planul cursei s-au 
situat Patzaichin, Wichman, Iur- 
cenko și Lewe. După un start bun,

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

In întîlnirea feminină România R. P. Chineză

GIMNASTELE NOASTRE
S-AU COMPORTAT EXCELENT

BRAȘOV, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Ziua a doua a con
cursului internațional amical de 
gimnastică dintre selecționatele Ro
mâniei și R. P. Chineze a progra
mat, duminică după-amiază, între
cerea formațiilor feminine. Sala Ar
matei a fost luată cu asalt de mulți 
iubitorii ai gimnasticii, astfel că 
demonstrația de virtuozitate și mă
iestrie a sportivelor românce și 
chineze a fost urmărită și aplauda
tă de un numeros public. Din echi
pa țării noastre au lipsit două din
tre cele mai bune maestre, cam
pioana țării, Elena Ceampelea, șl 
Alina Goreac, care se resimt încă 
după unele accidente. în consecin
ță, antrenorii au aliniat o garni
tură tînără, cu reale posibilități de 
afirmare : Iuliana Simonfi, Ștefania 
Bacoș, Anca Grigoraș, Mariana Ghe- 
ciov, E-lisabeta Turcu și Paula loan, 
De asemenea, au fost folosite, ca 
rezerve, Vanda Ispravnicu și Ro- 
dioa Sabău. Ambele echipe au ma
nifestat o bună dispoziție de con
curs, prezentînd exercițiile libere 
alese la un nivel ridicat. La sări
turi și paralele, cele dinții probe 
ale concursului, gimnastele român
ce s-au detașat net de adversarele 
lor, obținînd victorii 
46,95—45,95 (sărituri) și respectiv 
47.05—45,85. Evoluții 
au avut la aceste probe Paula loan 
și Elis-abeta Turcu, clasate pe pri
mele doua locuri, cu note de peste 
9.50.

La bîrnă, gimnastele oaspete au 
evoluat excelent — o remarcă pen-

/
tru execuția de clasă a sportivei 
Tiang Giau-i (9,50) — cucerind vic
toria cu 46,70 p, față de 46,10 p 
realizate de echipa noastră, în vre
me ce exercițiul la sol a fost do
minat și ciștigat de gimnastele ro
mânce cu 46,95 p — 46,60 p. La 
această probă se cer subliniate e- 
voluțiile pline de grație și precizie 
ale Ștefaniei Bacoș (9,50) și Paulei 
loan (9,45). Iată, însă, clasamentele 
finale’ PE ECHIPE: 1. România— 
187,00 : 2. R. P. Chineză
INDIVIDUAL COMPUS :
beta Turcu 37,65 ;
37.55 ; 3. Anca Grigoraș 37,40 ;
Wang Wei-tien 37,35 ; 
au-lin 37,30 ; 6. Tiang

- 185,10 ;
1. Elisa-

2. Paula loan
4.

5. Ming Si-
Giau-i 37,10.

/

clare, cu

remarcabile

Constantin MACOVEI

Cit de puțin a lipsit 
locul lui Stan, in .
ului ? Atit de puțin incit pentru cîteva clipe, 

in acel templu al tenisului, a fost o liniște 
și apoi aplauzele au izbucnit pentru a 
acești doi titani ai tenisului mondial și 
cîștigător al finalei. In ultimele ghemuri 
fantastic spectacol, cine n-a avut oare 

jocul de tenis a trecut dincolo de limi- 
că dcznodămîntul este aproape și

apăsătoare 
răsplăti pe 
pe fericitul 
ale acestui 
senzația că 
tele posibilului, _ __ ,
totuși departe, că asistă la o dispută intre real și 
nereal !

A ciștigat Smith, la limita limitelor, și il aplaudăm 
ca pe un mare tenisman al zilelor noastre. Pentru 
ca să fie învinsă această statue, in care numai mii
nile și picioarele sint parcă vii, adversarul ar tre
bui să-i replice pe măsura lui ultramaterială care cere 
puncte, ghemuri și iar puncte și ghemuri, într-o în- 
crincenare lipsită de suflet și de fantezie, în care de
pășirea adversarului este ținta unică. învingător, ca 
la Paris in Turneul campionilor asupra lui Smith, 
sau învins de Smith ieri la Wimbledon, Năstase de
vine din ce în ce mai mult un vrăjitor al mingii, 
un artist al tenisului, pentru că lui, ca oricărui

Ilie Năstase, primul român finalist 
la Wimbledon, n-a reușit să ciștige, 
dar s-a dovedit, intr-adevăr, un 

Yehudi Menuhin al tenisului

• Năstase, Casals - ciștigători la dublu-mixt
LONDRA, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special), —
O partidă entuz:asmant\ între 

doi titani ai sportului alb. Una din
tre cele mai pasionante finale găz
duite de „Centralul" de la Wim
bledon în cei aproape 100 de ani 
de cind se desfășoară acest cam
pionat mondial de tenis pe teren 
cu gazon. Aceasta este părerea una
nimă a specialiștilor prezenți aici 
în iegătură cu întîlnirea Smith — 
Năstase, încheiată, după aproape 
trei ore de joc, cu victoria la li
mită a reputatului tenisman ame
rican. învingătorul a făcut unul 
dintre cele mai bune meciuri din 
cariera Iui, Smith excelînd prin for
ța și precizia loviturilor. A lipsit, 
însă, foarte puțin ca Ilie Năstase 
sâ înscrie o victorie senzațională. 
Și, pentru că bănuiesc că aproape

DE APROAPE...
mare artist, ii place, nebunește, să se autodepășească, 
să forțeze limitele posibilului in tenis, in orice mo
ment. De la antrenament la o finală, ca aceea de 
pe Wimbledon, transm să la televizor pe tot globul.

Presa engleză l-a ncimit zilele trecute, incă inainte 
de semifinală, un Yehudi Menuhin al tenisului, ceea 
ce e nespus de frumos și ceea ce noi n-am fi în
cercat s-o facem. intr-adevăr, racheta de tenis, 
devine in miinile lui Ilie un adevărat Stradivarius și 

de aceea, pe sobrul Wimbledon, Ilie al nostru a fost 
iubit și aplaudat ca și cum s-ar fi aflat pe Pro
gresul. Primul român finalist la Wimbledon a do
vedit că este un artist al tenisului mondial și aceas
tă postură de invidiat scade din regretul de a nu-1 
fi văzut pe Năstase sărutînd vestita cupă a Wimble- 
don-ului. Va veni și ziua aceea...

Dar pînă atunci, o altă Cupă surîde flăcăilor noș
tri din tenis : Cupa Davis. Echipa Statelor Unite ale 
Americii s-ar putea să joace finala la București, cu 
același mare și implacabil Smith, și s-ar putea să 
vedem o revanșă cu care să ne treacă oful pentru 
acest Wimbledon care a fost atit de aproape de Ilie, 
de noi toți...

toți dintre dv., stimați cititori, ați 
fost prezenți în fața micilor ecrane 
pentru a viziona întîlnirea, mă voi 
opri doar la momentele mai sem
nificative a>le meciului.

Năstase a început foarte calm 
partida și a reușit să se impună 
prin execuții de mare măiestrie, 
care au făcut ca tribunele să ex
plodeze deseori în ropote de aplau
ze. El a ciștigat primul set cu 6—4, 
după care, în setul doi, are la 
început avantaj (1—0), făcind 
breack. dar Smith se revanșează 
imediat și apoi se distanțează : 
3—1, 4—2, 5—2. 6—3. Setul al trei
lea debutează foarte bine pentru 
Năstase, care își cîștigă serviciul 
și apoi face breack : 2—0. Smith 
egalează însă, și, după încă un 
breack și un ghem ciștigat pe ser
viciul său, are 4—2, apoi 5—3 și 
încheie victorios setul printr-un 
breack : 6—3.

Cel de-al patrulea set anunță o 
luptă acerbă, fiecare jucător își cîș
tigă serviciul pînă la 4—4. în ghe
mul 9, cînd Ilie are 40—0, el pier
de o -minge, dar izbutește să facă 
breack : 5—4 și, prin adjudecarea 
propriului serviciu, să restabilească 
egalitatea la seturi.

Trecuseră două ore de la începe
re și soarta partidei nu era încă 
hotărîtă. Urma setul decisiv. Și în 
acesta rezultatul se menține egal : 
2—2, după care urmează poate cel 
mai fierbinte ghem al întregului 
meci. Aflîndu-se la serviciu, Smith 
are de șapte ori avantaj, iar Năs
tase de trei ori. Americanii1, însă, 
reușește să finalizeze și conduce 
cu 3—2. Cîteva prelungite dve-

Constantin COMARNISCHI
Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

200 m
DE ATLETISM

Rezultate excelente la 400 mg • V. Sărucan și Cornelia Popescu 
învingători merituoși • Juniorii au fost la înălțime

, Concurența tenisului de la Wim
bledon a făcut pe mulți iubitori ai 
sportului să prefere transmisia din 
Anglia, spectacolului atletic de pe

ELISABETA TURCU

METALUL DROBETA TR. SEVERIN, METROM BRAȘOV, GLORIA BUZĂU1

Șl DELTA TULCEA AU PROMOVAT IN DIVIZIA B LA FOTBAL
Ieri s-au disputat ultimele jocuri pentru barajul

de calificare în Divizia B. Partidele s-au
cu următoarele rezultate :

La Roman : Petrolul Moinești — I.T.A.
3—1 (2—1).

La Ploiești : Gloria Buzău — Flacăra
1—0 (0—0).

încheiat

Pașcani

Moreni

La Rimnicu Vîlcea : Metalul Drobeta Tr Severin 
— Independența Sibiu 1—1 (0—1).

La Hunedoara : Metrom Brașov — Industria Sîr- 
mei C. Turzii 2—1 (0—0).

Au promovat în Divizia B echipele : Delta Tul- 
coa, Gloria Buzău, Metalul Drobeta Tr. Severin și 
Metrom Brașov.

Amănunte in pag. a 3-a

stadionul Republicii. De aceea, 
destul de puțină lume în tribunele 
bucureștene. Și totuși, fidelii atle
tismului. care au venit pe stadion 
n-au avut, desigur, ce regreta. Ei 
au asistat la cîteva probe interesan
te, la înregistrarea unor performan
țe remarcabile, dar la mai puține 
...surprize ca simbătă. Cea mai ma
re dintre puținele surprize ale zi
lei este, indiscutabil, victoria juni
orului Cornel Anton în întrecerea 
săritorilor cu prăjina..

Consemnăm cu plăcere noile re
corduri republicane realizate de 
Valeria Bufanu la 200 m (23,0 !) și 
Ion Rățoi la 400 mg (50,2).

O LECȚIE BINE ÎNVĂȚATA!

Cu multe decenii în urmă, fostul 
nostru campion Lazăr Bodea a fă
cut cunoscută grecilor aruncarea 
ciocanului. Se pare că ei au în
drăgit această probă și că au în
vățat-o bine, din moment ce ieri 
al doilea și al treilea performer al 
elenilor (primul fiind Giorgios Ba- 
baniotis) 
ușurință 
mentului

Dintre 
comportare a

au cucerit cu manifestă 
primele locuri ale clasa- 
„internaționalelor".
ai noștri, cea mai bună 

avut-o medieșanul

care își reeditează 
„republicane", din

vic- 
1971. 
Stan

Schneider, 
toria, la 
O mențiune pentru juniorul 
Tudor.

CLASAMENTUL: 1. Stavros Mo- 
utaftsidis (Grecia) 66,02 m — cam
pion internațional al României, 
Georgios Georgiadis (Grecia) 64,32 m,
3. Frederic Schneider (C. S. Me
diaș) 63,98 m — campion național,
4. Gheorghe Costache (Dinamo) 
61,30 m, 5. Stan Tudor (Viitorul) 
60,86 m, 6. Virgil Țibulschi (Dina
mo) 59,28 m.

2j.

CEL MAI VALOROS CONCURS 
INTERN

Suceveanca, astăzi reprezentantă 
Cîmpulungului Muscel, Valentinaa

Cioltan și-a confirmat încă o dată 
valoarea, cîștigînd ușor, pentru a 
doua oară, titlul de campioană la 
aruncarea greutății. Trei din cele 
sase aruncări ale sale (celelalte au 
fost „depășite") au măsurat peste 
17 metri, ceea ce, să recunoaștem, 
marchează o frumoasă constanță. 
Fosta, ani de-a rîndul, campioană 
republicană Ana Sălăgean a trecut 
și ea peste 17 metri, iar tînăra Mi- 
haela Loghin și-a realizat un valo
ros record personal.

întrecerea de ieri a fost cea mai 
valoroasă din istoria atletismului 
nostru.

CLASAMENTUL : 1. Valentina
Cioltan (C.S.O. Cimpulung Muscel) 
17,69 m — campioană internaționa
lă și națională a României, 2. Ana 
Sălăgean (Tractorul Brașov) 17,11 
m, 3. Mihaela Loghin (C. A. Ro
man) 16,07 m, 4. Carmen Ionescu 
(Steaua) 15,45 
(Metalul) 15,27 m, 6. Viorica Brad 
(Progresul) 13,78 m.
VALERIA BUFANU A CIȘTIGAT UȘOR

Finala probei de 100 m garduri 
a oferit — așa cum am și pronos
ticat — un intercsa.it duel intre

m, 5. Lia Manoliu

Cronici c!e : Romeo VI'.ARA
Hrislache NAUM 

Adrian VASILIU 
Foto : S. BACKSI

(Continuare în pag

Valeria Bufanu, intr-o formă deosebită, a ciștigat ieri două probe: 100 m garduri Și 200 m

intercsa.it


Pag. a 2-a

Șl

LA UZINA MECANICĂ NICOLINA IAȘI. ANGAJAMENTUL
INIȚIAL A FOST DUBLAT

(Urmare din pag. 1)
de dele- 
a parti-

Nr. 7111

C.F.R. ORAVIȚA POATE FI UN EXEMPLU
PENTRU ALTE ASOCIAȚII

rii dv. cu onoranta calitate 
gat Ia Conferința Națională 
aului ?

— Cu mare bucurie și 
Este adevărat că secția de turnătorie 
în care activez este mereu frun
tașă pe uzină. Dar. din atifia mun
citori conștienți și atitea cadre înalt 
calificate ale uzinei, m-au ales pen
tru acest eveniment deosebit tocmai 
pe mine ' Acest lucru îl consider ca 
pe o inaltă cinste și un puternic sti
mulent pentru activitatea viitoare.

★Am stat de vorbă și cu Constan
tin Ionescu, electrician de la secția 
Reparații, atacant al echipei de fot
bal Nicolina, participantă in divizia 
C. Fotbalistul C. Ionescu, unul din
tre cei mai vechi membri ai echi
pei, este un muncitor stimat In ate
lierul electric, foarte apreciat pen
tru activitatea ce o desfășoară, 
la locul de producție, cît și pe 
renul de sport

„Secția noastră, ne spunea C. 
«eseu, are sarcina de a asigura 
nul mers al tuturor utilajelor ener
getice din uzină și, in special, al pos
turilor „trafo" și al aparatelor de ri
dicat. Să vă dau doar un exemplu 
din munca noastră in uzină, care — 
deși neproductivă, in sensul strict 
al cuvintului — este de mare însem
nătate. Simbătă I iulie, după-amiază. 
adică după ce orele de program se

emoție.

atlt 
te-
lo- 
bu-

terminaseră, s-a defectat un pod 
„capră" (macara de 10 tone). Maiștrii 
R. Tașeă și M. Danciuc, împreună 
cu al|> muncitori ai secției noastre, 
toți sportivi, l-au reparat intr-un 
timp record, reducind timpul de sta
ționare a macaralei Cu aproximativ 
3 ore, adică la jumătate. Produsele 
care așteptau pe rampa de expedi
ție au putut fi astfel încărcate in 
vagoane și trimise beneficiarilor care, 
ca și noi de altfel, sînt angajați in 
întrecerea socialistă in cinstea Con
ferinței Naționale a partidului. Ar 
fi fost, deci, o pierdere dublă, care 
astfel a fost evitată—

★

La uzina Nicolina s-ar mai putea 
spune cite ceva si despre munca 
conștiincioasă a altor sportivi frun
tași. cum ar fi aceea a luptătoru ji 

pe fn
L

La începutul anului, întregul co- 
Nicolina își luase an- 
realizeze 2 000 000 
producția marfă fa-

lectiv al uzinei 
gajamentul să 
peste pian la 
bricată.

lei

• In cinstea 
a partidului și ____  _ ___ _____ _____
vervări a Republicii, angajamentul u- 
zinei ieșene s-a dublat : 4 OM OM lei 
peste plan. In acest scop, a și fost 
asigurată contractarea in vederea li
vrării produselor către

Conferinței Naționale 
a celei de-a 25-a ani-

beneficiari.

• In plus, s-a hiat angajamentul 
producerii a încă 50 
pentru vagoanele de ______  _ __ _
chipamente complete pentru buldo
zere S 653 Și a 1» 
depozitat ciment

de boghiuri 
marfă, a 14 e-

silozuri pentru

Emil Butu. campion republican 
anul Ia curs și campion balcanic 
1971 a boxerilor I. Nicolas și 
Agapi. medaliați cu bronz la ultim 
campionate naționale, muncă in 
grată In efortul Întregului colet 
al uzinelor mecanice pentru reali 
rea Înainte de termer, a angajanr 
telor luate tn cinstea Conferi; 
Naționale a partidului $1 a ceței 
a 25-a aniversări a Republici:, o 
tru ÎNFĂPTUIREA CINCINALUL 
conform hotărfrii unanime a popo 
Iui. IN PATRU ANI Șl JUMĂTATE '

• Se tinde la obținerea, pe intre* 
anul 1972. a unei economii la prețul 
de cosi in valoare de 506 M4 lei.

Z-ă-

• Clubul sportiv muncitoresc al 
■rinei Nicolina și-a propus îmbună
tățirea porțiunii care ii aparține in 
tona de agrement Claia, prin cu
rățirea plajei, construcția unor tere
nuri de handbal, baschet, volei și 
tenis de cimp, toate fiind amenajate 
prin manca patriotică a tinerilor 
mancitori din uzină. De asemenea, 
sa fi construită și • popicarie aco
perită. cu două piste.

In urmă cu cîtva timp, am po
posit la Oravița in căutarea activi
tății sportive. Orașul oferă destul 
de multe date în privința educa
ției fizice și sportului, a întrece
rilor de pe stadion la care iau 
parte elevii, tineretul, oamenii mun
cii. Ca să cuprinzi toate aceste ac
țiuni. e destul de greu. Am fost, 
îmă favorizați de o împrejurare fe
ricită pentru a face cunoștință cu 
cîteva din problemele sportului din 
Oravița. Intr-o după-amiază, la 
Consiliul orășenesc pentru educație 
fizică au fost 
siliului două 
de C.O.E.F.S. 
nesc U.T.C.
masă. Au participat activiști spor
tivi și ai U.T.C., profesori de edu
cație fizică, președinți de asociații. 
S-au evidențiat cu acest prilej o 
serie de rezultate bune în organi
zarea activității competiționale sau 
a centrelor de inițiere la tenis de 
masă și atletism, s-a afirmat, ca o 
necesitate imperioasă, organizarea 
și la alte sporturi a unor aseme 
nea „nuclee" sportive. L-am ascul
tat pe profesorul de chimie Și bio
logie, Cornel Mata, un om cu pă
rul cărunt, pledînd pentru dezvol
tarea turismului în rîndurile elevi. 
Ier, o activitate utilă, recreativă, 
la îndemîna oricui, mai ales că 
împrejurimile orașului, zonele de 
la poalele munților Aninei și Se- 
menicului crează condiții optime 
pentru dezvoltarea acestui sport. 
Trebuie doar ca aceia care răspund 
de turism, adică organele sportive 
și cele ale U.T.C., să întreprindă 
ceva în amenajarea traseelor, mai 
ales prin loeurile mai dificile. „Sîn- 
tem fericiți că locuim într-un oraș 
cu împrejurimi de o frumusețe pe

puse în discuția con- 
informări prezentate 

și Comitetul orășe- 
privind sportul de

care alții o doresc, și totuși, de dru
meție, de educația fizică a maselor, 
a elevilor, prin 
țin se vorbește
— spunea prof, 
ședință am mai 
vița sporturile 
sînt necorespunzător 
și practicate de tineret, că elevii 
liceului din localitate (liceu pe care 
l-am vizitat apoi) n-au terenuri 
unde să joace handbal, volei sau 
baschet. Deci e normal ca. acti
vitatea asociației „Speranța" să

sportivă cu care se va 
fost deloc simplu,

excursii, prea pu
și se face la noi" 

Mata, Tn aceeași 
auzit că la Ora- 
tehnico-aplicative 

popularizate

vea o bază 
mîrțdri. N-a 
desigur dar spiritul de inițiativă al 
unor oameni entuziaști, ce au în
vins greutățile a triumfat. Am vă
zut cu ochii noștri ce au realizat 
pinâ acum. Acolo. lîngă gară și în 
apropierea Atelierelor C.F.R., era 
un Joc viran, în pantă deni
velat. Conducerea asociației (pre
ședinte Teodor Ghindea, șef de tură 
Ia depou), cp sprijinul conducerii 
depoului (director Ion Precup) și al 
Comitetului de partid (secretar Pa-

Roadele initiative! și entuziasmului

fie necorespunzătoare. Și e vorba 
de un liceu, se pare cea mai mare 
unitate de învățămînt din Oravița. 
Situația se cere 
Cum? Soluțiile le vor 
nele sportive locale și 
liceului dacă nu vor 
această problemă deloc

Și fiindcă vorbim de 
rială, ne vom opri la exemplul a- 
sociației sportive C.F.R. din Oravița, 
care poate constitui un model pen
tru toate celelalte, pentru cei ce 
nu dispun încă de terenuri de sport, 
dar care nu întreprind nimic și aș
teaptă ca totul să vină cumva, de.a 
gata, de undeva.

Tn curînd asociația C.F.R. va a-

a fi rezolvată, 
găsi orga- 
conducerea 
mai omite 
minoră.

bază mate-

vel Cînda), a pornit la transforma
rea maidanului în terenuri de sport. 
In urmă cu un an s-a construit un 
bazin, de 33/14 metri, cu forte pro
prii, cu contribuția oamenilor, cu 
resurse locale. Lîngă acest bazin, 
se vor amenaja alte două mai mici, 
pentru copii. Maidanul a început 
să capete altă înfățișare. S-au mu
tat din loc sute de metri cubi de 
pămînt pentru nivelare, se con
struiește din piatră un perete pro
tector ca să nu se surpe pămîn- 
tul tăiat, tn curînd. fotbaliștii și 
amatorii de sport de la C.F.R. vor 
avea terenul lor. Pe alei s.au plan
tat puieți de brad. Se va amenaja 
un teren de volei lîngă plajă și

altul de tenis pentru ea vizitatorii 
ștrandului să poată practica și aces
te două sporturi. Baza sportivă se 
va împrejmui cu plăci de zgură 
presată, după o soluție dată de teh
nicienii de Ia depou. Pot fi văzuți 
lucrînd acolo chiar directorul de
poului și secretarul de partid- Iar 
exemplu] lor i-a molipsit și pe al
ții. Iată de ce asociația C.F.R, Ora
vița merită să fie cotată ea una 
dintre cele mai bune din oraș. Aici, 
oamenii iubesc sportul șl îl spri
jină. Și rezultatele nu întîrzie Au 
loc campionate ale asociației, cei 
ce reprezintă Atelierele C.F.R. în 
competiții se străduiesc să aibă o 
comportare tot mai bună. Nu e de 
minare că echipa radio-clubului de 
la C.F.R. Oravița este campioana 
țării pe anul 1972. „YO 2K BH“ în
treține legături cu 5 000 de radio
amatori din 80 de țări, avînd o ac
tivitate intensă.

Ne-am oprit mai mult la asocia
ția C.F.R. Oravița pentru că acest 
exemplu pe care ni-1 oferă merită 
a fi evidențiat și urmat de alte 
asociații 
care se 
sportivă 
tăți din

sportive. Mai ales de cele 
plîng că nu au o bază 
și nu pot organiza activi- 
această cauză...

Constantin ALEXE

Festivitatea de premiere ia proba inaugurală — caiac simplu bărbați: învingătorul. sovieticul 
este încadrat de rumânii V. Roțca fi I. Dragulschi.

„REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV
(Vrmare din pag. I)
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Considerațiuni după „Turneul Prietenia4* (I)

Patzaichin a luat conducerea șl — 
rezistînd tuturor atacurilor, mai 
ales după 850 m. cînd Wichman 
și Lewe au „întărit" mult — se 
îndrepta in cîștigător spre balizele 
de la sosire A urmat un finiș 
extraordinar de spectaculos. Pen
tru încă o clipă am avut certitu
dinea că Patzaichin va câștiga du
elul cu Wichman, dar canoistul 
nostru „l-a scăpat din ochi" pe 
ultimii metri și. cu numai două 
zecimi de secundă diferență, victo
ria a revenit în cele din urmă lui 
Wichman, care anunță astfel o re
marcabilă revenire de fermă, după 
Un început de sezon mai slab. Ne
concludentă evoluția celuilalt fa
vorit al probei, Lewe. Modest, 
sub posibilități și. desigur, s -.b aș
teptări, locul ocupat de Lipat Va
rabiev.

RIABCINSKAIA SAU PINAEVA?
Prima finala a fetelor s-a în

cheiat cu rezultatele scontate. Ca- 
iacistele sovietice Riabcinskaia și 
Pinaeva au ocupat primele două 
locuri, dovedind o formă excelen
tă. Care dintre 
însă, la Munchen 
1—500 m ? Iată 
pentru antrenorii 
de ales între două sportive de 
mare valoare. Intr-o asemenea 
companie și avînd în vsdere tim
pii realizați, ni se par demne de 
remarcat și evoluțiile sportivelor 
noastre. Este vorba, in primul rind. 
de Viorica Dumitru — clasată 
locul III — Maria Nichiforov 
Maria Tvanov

VICTORIE ROMANEASCA 
LA K 2—1000 M

Cu toate că la startul finalei 
K 2—1000 m erau prezente și 
chipajele reprezentative 
U R.S.S., Ungariei. R. D. Germane 
etc., Costel Coșniță și Vasile Si- 
miocenco porneau favoriți in a- 
ceastă cursă. Ei au confirmat in
tegral așteptările și în cea de a 
doua parte a cursei șl-au mărit a- 
vansul, ctșligînd confortabil cu 3 
secunde diferență. Este o victorie 
frumoasă, pe linia ultimelor evo
luții ale acestui echipaj în care 
antrenorii noștri își pun mari spe
ranțe pentru întrecerile olimpice.
DANILOV - SIMIONOV, DIN NOU 

PE PRIMUL LOC

ele va concura, 
în proba de K 

o întrebare grea 
sovietici, care au

pe
și

de 
e- 

ale

A. Saporenko

sporturi pe apă faptul că, în a- 
cest an, două echipaje de canoe 
extrem de valoioase se af.ă in
tr-un pasionant duel pentru selec
ția olimpică. Ora răspunsurilor este 
încă departe, dar ieri Danilov și 
Simionov au punctat din nou în 
fata colegilor lor. cîștîgipd finala 
probei de canoe dublu 1000 m după 
un finiș mai decis. în forță. Pat
zaichin — Covaliov au condus o 
bună parte a cursei, dar spre fi
nal au slăbit ritmul, permițir.d nu 
numai lui Danilov — Simionov. ci 
și canoiștilor maghiari Darvas — 
Povascy să treacă înaintea lor ba
lizele de sosire. Menționăm. însă, 
că departajarea pentru locurile 2—3 
a fost făcută — iarăși — de nu
mai două zecimi de secundă și că 
echipajul Patzaichin — Covaliov 
are încă multe șanse de... revanșă.
DOAR LA DOUA ZECIMI DE SE
CUNDA DE FAVORITELE OLIMNCE !

Finala probei feminine de K 2— 
500 m s-a redus, în ultima in
stanță. la o spectaculoasă întrece
re intre echipajele U.R.S.S. (Pina- 
eva — Kurisko) și României (Ni- 
chiforov — Dumitru). La sfîrșitul 
extrem de rapidei curse, cronome- 
trele arătau doar o diferență deEste binecunoscut iubitorilor de

ETAPA A DOUA
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE VITEZĂ

două zecimi de secundă intre ca- 
iaciste'e sovietice (pe care le con
siderăm favorite la Jocurile Oiim- 
pre) si reprezentantele noastre. 
Iată un rezultat care poate stimu
la. tn continuare, munca dj pre
gătire a echipajulyi nostru Nichi
forov — Dumitru. îmbunătățirea 
peri nuanțelor sale. Meritoriu și 
locul 3 ocupat în această probă de 
Valentina Serghei și Maria Ivanov.
O A TREIA VICTORIE ȘL.. UR
MĂTOARELE LOCURI FRUNTAȘE LA 

K-4—1000 M
In ultima finală a „Regatei inter- 

năționaie Snagov" s-au aliniat in 
start echipajele de caiac 4—IUO0 na. 
A fost o finală extrem de dispu
tată. cu un finiș de fotografie. Mai 
mult decît atit — finala ne-a adus 
și satisfacția unei noi victorii, re
alizată de echipajul nostru format 
din Aurel Vernescu — Mihai Za- 
Cu — Roman Vartolomeu și Ata- 
nase Sciotnic. De altfel, pe primele 
4 locuri în clasamentul probei s-au 
situat echipele noastre reprezenta
tive.

Sportivii români încheie, așadar, 
testul preolimpic al „Regatei inter
naționale Snagov" ph 3 victorii și 
numeroase alte locuri fruntașe. 
Fără indorală. evoluția „olimpicilor" 
noștri poate și trebuie să fie co
mentată nu numai prin prisma a- 
cestui bilanț, ci in raport direct 
cu valoarea adversarilor, cu cerin
țele etapei actuale de pregătire etc. 
Este ceea ce ne propunem să fa
cem intr-unui din numerele vi
itoare.

V. Iurcenko 
Gruppe (R. D. 

Varabiev
(România) 4:163; X
(U.R.S.S.) 4:19.3; 4. J.
Germană) 422.1 : 5. L.

(România) 4:22,6; 6. G. Denisov (Ro
mânia) 4:25.7 ; 7. J. Csuke (Ungaria)

Harastazi (Ungaria) și 
(R —

IN IMPORTANTUL EXAMEN DE LA KATOWICE

La Baia Mare a avut loc duminică 
etapa a doua a campionatului repu
blican de viteză, care a reunit la 
siart 63 de concurenți din 16 județe, 
întrecerile s-au desfășurat pe un 
traseu marcat în cartierul Progresul 
și au avut ca protagoniști pe alergă
torii de la C.S.M. Reșița. Motorul 
Baia Mare, Locomotiva Ploiești și 
Metalul București.

E. MOLNER $1 M BANU - ÎNVINGĂTORI 
IN CONCURSUL OE M0T0CR0S

OE LA BRAȘOV
la Brașov, pe Valea Răcă- 
în organizarea federației de 

• și a clubului Steagul 
roșu s-a desfășurat un concurs re
publican de motocros. cu participa
rea membrilor lotului national și a 
concurentilor de la șase cluburi si 
asociații sportive din țară. Concursul 
a constituit de fapt o avanpremieră 
a competiției internaționale „Cupa 
Dunării" ce se va disputa duminică 
16 iulie și la care vor lua startul 
alergători din Bulgaria, Cehoslovacia. 
Iugoslavia Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia.

Concurenții au oferit un spectacol 
dinamic și pasionant, în special la 
clasa mașinilor pină la 500 cmc, tn 
care M Banu, A. Crisbay. Tr. Moașa 
și A. Ionescu au furnizat dueluri 
mult gustate de public. La clasa mo
toretelor participarea a fost redusă, 
iar învingătorul, E. Miiiner (în vtrs- 
tă de 14 ani) a făcut dovada unor re
marcabile cal’tăti Rezultate tehnice : 
CLASA 70 CMC - l. E. Miiiner (St. 
roșu Brașov), 2. N Sene (St. roșu 
Brașovl ; CLASA PÎNA LA 500 CMC 
— ț. M Banu (Poiana Cîmpina). 2 
Tr Moașa (St. roșu Brașov), 3. D. 
Mateșan (Victoria Moreni).

Mihai BIRA

Ieri, 
dăului, . 
specialitate

Iată primii clasați la cele șase 
probe disputate: 70 CMC — 1. G. 
Sechenstein (C.S.M. Reșița). 2. D. Va- 
silescu (Metalul București). 3. M. Di- 
nescu (Energia Cîmpina) ; 125 CMC 
- 1. M. Wetzler (C.S.M Reșița). 2. 
Al. lonescu-Cristea (Oțelul Galati). 
3 C. Novac (C.S.M. Reșița) ; 175
CMC - 1 “ " 
tiva Ploiești), _ -u,™,,___
(C.S.M. Reșița). 3. D. Vasilescu (Me
talul București) : 250 CMC — 1. Cr. 
Dovids (Metalul București), 2. N. 
Fuicu (C.S.M. Reșița). 3 P. Dumitra- 
che (Otelul Galați) : PlNA LA 500 
CMC - 1. ' " ' '
Baia Mare). 2. Ion Gheorghe (Oțe
lul Galați), 3. FL Bejan (C.S.M. Re
șița ; ATAȘ — 1. T. Macsai + A. 
Vitlinger (Motorul Baia Mare), 2. 
Șt. si l. Csorbasy (U R A Tg. Mureș). 
3. 'V. Deak + N. Ciubotea (Voința 
Sibiu).

: (C.S.M.
M. Mezincescu (Locomo-

2. W. Hicrsch vogel

V. Solomon (Motorul

Vasile SASARANU coresp.

Ca orice reuniune premergătoare celei 
a Derbyului ziua de ieri n-a generat 
rezultate cu semnificații deosebite. De 
aceea, folosim prilejul de a dezbate suc
cint o problemă care se manifestă eu o 
surprinzătoare virulentă tn ultima vreme. 
Astfel, programele reuniunilor cuprind 
mereu declarațiile unor antrenori că di
verși cai manifestă la antrenamente un 
plus de valoare fală de evoluțiile ante
rioare. Am înțeles cu toții că acestea 
reprezintă tn esență o manevră de aco
perire. care pune la adăpost oe antre
norul respectiv de susniciunea fluctua
țiilor de peuormante. Numai că formu
larea acestui fenomen este evazivă șl 
nu răspunde la trei întrebări legitime, 
t) Cine. în afara antrenorului. înregis
trează plusul de valoare ? 2) Cit este 
acesta de elastic ? 3) Cum este acest 
plus de valoare reflectat în handieapa- 
rea calului respectiv ? Alături de spec
tatori. nădăjduim in reglementarea de

★ _
Duminică dimineața. în prima zi 

a întilnirii bilaterale de juniori 
România — Bulgaria, tinerii caia- 
ciști și canoiști din țara noastră au 
obtinut victoria în toate cele 7 pro
be disputate. întrecerile continuă 
astăzi.

FIȘIER
Kl- IBM m: 1. A. SAPORENKO 

(U.R.S.S.) 3:53.5 ; 2 V. Roșea (Ro
mânia) 3:56.4; 3. I. Dragulschi (Ro
mânia) 3:57.3 ( 4. C. Macarencu (Ro- 
—•“-1-* = ț Torente (Ro-

Paschke (R. D.
Helinge (R. D.
Rummel (R. D.

Z.

mânia) 3:57,4 ; i 
mânia) 3:59,1 ;
Germană) 4:00.6;
Germană) 4:00.8 :
Germană) 4:00,9 ; 
(Ungaria) 4:04;7.

Ci - 1000 m :

o.
6. 

; 7. 
; 8. 
; 9.

1.
(UNGARIA) 4:16,7 i

T. 
î. 1.

Nechnitser
WICHMAN 
Patzaichin

4-56.0; G. 
Detlef Lewe 
descalificați.

K 1 — 500 m
KAIA (U R^.S.) 
naeva (U.R.S.S.) 2:07.8 
tru (România) 2i'll.8 ; 4 
forov (România) 2:10.4 ; 5. 
(România) 2:113; A V. Serghei (Ro
mânia) 2:12.4; 7. M. Cosma (Româ
nia) 2:14.5 • 8. Kumbhols (R. D. Ger
mană) 2:15.2, 9. P. Humă (România) 
2:183.K 2 —1000 m : 1. C. COȘNIȚA - 
V. SIMIOCENCO 
3:32,7 ; 2. 
(U.R S.S.) 
Kralovan
— Jorke
Menendez 
3:36,6; 6. .
(România) 3:37,1 ; 7. M. Patrichi — 
Zabara (România) 3:40.0: 8. Foldy 
I. Sidoreaco (România) 3:40.4 ; 9. A. 
Varabiov — E. Pavel (România) 
3:41,7.

C 2— 1000 m: I. GH. DANILOV
— GH. SIMIONOV (ROMÂNIA) 
3:58,0 ; 2. M. Darvas — P. Povascy 
(Ungaria) 3:59.2 ; 3. I. Patzaichin —
S. Covaiiov (România) 3:59,4 ; 4. E. 
Nemeș — S. Nemeș (România) 4:01,5 : 
5 V. Calabiciov — G. Munteanu (Ro
mânia) 4:01,8 ; 6. G. Petrikovics —
T. Wichman (Ungaria) 4:02,1 ; 7. V. 
Papkov — M. Lobanov (U.R.S.S.) 
4:05.3; 8. Hoffman — Glaser (R F a 
Germaniei) 4:05.5 ; 9 Sach — Skolnik 
(Cehoslovacia) 4:08,7.

K 2 — 500 m (F) : 1. L. PINAEVA
— E. KURISKO (U.RS.S.) 1:63,8; 2. 
M. Nichiforov — V. Dumitru (Româ
nia) 1:54,0; ?. V. Serghei — M. Iva
nov (România) 1:57,2; 4. M. Cosma
— N. Sadovnic (România) 1:59,5 ; 5. 
Kumholtz — Oltmann (R. D. Ger
mană) 2:01,0; 6. P. Humă — N. Ni- 
coiae (România) 2:02,6 ; 7. N. Mun- 
keva — V. Miteva (Bulgaria) 2:11,9.

K 4 — 1000 m : 1. A. VERNESCU - 
M. ZAFIU - R. VARTOLOMEU - 
A. SCIOTNIC (ROMÂNIA) 3:08.4 ; 2. 
Șt. Pocora — H. Ivanov — D. Iva
nov — V. Roșea (România) 3:08.9 ; 3. 
I. Terente — .
vel — I. Negraia (România)
4. V. Ștefan — I. Bivol — V. 
nenco — I Ivanov (România)
5. I. Filatov — I. Stetstenko
Didenko — V. Morozov (U.R.S.S.) 
3:11,4; 6. Korach — Jorke —
Kersten - Psche (R. D. Germană) 
3:11,7; 7. H. Menendez — J. Celar- 
rio — E. Alvaro — J. Sans (Spa
nia) 3:13.4 ; 8. Makkela — Konjule
— Markkanen — Lechtosaloj (Fin
landa) 3:14,1 ; 9. S. Foldy - I. Si- 
dorenco — M. Patrichi — E. Zabara 
(România) 3:14,4.

F. a Germaniei)
(H 1. 1.

2:07.0
RIABCINS- 

• 2. 
1 V.

M.
M. Ivanov

L. Pi- 
Dumi- 
Nichi-

(ROMÂNIA) 
C Kostenko — V. Cononov 
3:35.7 ; 3. T. Nagy — G. 
(Ungaria) 3:35,9; 4 Korsch 
(R. D. Germană) 3:36,1 ; 5.

— J. Celorio (Spania) 
Șt. Pocora — H. Ivanov _ . _ . . E

tui nai i iaj -ti.uo.u , o. 
A. Varabiev — E. Pa- 

3:10,3 ; 
Simio- 
3:10,9 •
— V.

Turneul internațional de scrimă 
de la Katowice, organizat de fede
rația poloneză de specialitate (care 
își sărbătorește în acest an 50 de 
anj de existență) s-a încheiat. Să 
vedem acum ce constatări ne-a ofe
rit acest ultim — și deosebit de 
important — colocviu preolimpic, 
evident, in principal pentru loturile 
României, a căror analiză o vom 
începe cu floreta masculină.

Rezultatele vă sînt cunoscute. La 
individuale, un loc în finală prin 
Mihai Țiu și trei în semifinale (Tiu, 
Mureșanu și Haukler), după ce toți 
reprezentanții țării noastre trecuse
ră fără emoții de primul tur. Nu
mai Falb s-a complicat in conti
nuare. în sferturi, victimă a pro
priilor greșeli tactice : a pierdut la 
Koziejowski cu 5—4. după ce îl 
condusese cu 3—1. Și dm nou Falb 
s-a complicat în asaltul cu Pfeiffer 
(1—5). in care era necesar să punc
teze duar trei tușe pentru a ob
ține calificarea. Ej a punctat, insă, 
o singură dată, 
clare, plecind 
adversar...

Prin prisma 
țațele ftoretișților noștri, în ansam
blu. pot fi socotite satisfăcătoare. 
Dovadă și culoarul bt)n pp care ei 
i-au avut la echipe (poziția a do
ua). Dar. facem o subliniere : sa
tisfăcătoare, in condițiile loturilor 
participante la Katowice din rindul 
cărora, din păcate, au absentat, 
printre alții, principalii floretiști 
maghiari. De bună seamă că alta 
ar fi fost situația tabloului final și 
a pozițiilor la echipe, dacă Ia acest 
turneu ar fi tras și frații Kamuti, 
Szabo și ceilalți floretjști din prima 
garnitură a Ungariei. Pe noi ne 
interesa direct testul cu specialiștii 
maghiari la această armă. Și așa, 
însă, floretiștii români au primit o 
replică hotărîță din partea tine
rilor care au reprezentat Ungaria. 
Tiu. mai ales, calificat în semifina
le, după un epuizant asalt de baraj 
cu Szakacs și ciștigat la limită. 
(Anterior, Țiu pierduse în două rin- 
duri la acest foarte talentat flore- 
tist..

Or, în asemenea condiții, pozi
țiile ocupate de floretiștii noștri în 
turneul individual nu prezintă un 
suport prea edificator, ele avînd o 
valoare relativă.

Și maî puțin edificatoare a fost 
comportarea la echipe. Situat într-o 
grupă extrem de avantajoasă (în 
condițiile mai sus-amintite) repre
zentativa țării noastre a pierdut — 
eu totul inexplicabil pentru toți 
specialiștii prezenți la Katowice — 
primele două meciuri. Ia adversare 
care — teoretic — nu puteau emite 
pretenții, cum sint cele ale Cubei 
(6—9) și Foloniei II (5—9) și apro- 
priindu-și după aceea victoriile în 
partidele cu R.D. Germană și Un- 
garia. in ambele cazuri cu 9—7,

in alte două situații 
cu lama pe lingă

individualelor, rezul-

.1.

tocul 5 în

punctul de 
antrenori 

cea

bilanț care i-a conferit 
clasamentul probei.

Chiar dacă admitem 
vedere creditat de unii 
că echipa Cubei nu ntai este
de acum trei ani, de la C.M. de Ia 
Havana (prin multiple prezențe la 
concursuri internaționale și, mai 
ales, printr-o muncă extrem de se
rioasă, echipa Cubei și-a sporit 
potențialul) ; chiar dacă ținem sea
ma că în echipa secundă a Polo
niei — ca să respectăm adevărul, 
un fel de a treia echipă, cu excep
ția iui Wojciechowski... — au exis
tat multe tinere talente și tot nu 
poate fi găsit un răspuns mulțu
mitor, o justificare a celor două 
eșecuri din turneul pe echipe. Com
portarea din meciurile cu Cuba și 
Polonia II elimină, practic, din 
discuție prezența floretei masculina 
românești la J. O.

în ultimă instanță, nu rezultatele 
în șine ne determină să păstrăm 
o prudentă rezervă cu privire Ia 
posibilitățile floretiștilor din actua
lul lot al țării, cj comportarea sub 
orice critică a trăgătorilor de la a- 
ceastă armă, a Iui Țiu în mod spe
cial, în toate meciurile, a Iui Falb. 
cu excepția asalturilor din partida 
cu Ungaria. Chiar și 
altă dată un element
pentru „4"-ul nostru (la Montreal, 
de exemplu, a fost unul din fac
torii decisivi ai victoriei floretiștilor

Mureșanu, 
catalizator

———

X

HI ROND IȚA A REINTRAT VICTORIOASĂ

rigoare a situației semnalate. Cît pri
vește rezultatele de ieri, pe prim plan 
se sftuează reintrarea victorioasă a lepei 
Hirondița. care, după o absență destul 
de îndelungată, s-a comportat impeca
bil. spulberând veleitățile lui Habar și 
ale ..micei" Senzația. A fost, de altfel, 
unul din -numerele" lui Avram, de ne
recunoscut cum a zburdat și cu Joviala, 
fată de evoluțiile anterioare, tn prece
denta ieșire publică. aceasta înota 
undeva, in coada lotului, cind s-a Pfo- 
dus un incident, iar ieri fugea de parcă 
era izvorâtă din altă categorie de cai 1 
Ce vor aprecia arbitrii, nu știm, dar 
după opinia generală Avram- .j trebui, 
în virtutea oozitiei pe care o ocupă, 
să-și . reviz.ulască serios atitudinea pro
fesională ! Rezultate ~—
Antet (Gh. Tănase) 
3. ordinea 9: cursa
Onache) 42.3. Halta. . _ __  ...
ordinea 27; cursa a m-a : Sanda (Tr.

tehnice : Cursa I — 
46.1. Epolet. simplu 
a II-a : Datina (S. 
simplu 6. event 63,

Marcu) 33,8, O'oreja, zefirel, simplu 3, 
event 352. ordinea 64. ordinea tripla 460; 
cursa a IV-a : Mojica (Gh. Tănase) 32.3, 
Sufertaș, Obădar, simplu 3. event 55, or
dinea 48, ordinea triplă 1 646: cursa a V-a: 
Rațiunea <Tr. Marcul 37,9, Japonez, sim
plu 2, event 17, ordinea 90; cursa a Vl-a: 
Joviala (Gh. Avram) 30. Măcieș. Kilowat, 
simplb 5. event 18. ordinea 37. ordinea 
triplă 422: cursa a VII-a : Japonia ('Cr. 
Marinescu) 30.9. Furioasa, simplu 3. event 
26. ordinea 35: cursa a VUt-a : Hlron- 
dita (Gh. Avram) 29.4. Habar. Senzația, 
slmolu 14. event 28. ordinea 79. ordinea 

387: cursa a IX-a : Elocventa (I. Oltea
nul 45.3. Susan, șlmolu 2 event 26. or
dinea 
suma 
geri :

15. Jocul austriac s-a ridicat la 
de lei 22.789 sl s-a închis. Retra- 
Hruba.

Niddy DUMITRESCU

români, campioni mondiali), a avut 
scăderi surprinzătoare, nereușind 
să se impună în fața unor adver
sari modești, foarte mulți dintre 
ei necunoscuți. Numai Haukler, 
in pofida stării sale fizice (o spon
diloză lombară cronicizată) a mai 
dat un oarecare suflu echipei, fă- 
cîrid-o să nu piardă la diferențe de 
scor și mai severe.

In principal, trebuie să repro
șăm floretiștilor noștri că nu s-au 
dovedit deloc combativi (una din 
armele lor tactice altă dată), că s-au 
complicat inutil, căutind să etaleze 
un diapazon larg de procedee teh
nice clasice, tocmai in fața unor 
adversari care le-au răspuns prin 
acțiuni simple, cu o mare eficientă. 
„Niciodată nu ne-am pregătit atit 
de mult pentru J. O. ca acum, în 
prima parte a anului" — ne spu
nea Falb, înainte de Katowice. An
trenorii lotului confirmă o aseme
nea realitate. Dar, iată rezultatele 
vin să infirme.

Ținînd seama de toate aceste as
pecte, de valoarea scăzută dovedită 
de floretiștii noștri, se pune între
barea dacă ei mai pot pleca la 
J. O. Căci. în definitiv, ce garanții 
controlabile există 
august, potențialul 
mâni va fi altul ?

că. pină ta 25 
floretiștilor ro«

Tiberiu STAMA

S-A ÎNCHEIAT

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI

CRAIOVA, 9 prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). Pe baza 
hipică din localitate au luat sfîr- 
șit întrecerile primei etape a cam
pionatului republican de călărie.

In proba de obstacole, categoric 
mijlocie, pentru desemnarea 
vingătorului a fost necesar 
baraj. Pe primul loc s-a 
Dumitru Velea (Steaua) cu 
vat cu 4 p. El a fost urmat de 
Al. Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Strop 
7 p. și 
Saghia, 
baraj).

25 de

în- 
un 

clasat 
Vino-

V. Costache (Steaua)
3 p (el neparticipînd

călăreți s-au întrecut

cu 
la

în 
cadrul probei de obstacole pen
tru juniori de 18 ani. Proba a 
fost cîștjgată de Dania Popescu 
(Steaua) cu Graur cu 0 p (28,9 
sec). Pe locurile următoare s-au 
clasat Cornel Chiuaru (C.S.M. Si
biu) cu Ring și Sorin Soveja 
(Steaua) cu Oglinda, ambii cu Op 
penalizare, dar avînd 30,2 sec și, 
respectiv. 31,7 sec.

In cadrul probei de obstacole 
categorie semiușoară, Harald Mul-

ier (C.S.M. Sibiu) cu Călin s-a 
clasat pe locul I, întrecînd* la ba
raj pe ceilalți 16 concurenți. Locu
rile următoare au revenit lui Du
mitru Loncanu (Steaua) cu Mis
ter, Harald Mtiller (C.S.M. Sibiu) 
cu Douglas și Al. Bocan (C.S.M. 
Sibiu) cu Cerbu.

Un frumos spectacol au oferit 
călăreții înscriși în proba de ob
stacole pe echipe. După o luptă 
strînsă, victoria a revenit forma
ției Steaua (I. Popa 
V. Tudor cu Perla, D. 
Vinovat, V. Costache cu 
care a terminat fără nici 
lizare, urmată de C.S.M, 
4 p și Dinamo cu 8 p.

în proba de obstacole 
foarte 
Dania 
ocupat 
Graur 
ția a 
dinamoviste Manuela Bogza 
Vinieius 4 p.

cu Goia, 
Velea cu 

Șaghia), 
o pena- 

Sibiu cu

fete o 
a avut 

care a 
cu

bună comportare 
Popescu (Steaua), 
primele două locuri 

și, respectiv, Vinovat. Pozi- 
treia a revenit_ călăreței 

CU

Teodor COSTIN

ROMÂNIA FILM prezintă

RAFF VALLONE

In filmul american

VEDERE
DE PE POD

după piesa lui Arthur Miller
Regia : SIDNEY LUMET
CU : Maureen Stopleton, Ray

mond Pellegrin, Jean Sorel, Ca
rol Lawrence, Morris Carnovsky
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CITE MORI SINT PE BUZĂU...

Ce se poate spune despre o echi
pă care, cu șase internaționali în 
componență (Dinu, Deleanu, Radu 
Nunweiller, Lucescu, Dumitrache și 
Fl. Dumitrescu) și cu alți jucători 
de valoare, termină campionatul mai 
slab ca în ultimii ani, pe locul 7, la 
10 puncte de treapta supremă ? Că 
nu a atins nici pe departe plafonul 
posibilităților sale, că nu a dat do
vadă, cît de 
loric stabil, __  __
cialitate multe partide și momente din joc, că nu — ■ ..
tjcipat în mod _ __ ,
trenamente și în meciuri, câ antre
norii și secția de fotbal nu au reu
șit să fructifice la maximum valo
rile lotului ș.a.m.d. Desigur, acum, 
cînd foștii campioni au încheiat se
zonul modest, nefiind (incredibil, 
parcă !) prezenți la startul nici unei 
competiții europene, s-au spus, se 
spun și se vor mai spune multe...

S-ar putea spune, de pildă, că a- 
cest campionat slab al dinamoviști- 
ior a fost determinată în bună

că
cît, de un nivel va- 

a tratat cu superfi-

toți jucătorii au par- 
egal la efort, în an-

galuri, 5 infrîngeri, golaveraj 23—19, 
totalizind 16 puncte ; bilanțul din re
tur : 6 victorii, 3 egaluri, 6 infringed, 
golaveraj 23—17, adică 15 puncte ți 
același loc 7 in finalul ediției. Un 
paralelism aproape perfect, chiar 
dacă returul a fost presărat și cu 
citeva evoluții foarte bune (victoria 
de la Arad, succesele în fața Rapi
dului și Stelei, acel 6—0 cu S. C. 
Bacău). Un paralelism, totuși. al 
comportărilor mediocre.

Firește, au existat și cauze neaștep
tate. care au frînat revenirea fostei 
campioane la cota valorică cu care 
ne obișnuise și la care o îndreptă
țeau calitățile superioare ale ma
jorității lotului de 24 de jucă
tori, sau la o cotă cel puțin apropia
tă. E vorba, în primul rind, de ab
sențele de lungă durată a două piese 
importante — Sătmăreanu II indis
ponibil după accidentul de la Brașov, 
din etapa a XVII-a, și Dum trache 
— prezent numai In 10 jocuri (in
disponibil 11 etape din retur, plus 
7 etape suspendare și 2 etape acci-

ZO
z 7 / z X

partide, izolarea

LOCUL

2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 
ETAPA

în cadrul aceleeași j
și lipsa de incisivitate a atacanților. 
nu pot scuza jocul prestat în gene
ra'. de echipă, joc sub nivelul atins 
anul trecut. în finalul stagiunii. Di
namo a avut o revenire de formă, 
cîr.d posibilitățile de exprimare ale 
echipei s-au reliefat pregnant, dar 
inconsecvența și chiar lipsa de serio
zitate în angajarea celor 90 de minu
te de jcc (vezi meciurile de la Ora
dea, Ploiești, București, cu F. C. Ar
geș, și semifinala din Cupă cu Jiul) 
au făcut ca teamul antrenat de D. 
Nicolae-Nicușor și Ion Nunweiller să 
termine campionatul, undeva la mij
locul clasamentului, iar unica șansă 
de reabilitare. Cuca, să fie compro
misă, la Piteșl' 
ce echipa 
min. 73 !

Cînd o 
tional ca

semifinală, după 
cu 2—0 pină in

a-produse ale clubului. Rămîne ca 
ceasta acțiune să fie continuată cu 
tact și atenție, pentru a nu rămîne 
doar o experiență generată de con
junctură.

Mircea M. IONESCU

Către miezul nopții de sîmbătă, versurile erau 
aproape gata. Totul pornea de la „Frunză verde 
de alun / Să cîștige cel mai bun". Mai trebuia gă
sită doar melodia pentru catrenul final. Profesorul 
de muzică Giurgea s-a fixat în cele din urmă la 
„Cîte mori sînt pe Buzău". Apoi, a bătut la mașină 
versurile. Era nevoie de vreo 80 de exemplare. Și 
toate au fost gata, dimineața, la 5 și jumătate, 
cind fiecare ghid din autobuzele spre Ploiești a 
primii cite o foaie.

Convoiul a oiuns la 7 In fața stadionului Petro
lul, unțle a făcut joncțiunea cu cei venifi pe calea 
ferată. Suporterii Gloriei, coborînd din autobuze, 
s-au pornit să cinte și să scandeze : „Foaie verde 
și-un dudău / Badea joacă la Buzău". Un grup mai 
vesel, venit probabil de la Pietroasele, părea să 
considere meciul o simolă formalitate : „Am venit 
din C / Și urcăm la B",

Curtea Petrolului era arhiplină. Primele grupuri 
luau cu asalt porțile care urcau spre tribuna I. 
Dar — stupefacție — tribuna I era ocupată I Cei 
din Moreni sosiseră încă de la 5. Vrînd-nevrind bu- 
zoienii au ocolit stadionul, spre tribuna a ll-a, ca 
să fie toii împreună. Și erau 7 000 I

...A început corul galeriilor. Au apărut echipele. 
Dragomir, antrenorul buzoienilor, fost mijlocaș la 
Petrolul, arborează un tricou — roș-albastru, cu 
5 pe snate, poate în amintirea Juventusului. Ma- 
seurul Gloriei poartă un trening de lux. Cele două 
galerii se înfruntă fără menajamente. Buzoienii 
cintă neîntrerupt : „Din Bărăgan la Nehoi / Tot 
Buzoul e eu noi". Cei din Moreni, care cunosc 
mai bine povestea fotbalului, se acompaniază cu

tamburine de tip brazilian. Pe neașteptate, pe pista 
stadionului defilează un nou grup buzoian. E un 
fel de ansamblu grafic. Pe pieptul fiecărui tînăr 
e scrisă cîte o literă. Astfel se poate citi distihul : 
„Gloria, Gloria / îți dorim victoria I"

Stadionul e arhiplin. Tribunele ard. Un petrolist 
îmi strigă la ureche : „De la meciul cu Liverpool 
n-am văzut așa ceva !"

S-au vîndut peste 13 000 de bilete!
Începe iocul. Tribuna a ll-a cîntă mereu : „Foaie 

verde de cicoare / Gloria e-n formă mare"
Desenul iocului e simplu. Cei din Moreni sînt 

mai rafinați — au 20 de ani în Divizia B — dar 
Gloria aleargă într-unq, de parcă ar fi fugărită 
de fantoma Diviziei C. Se simte că e o echipă mai 
tînără, care respinge ideea că tehnica mai bună 
a Flacărei poate decide.

In momentul în care „vîrful" 
chis scorul, dintr-o pasă a lui 
improvizat cu tempo 
în Divizia secundă". __ T_ ,
Moreni păreau cuprinși de obpseala

...Am auzit că o bună parte dintre 
suporteri buzoieni au cinstit victoria 
curgînd pe jos drumul spre Buzău...

★

Rostul acestor rînduri a fost doar 
că în fotbalul nostru există o deplasare 
a entuziasmelor, care întunecă tot mai 
rele palid al Mehalei.

Negoescu a des-
Badea, tribuna a 

„Vestea merge ca o undă / 
Meciul era jucat. Cei din 

resemnării.
cei 7 000 de 
Gloriei par-

de o aminti 
geografică 
mult soa-

loan CHIRILĂ

S-A ÎNCHEIAT BARAJUL PENTRU DIVIZIA B
Au promovat: METALUL DROBETA TR. SEVERIN. GLORIA BUZĂU. METROM BRAȘOV Șl DELTA TULCEA

echipă de

De ieri la prinz se cunosc noile promovate in Divizia B. La Rm. 
Vilcea, Hunedoara, Ploiești și Roman s-au disputat ultimele partide ale 
barajului și în urma rezultatelor înregistrate METALUL DROBETA TR. 
SEVERIN, MRȚROM BRAȘOV, GLORIA BUZĂU 
vor participa din toamnă in Divizia B. Iată citeva 
rile disputate ieri.

Limona (care, în general, a condus 
bine un joc foarte greu) și este e- 
liminat, dar nu vrea să >ă.'.'i*:easi ;i 
terenul, iar finalul devine un ta
blou grotesc, cu arbitri îmbrincri 
șj loviți de cîțiva dintre ju latoi'ii 
Independenței (Nagy. Cheroiu și Hi- 
zo). Independența pierduse promo
varea în prima repriză ! Meta'ul o 
dobîndise, în schimb, în repriza se
cundă, în virtutea unui principiu 
vechi de cînd fotbalul : un mei 
durează 90 de minute 1

METALUL : Angelescu — Mus- 
chici, Cîntar, Traseu, Cîrtog — San
dru (min. 46 Tîră), Jimboreanu — 
Qlteanu (min. 70 Vișan), Boța, Că
priorii, Getoiu.

INDEPENDENȚA : Hizo — Bo- 
bolot, Nagy, Rubint, Judele —- 
Munteanu (min. 40 Dopp). Cherciu 
■— Serfdzo, Pavlovici (min. 75 
Szakaci), Floarea, Soos.

Repriza întîia e favorabilă sibieni
lor sub aspectul jocului, dar ne
favorabilă. sub alt aspecț : Mun- 
leanu părăsește terenul definitiv 
în min. 40, accidentat, iar antre
norul RetscRer, care intrase 
teren, este invitat în tribună.

Sibienii au crezut, însă, că

rer.ume interna-
Dinamo termină campior.a- 

pozîție atit de modestă, 
sint. desigur, umbrite de 
Nu vom trece, însă, peste 

reușite, peste faptele care onorează 
pe unii jucători. Am putea aminti 
de recordul Iui Cheran care a jucat 
In toate cele 30 de etape, de omni
prezența și tenacitatea Iui Dinu, ju
cătorul cu randamentul cel mai bun 
din echipă pe baza notelor acordate 
de revista -Fotbal", de titularizarea 
și împlinirea valorică a unui nou 
cuplu de fundași centrali, tînăr și 
talentat (G. Sandu — Dobrău), de 
apropierea lui Dumitriu II de forma 
sa bună de altădată, de eforturile 
lui Lucescu, Dinu și Radu Nunweiller 
de a dinamiza jocul echipei. Sînt e- 
lemente de preț, dar în virtutea u- 
nui principiu care contravine arit
meticii dar care este valabil în sport, 
întregul nu este egal cu suma părți
lor. Și Dinamo n-a fost in campiona
tul incheiat o echipă pe măsura ju
cătorilor săi...

Și totuși, se poate spune că, din- 
tr-un anumiț unghi de vedere. Dina
mo a înregistrat un salt față de cam- 
pienatul trecut. E vorba de munca 
educativă mult mai susținută ca al
tădată. fapt cșre a făcut, printre al
tele, ca echipa să nu aibă nici un 
jucător suspendat în retur, iar ca
zurile de indisciplină să se rărească 
pînă la dispariție. Celălalt fapt pozi
tiv al echipei il reprezintă tineretul. 
In numele viziunii realiste și cura
joase, în echipa mare au fost lansați 
tn acest cpmgionat cîțiva tineri de 
real talent (Batacliu, Custof, Gașpar, 
V. Petre) și titularizați, cum aminteam 
mai sus .Dobrău și G. Sandu. Cu 
excepția ultimului, toți ceilalți sînt

Și DELTA TULCEA 
amănunte din întîlni-

în

GLORIA BUZĂU - FLACĂRA MORENI 1-0 (0-0)
telefon, de laPLOIEȘTI 9 (prin 

trimisul nostru)
Meci decisiv și de

nectat la tensiunea 
ritgbiie. r„____
și de patimi, două galerii 
porții aproximativ egale 
fel de frumos. Intr-un cadru 
pe care l-ar fi invidiat pînă

un 
ideal ca Divizia B poate fi atins 
numai prin apărare. Și se apără 
toată repriza secundă cu 10 oameni, 
iar în atac nu mai reușesc să țină 
mingea. Metalul atît a așteptat. Și 
după citeva ..șarje de probă" me- 
talurgiștii egalează prin Căprioru, 
dintr-un șut de la circa 18 m (min. 
66). Era ci?" că sibienii, căzuți fi
zic, nu mai ‘pot forța destinul. Așa 
îneît. vor rata tot mețalurgiștii 
(Căpriorii 69. și 78 și Boța

cepția de joe, dar cu un imens po
tential fizic, a dominat, a marcat 
un gal (sut din careu al lui hego- 
escu, bine deschis de Badea), a fost 
în stare să-și păstreze zestrea săracă 
(imediat după 1—0 și-a supraîncăr
cat. pheventiv, efectivul din apărare) 
și în ciuda zvâcnirilor ambițioase ale 
celor din Moreni nimeni și nimic 
n-g mai pulul detrona această e- 
chipă de pe soclul ei d» divizionară 
B, cucerit cu atita trudă. In fond, 
„rotița de aur" a Flacărei, Frîncu.

miză, co- 
finale ve
de lume 
de pro- 

vi-au la 
sonor 

„ -ra-vw Și faimosul San Siro Și pentru ca lupta 
să fie splendidă și deznodămintul 
aminat pînă în ultimul minut, si e- 
chipele s-au dovedit a fi aproxima-

mare 
unei 

Stadionul gemea

sură de evoluția din tur, atunci cînd 
s-au semnalat carențe In toate com
partimentele. Totuși, ciudată consec-

Politehnica lași in lumina Diviziei B

din campionatul

vență — Dingmo s-a comportat la 
fel și în retur. Astfel, în tur,, a ter
minat pe locul 7, cu 6 victorii, 4 e-

LOTUL FOLOSIT

absențele din

vină... ♦ Eforturi
pentru revenirea in Cu două minute înainte„A‘

„(IITOTII Ari uREȘIT PE UNDEVA

IN tur : Andrei, Constantines- 
cu. Caval, Cheran, Nunweiller III, 
Sătmăreanu, Deleanu. Dinu. Nun
weiller VI, Lucescu. Doru Popes
cu. Dumitrache, Sălceanu. Dumi- 
trlu H. Dumitrescu. G. Sandu, 
Dobrău, Haidu, Mustățea, Stoe- 
nescu.

IN RETUR : Constantinescu, An
drei, Cavai, Cheran, Sătmăreanu 
II, Deleanu, Dinu, Nunweiller VI, 
Lucescu, Sălceanu. Dumitrlu II, G. 
Sandu. Dobrău, Dumitrescu, 
Dom Popescu, Dumitrache, Mus
tățea. Gașpar. Custof, Batacllu, V. 
Petre.

dentat în prima parte a campiona
tului) — absențe care, corelate cu 
indisponibilitățile mai scurte (dar 
importante) ale Jui Radu Nunweiller, 
Deleanu, Lucescu. Sălceanu (acciden
tați pentru două sau trei etape) ți 
Dinu (trei etape suspendare, dintre 
care una rămasă 
trecut), au slăbit și mai mult forța 
echipei din sos. Ștefan cel Mare A 
mai intervenit și „tributul" pe care 
Dinamo l-a plătit cerințelor echipei 
naționale, ți acest lucru datorită, in 
primul rind, mentalității majorității 
jucătorilor chemați in lotul repre
zentativ. Dar toate acestea nu pot 
scuza lipsa unui echilibru constant 
in jocul echipei, insuficiența mobili
zare în pi.rtide zise ușoare (1—1 cu 
Petrolul și cu C.F.R. Cluj Ia Bucu
rești, 3—3 cu Crișul la Oradea) sau 
grele (1—2. cu Steagul roșu la Bra
șov, 1—3 cu Sport Club la Bacău, 1—2 
cu A.S.A. Tg. Mureș la București și 
cu Universitatea la Craiova, 0—1 cu 
Farul la Constanta, etc.), uneori și

Mircea BĂTR1NU
CLASAMENTUL

1. METALUL DROBETA
TR. SEVERIN

2. Independența Sibiu
3. Vagonul Arad

2
2
2

1 1 0 3—2 3 P.
0 2 0 2—2 2 P.
0 11 2—3 l D.

f.

® Urmările ,,cazului Mărdărescu 11“ 0 Accidentările și 
preajma sprintului final • Și jucătorii au partea lor de

PETROLUL MCINEȘTI - I. T. A.
PAȘCANI 3-1 (2-1)

ROMAN 9 (prin telefon). Pesle 
500 de spectatori au urmărit a- 
ceastă partidă. Pășcănenii au în
cercat să se reabiliteze pentru e- 
șecuil la scor din partida anterioa
ră, dar datorită lipsei de condiție 
fizică și tehnicii pr,ecare au pier
dut în fața unei echipe totuși în 
ascensiune, Petrolul. După ce 
Crețu (I.T.A.) deschide scorul în 
min. 3, petroliștii reușesc să ega
leze în min. 18 prin Moraru. Mai 
proaspeți, jucătorii de la Petrolul 
atacă mai des pe aripi și trimit 
de două ori în bară, anunțînd go
lul pe care-1 va realiza în min.| 
37 Mocănașu.

în repriza secundă, partida 
ce mai puțin, asistăm la un 
la mijlocul terenului, iar cei 
re reușesc să înscrie sînt tot 
troliștii prin Bîrliga (min.

Iubitorii fotbalului din Iași se în- 
tîlnesc și vorbesc despre tot felul de 
lucruri mărunte, dar tocmai despre 
fotbal nu vor să mai vorbească! 
lașul vrea să uite, să nu-și mai a- 
ducă aminte de rana încă deschisă 
a zilei de 28 iunie, atunci cînd ver
dictul retrogradării n-a mai putut 
fi evitat.

Oamenii par foarte grăbiți. N-au 
timp să se uite înapoi, să-și anali
zeze greșelile lor și pe ale altora — 
și nici nu vor, poate și din teama 
că eie îi vor face mai puțin încreză
tori, mai sceptici și mai obosiți. 
Profesorul Hălălău, unul d,i.n foștii 
conducători (și probabil... viitor), ai 
destinelor echipei de fotbal, ne spu
nea că o analiză amănunțită a ce
lor petrecute în ultimul an nu ar 
avea nici-o utilitate. „Nu are 
rost să căutăm acum cu tot dinadin
sul un țap ispășitor, spunea el. Cu 
toții am greșit pe undeva, fiecare 
are partea sa de vină: conducători, 
antrenor, jucători. spectatori, ce 
mai. tot lașul ț Va trebui să o luăm 
de Ia cap, să „peticim" totul cu 
|jriiă, să astupăm toate fisurile...".

După cum spuneam, a fost greu 
de atins, la început, un loc dure
ros. Apoi, încet-încet, firele de care 
am apucat pentru a ajunge la mo
tivele care au produs durerea re
trogradării. ne-au purtat departe, 
în perioada dintre două sezoane a 
anului trecut, aproximativ cores
pondentă cu cea actuală- Atunci, 
antrenorul Mărdărescu și băieții 
lui veneau după un campionat ex
celent, care crescuse la cote a- 
proape nebănuite optimismul gene
ral. Se spera, nici mai mult nici 
mai puțin, la ciștigarea campiona
tului... Acel optimism ajunsese așa 
de mare îneît s-a crezut că el ar 
putea ține loc și unei pregătiri asi
due. Ca urmare, perioada precom- 
petițională a jucătorilor ieșeni a 
fost catastrofală. jucătorii mărtti- 
risirjd — e drept, abia azil — că 
doar cele cîteva ture de stadion 
șj „rniuța" tradițională nu izbuteau 
să le ridice pulsul mai mult decît

bicicleta... 
îmbunătățit 

de

singură ju-
Pentru e- 

care a fost 
Politehnica

o banală plimbare cu
Lucrurile nu s-au 

substanțial, nici în perioada 
pregătire a returului de campio
nat. Fără să fie cineva un mare 
specialist în fotbal, poate face u- 
șor o paralelă între pregătirea me
diocră a fotbaliștilor ieșeni și ade
văratul lanț de accidentări care 
s-a ținut ca un blestem de echipa 
moldoveana. Niciodată — spun oa
menii avizați — nu s-au întîlnit a- 
tîtea accidentări într-o 
mătate de campionat! 
xemplificare, să vedem 
componența echipei
Iași, care a fost pregătirea ei în
tre 20 aprilie și 10 mai, perioada 
de întrerupere a campionatului, toc
mai în momentul în care finalul 
se întrezărea |a orizont, iar situa
ția echipei începea să devină pre
cară: Marica, lanul. Dănilă. Cos- 
taș. Romilă II, Cuperman — acci
dentați; Lupulescu, Incze, Stoicescu 
și antrenorul Mărdărescu 
câți la pregătirile 
țese; Slmionaș — 
Adăugîndu-i și pe 
doveanu, Alecu 
program intens 
la Facultatea de 
ținea destul de 
nul de antrenament, 
concluzia că, 
secund Avasilichioaie (rămas „la 
cîrmă“ în locul lui Mărdăreșcu) 
nu a avut la dispoziție decît efec
tivul echipei de tineret-rezerve!

Ceea 
tîmplă 
siunile 
dărescu 
timp tot mai dese — au avut in
discutabil, ca bază de plecare „ca
zul Mărdărescu 11“

în cele din urmă, Mărdărescu II, 
un „măr al discordiei" cum îl nu
mea cineva a plecat (pentru sa
tisfacerea stagiului militar). dar 
rupturile produse între antrenor și

— ple-
i studep- 

olimpie.
i I, Mol- 
al căror 
perioadă 
fizică îi 
de tere- 

aj ungem la 
practic, antrenorul

lotului 
la cel 
Romilă

Pal. ;
acea 

educație 
departe

Și 
în

ce. din păcate, nu 
pentru prima dată, 
dintre antrenorul 
și jucători — în

se în- 
Disen- 

Măr- 
ultimul

Politehnicii erau prea

p ro
dise i- 
inclu- 

său.

in fața jucătorilor săi 
titularizăi li lui Mir- 

a fost extrem de sim- 
preeedentul creat (și 

jucătorii au 
pentru

forțarea
Urmarea 
O dată 
de antrenor), 

au „acoperire"

jucătorii 
dinei pentru a mai putea fi repa
rate. Cind a preluat echipa, Oil 
Mărdărescu a adus cu el un 
gram riguros de pregătire și 
plină, care a plăcut tuturor, 
siv jucătorilor. Totalitarismul
lipsa de flexibilitate și. mai ales, 
pierderea încrederii din partea ju
cătorilor i-au fost pină la urmă fa
tale. După părerea noastră. Mărdă
rescu a greșit 
prin 
cea. 
plă. 
încă
știut că 
orice ar face. Și au făcut, deci, și 
ei destule'*, pentru că antrenorul 
nu îi mai putea ține în mînă...

Urmează o perioadă grea pentru 
fotbalul ieșean. Tragedia Politeh
nicii nu trebuie adusă la cote... an
tice. Lotul echipai este destul de 
valoros pentru ca să suporte ple
carea absolvenților Alecu și Pal și, 
poate, încă a unu-doi jucători. O- 
dihna. mai ales cea nervoasă, este 
necesară (poate chiar mai necesară) 
și unei echipe retrogradate. Se vor
bește despre reorganizarea secției 
de fotbal. Aici, însă, ar fi bine 
să nu se piardă nici o clipă. Primele 
jocuri ale Diviziei B 
surprindă pe cei de 
Iași încă în plină 
Drumul întoarcerii 
foarte greu...

Portarul Steliqn (Gloria Buzău) respinge spectgculos balonul pe care intenționau să-l intercepteze Dănilă și 
Ilie de la Flacăra Moreni. Foto : Theo MACARSCHI
tiv egale, înfruntîndu-se cu înverșu
nare, amenințind dintr-o clipă in 
alta să spulbere fragilul avantaj de 
up gol trecut la un mofțiSnț dat 
(min. 57) în contul Gloriei Bu?ău.

Prima repriză a fost a Flacgrei. 
Mai tehnici, mai abilj. mai combi- 
nalivi, cu o știință mai bună de a-și 
conserva forțele pentru atacurile de
cisive, băieții din Moreni Srau apă
rat exact și au contraatacat lucid. 
Beneficiind de maturitatea și spiri
tul de sacrificiu al căpitanului ei, 
Frîncu, Flacăra a imprimat ritmul 
și a trasat direcția jocului, trecînd 
de trei ori (min. 31. 39 și 44) foarte 
aproape de gol, cînd înaintașii au 
ezitat de două ori la șut. pentru ca 
a treia oară Ilie să catapulteze min
gea în bară. Maniera economicoasă 
a Flacărei din prima pațte a jocu
lui, de a sta în espectativă și de a 
contraataca elegant, s-a dovedit a 
fi. insă, o adaptare înțeleaptă la po
sibilitățile fizice ale jucătorilor.

După pauză, echipa lui BIu jelea 
a cedat nu numai terenul, ci și' ini
țiativa. Gloria, mai primitivă în con-

s-a învirtit tot mai încet în această 
a doua parte a jocului și odată cu ea 
tot angrenajul s-ă dereglat substanțial. 
Dumitran (min. 70) a șutat o dată 
pe lingă poarta Gloriei, anulînd cea 
mai mare 
fost poate 
din teren, .... .........
ținut cîștig de cauză, în final. în fața tehnicității —>■•-*- - —>-*—*-

GLORIA: 
man, Huțuleac.
Toader 
din),
Nan).

FLACĂRA : Stan — Ștefănescu, 
Pană, Durpitran, Țoma (min- 73 Fră- 
țilă) — Constantin, Ungureanu (min. 
73 Drăgan) — Dănilă, Petrescu. Ilie, 
Frîncu.

A arbitrat bine I. Rus (Tg. Mureș).
I. CUPEN

ocazie de egalare. Ar fi 
justă, cumpănind valorile 
dar condiția fizică a ob-
nealiate cu rezistența.

Sîelian — Caloianu, Co- 
Bodescu — Badea, 

— Toma, Stan (min. 54 Bă- 
Negoescu, Cramer (min. 59

METALUL DROBETA TR. SEVERIN

Prea 
unui 
atîta 
inre-

1.
2.

GLORIA BUZAțJ 
Flacăra Morenț 

3. Electronica Obor

CLASAMENTUL
2
1
o

2
2
2

0
0
0

o
1
2

4-1 4
2—1 2
1—5 0

P- 
p. 
p-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la concursul pronosport nr. 28. 
etapa din 9 iulie 1972.

I. Granitul Babadag—Electrica Cta 1 
II. Danubiana Roman—Text. Botoșani 1

III. CFR Pașcani—Victoria Roman
IV. Textila Buhnși—Letea Bacău
V. Qituz Tg. Ocna—Ceahlău) P N.

VI. Sirena Buc.—Autobuzul Buc.
VII. Tehnometal Buc.—paromet Buc.
VIII. T M. Buc —Flacăra roșie Buc.

I... ...........  _
X. Chimia Rm V —Oltul Rm.V.

XI. Lotru Brezoi—Unirea Drăgășani
XII. C.F.R. Simeria—Min Luneni 

Xm. Corvlnul Hd —Victoria Călan
Fond de premii : 149 336 lei.

1
2
2
2
x 

............... ................ ............. ........ 1 
IX. Marina Mangalia—Dunărea Tulcea 1- - -- x

1 
X
1

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 

DIN 9 IULIE 1972 :

Extragerea
Extragerea
Extragerea

24.
Extragerea

9.
Extragerea

18.
17.

a IV-a : 1 5 28 43 22 40 16

Extragerea a V-a : 29 36 3 26 9 1 23 10.
Fond general de premii : 1 605 850

Rubrică redactată de
LOrO-PKONOSPORT

iei.

nu trebuie să-i 
la Politehnica 
„reorganizare", 
în „A“ va fi

G. DUMITRU

RM. VlLCEA, 9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Meciul de 
aici nu putea fi văzut de cei slabi 
de inimă 1 Prea mare tensiune 1 
Prea muiț dramatism 1 
multe durități 1 țp fața 
stadion gata să pocnească de 
lume, după numai 3 minute
gistrasem: un avertisment (sibianul 
Floarea), un jucător lovit (Muntea
nul și... 60 de secunde prelungiri. 
In zarva aceasta din teren. Me
talul părea mai tehnică, dar In
dependența mai ambițioasă. Și din 
ambiția sibienilor a rezultat un

- independența SIBIU 1-1
prim gol ce putea însemna totul. 
Era min. 15. cînd Cîntar l-a faul
tat pe Cherciu de la 20 m de 
poartă lateral. Sibianul a executat 
lqvitura liberă, mingea a lovit 
barajul severinean și a revenit la 
Pavlovich bine plasat în grămada 
dip careu, iar șutul acestuia, pu
ternic, aduce Independența pe cul
mile iluziei. Propulsați moral și 
cu fundașul Juțlele foarte activ, 
sibienii asaltează tot mai mult 
poarta Metalului, dar Angelescu — 
un om cu reflexe uluitoare — sal
vează incredibil în min. 31 și 33.

(0-1)

Cu Ion Motroc, de la București la Costinești
j

min. 87).
de final. Independența mai are, 
totuși, 
liberă 
mine 
devin 
injurii

pla- 
joc 
ca
pi '

_ . 58).
Fundașul dreapta lonescu (I.T.A . 
a protestat vehement la decizia 
arbitrului și a fost eliminat. A 
arbitrat bine V. Lupu (Roman).

mică șansg. O loviturii 
la circa 20 m, care ră- 

i fără rezultat. Sibienii

o i 
de 
însă 
tot mai nervoși, Nagy aduce 

arbitrului de centru Gh.

G GROAPA — coresp.
clasamențul

1. DELTA TULCEA
2. Petrolul Moinești
3. I.T.A. Pașcani

2 2 0 0
2 10 1
2 0 0 2

Gara de Nord, ora 5,30. Accelera
tul 823, ticsit de vilegiaturiști. aș
teaptă semnalul de plecare spre li
toral. Printre călători, zărim pe 
antrenorul echipei Sportul 
țese. Ion Motroc. împreună 
dasul Mircea Răduleșcu. 
este cit se poate de bun 
că reportajul nostru despre proas
păta divizionară A se conturează 
chiar din tren.

— încotro? — îl întreb pe Mo- 
trop.

— La Costinești. Acolo unde de 
Ia 30 iunie majoritatea jucătorilor 
noștri se află într-o 
vacanță.

Căpitanul echipei, 
Radulescu, ne anunță 
din activitatea competiționaiă. 
de 13 ani la Sportul studențesc și 
iată că a venit clipa să las locul 
liber in echipă unui ținăr care sper

studen- 
cu fun- 
Prilejul 
și ițiță

binemeritată

prof. Mircea 
retragerea 

„Joc

să joace măcar fițiva ani buni la 
noi".

După toate probabilitățile, Rădu- 
lescu va fi cooptat în corpul teh
nic, încredințîndu-i-se pregătirea 
formației de tineret-rezerve.

„Am și eu două vești — inter
vine Motroc. Portarul Suciu, care a 
primit dezlegarea de la Jiul, va fi 
legitimat la echipa noastră. La fel 
și atacantul Țevi, un tînăr talen
tat în care îmi pun mari speranțe, 
descoperit de mine de Ia echipa 
I.R.V.A. din campionatul „Onoare". 
Deocamdată, acestea sînt singurele 
noutăți. Rămîne de văzut pînă la 
sfîrșitul perioadei de transferări 
cu cine ne vom mai împrospăta lo
tul. Ceea ce mă bucură cel mai 
mult este faptul că nici unul dintre 
jucătorii noștri nu a solicitat dez
legarea și asta presupune că toți 
sînt atașați față de culorile clubu
lui".

Timpul trece pe nesimțite. Tată, 
în depărtare se profilează silueta 
gării Costinesti. Peste citeva minu
te ajungem în incinta complexului 
turistic, acolo unde sînt găzduiți 
majoritatea jucătorilor de la Spor
tul Studențesc. Antrenorul Motroc 
este întîmpinat de Florin, băiețelul 
lui de 5 anișori, venit împreună cu 
țrnUpicg, cu cîteva zile înainte. îl 
sărută drăgăstos și apoi se îndreap
tă spre vila unde locuiesc jucătorii, 
pe ușa căreia lipește o foaie de hîr- 
tie. Ne apropiem, din curiozitate, și 
citim : „Regulament de ordine in
terioară", din care spicuim : culca
rea la ora 22,30 ; odihnă obligato
rie între erele 15—17 ; interzicerea 
consumului de băuturi alcoolice.

Și Motroc completează: „Fără o 
disciplină de fier va fi foarte greu 
să facem față în Divizia A“.

METROM BRAȘOV - INDUSTRIA
HUNEDOARA, 9 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Desfășurat pe 
stadionul Constructorul din locali
tate meciul derby al grupei de la 
Hunedoara a avut Ioc în fața a 
peste 5000 de spectatori, dintre care 
cîteva sute din Cîmpia Turzii și 
Brașpv.

Echipele intră în teren cu tea
mă. ambele retrăgînd cite un om 
la mijlocul terenului, pentru a crea 
mai multă securitate apărării pro
prii. Dar, în vreme ce Metrom a- 
runcă de la mijlocul terenulții nu
mai mingi decisive.' prea lungi, 
spre virfurile Anghel. Paraschives- 
cu și Furnică, Industria sirmei 
joacă mai grupat, trecînd foarte 
bine cu 5—6 oameni din apărare 
in atac și invers. Ambele sisteme 
defensive joacă însă bine — și o 
vor face pe tot parcursul meciului 
— astfel incit ocaziile sînt rare. 
Sfîrșitul reprizei e dominat de e- 
chipa brașoveană, dar șuturilor lui 
Selymeși. Anghel și Furnică i se 
epun, miraculos aproape, paradele 
excelentului Lenghel,

Repriza secundă e cea a goluri
lor. Anghel primește mingea în 
mijlocul apărării adverse și, cre- 
zînd că e ofsaid, vrea să se o- 
prească. Dar arbitrul nu fluieră 
și brașoveanul continuă gcțjunea, 
trage, Lenghel deviază balonul în 
bară, de unde revine în teren tot 
la Anghel, „cap" al acestuia, dar 
Oltean respinge de pe linia porții, 
încă un șut respins și, în cele din 
urmă. Parașchivescu trimite balo
nul în plasă : 1—0 (min. 47). 
curia brașovenilor e de scurtă 
rată însă, pentru că la singura 
bîială a fundașilor Staicu și 
trescu, Popa egalează (min.

SÎRMEI CÎMPIA TURZII 2-1 (0-3) 
tr-un șut „la păianjen" de la 16 m, 
Bucuria brașovenilor, pe teren și 
în tribune, e imensă. Dună numai 
un an în Divizia C, băieții antren )- 
rului V. Grosaru revin în 
A arbițrat corect Al. Pîrvu.

METROM : Szalad — Sișcă, Fe- 
treseu, Staicu. Răuți — Selymeși, 
Gabor, Gane — Anghel. Paraschi- 
vescu. Furnică (min. 67 Băditoiu).

INDUSTRIA SIRMEI : Lenghel — 
Oltean, Gacs, Szocs, Tîmpănat u — 
Crișan (min. 72 Ciutac), Stîriăl 
(min. 62 Demeter), Popa — Pri
pici, Coca, Nagy.

D. GRAUR

CLASAMENTUL

1. METROM BRAȘOV 
Z. Industria S. C. Turzii 
3. Victoria Cărei

2 2 0 0 6—1 fp.
2 10 14—32 p.
2 0 0 2 1—70 p.

Gheorghe NERTEA

Bu- 
du- 
bîl- 
Pe- 

... . 51).
De aici și pînă la sfîrșitul meciu
lui jocul e dominat, indiscutabil, 
de echipa din Cîmpia Turzii, care 
joacă cu multă ambiție (meciul 
nul avantaja pe brașoveni), joacă 
chiar mai bine și ratează o serie 
de ocazii prin Coca (min. 57 și 79), 
Pripici (min. 84 și 86), în vrețne 
ce Metrom se apără si contraatacă 
rar, dar trage bine de la distanță 
(Gane min. 80 — șut excelent, a- 
părat senzațional de Lenghel, Pa- 
raschivescu min. 8,3). Ultimul gol e 
înscris în min. 89. la singurul con
traatac cu adevărat reușit de bra
șoveni. O combinație Paraschiveșcu 
— Anghel și ultimul înscrie prin-

ȘTIRI
INTRE 28 IULIE ȘI 8 AUGUST, 

echipa Universitatea Cluj, invitată 
de clubul V.S.S. Kosice, va efectua 
un turneu de patru jocuri în R. S. 
Cehoslovacă.

Ua cîteva zile după revenirea în 
țară, de la 13 august, studenții clu
jeni urmează să ia parte la un in-| 
teresant turneu 
la Satu Mare și la care vo,r parti-l 
cipa o serie de echipe din țară și 
de peste hotare.

SÎNT ÎN CURS TRATATIVE cu 
sprijinul federației noasțre, pentru 
perfectarea unor turnee peste ho
tare pentru echipele oare vor parti
cipa ia cupele europene. Astfel, 
U. T. Arad are în perspectivă un 
turneu îp Franța, Belgia și Olanda, 
cu jocuri în perioada 1—14 august. 
Rapid Se află în posesia unei invi-l 
tații pentru două jocuri în Spania, 
la 4 și 7 august. In fine. A.S.A. Tg. 
Mureș tratează două jocuri în Po
lonia, la 10 șj 12 august. I

O ECHIPA LIBANEZA, Regie du 
Tabac, din Beirut, va evolua ini 
țara noastră. La 11 iulie, ea va jucj 
la Constanța cu selecționata uni-l 
versițară a țării noastre, aeeastal 
pregătindu-se pentru campionatull 
european (care va începe la 19 iu-l 
lie). Meciul următor va avea loc lai 
13 iulie, în compania formației Del-I 
la Tulcea, iar al treilea la 15 iu-l 
lie la București, cu o selecționatul 
studențească. I

care va avea loc



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

recordmana României, Valeria Bu- 
fanu, și excelenta hurdleră polone
ză Tereza Nowak, care cîștigaseră 
cu facilitate cele două serii. Bu- 
fanu a luat un start bun, avînd un 
ușor avantaj în fața adversarei 
sale, pe care și l-a păstrat — da
torită unui ritm foarte bun — pînă 
la sosire. Cronometrul electric a 
indicat 13,0 pentru învingătoare, 
rezultat bun, care confirmă for
ma elevei prof. Eveline Ghimpu.

CLASAMENTUL : 1. Valeria Bu- 
fanu (Rapid) 13,0 — campioană in
ternațională și națională a Româ
niei, 2. Tereza Nowak (Polonia) 13,1, 
3. Elena Mîrza (Dinamo) 14,0. 4. 
Mariana Nedelcu (Șc. Sp. Cluj) 14.0, 
5. Laszlonne Gaal (Honved Buda
pesta) 14,4, 6. Valeria Biduleac
(Constructorul) 14,4.

50 de zile pînă la Jocurile Olim
pice.

Bune, de asemenea, performan
țele Virginiei loan (1,79' m — re
cord personal egalat) și EricAi Teo- 
dcrescu (Stomescu) care, revenită 
după 4 anj în. arena competițio- 
nală, realizează 1,76 m. Din pă
cate. Roxana Vulescu, prea emo
ționată, prea crispată, n-a putut 
evolua la nivelul cu care ne obiș
nuise.

CLASAMENTUL : 1. Cornelia Po
pescu (Rapid) L82 m — campioană 
internațională și națională a Româ
niei, 2. Marina Rodriguez (Cuba) 
1.79 m. 3. Virginia Ioan (Rapid) 
1.79 m, 4. Erika Teodorescu (Di
namo) 1.76 m, 5. Snejana Hrepevnik 
(Iugoslavia) 1,73 m. 6. Olga 
va (U.R.S.S.) 1.73 m. 7.
Vulescu (Lie. 35 București)

Amoso-
Roxar.a
1.73 m.

FIRESC: ILEANA S|LAI! DISCUL BĂIEȚILOR NU A
PREA DEPARTE...

ZBURAT

Rafira Fița a țișnit cu impetuozi
tate din start și a condus, într-o a- 
lură rapidă, în primul tur al cursei 
de 800 m avînd-o în spate, ca pe 
□ umbră pe recordmana noastră 
Ileana Silai. Cu 300 de metri înain
tea sosirii, Silai a preluat inițiativa, 
moment .în care Fița a fost depă
șită și de semifinalista Po'nland 
din R. D. Germană, care a forțat 
puternic s-o ajungă și pe lideră. Si
lai își cunoaște însă bine posibi
litățile și de la 600 m accelerează 
evident, detașindu-se net și cîști- 
șînd destul de lejer.

CLASAMENTUL: 1. Ileana Silai 
(C.S.M. Cluj) 2:02.39 — campioană 
internațională și națională a Ro
mâniei, 2. Waltraud Pohland (R.D.. 
Germană) 2:04,78. 3. Rafira Fița
I. P. Galati) 2:05.54. 4. Rosemarie 
Alute (R.F.G.) 2:05,97. 5. Zofia Ko- 
iakowska (Polonia) 2:07,59 6. Gerda 
Ranz (R.F.G.) 2:07,74, 7. Maria Un- 
eă (Metalul) 2:08,50.

Doi sportivi cubanez: in. _ __________ fruntea
‘•lasamentului celor mai buni disco
boli și doi atleți din Brașov pe pri 
mele locuri in ierarhia națională- în
trecerea nu s-a ridicat insă Ia un ni
vel deosebit cea mai lungă aruncare 
•— autor Julian Morrison — măsurind 
doar 56.38 m. Titlul de camnion ra
ționai a revenit lui Vasile Sălâgean

CLASAMENTUL : 1. Julian Morri- 
s*n (Cuba) 56,38 m — campion inter
national al României. 2- Javier Mo
reno (Cuba) 55.60 m. S.XKambitsis 
(Grecia) 54.90 m. 4. Vasile Sâlâeean 
(Steagul roșu Brașox) 5I.S2 m — cam
pion national. 5. Zoltan Heghedui 
(Steagul roșu Brașov) 54.10 m. 6. Vik
tor Kațabin (U R.S.S.) 53.36 m. .. A 
Marin Iordan (Dinamo) 48.72 m.

CURSA RECORDURILOR

Cea 
fost 
alergătorilor de gaduri pe 4

PAPANICOLAU, DOAR 5,20 M

Conform previziunilor, valorosul 
sportiv grec Christos Papanicolau a 
ciștigat detașat săritura cu prăjina. 
Dar, drumul său spre o performanță 
mare — de care este capabil — 
iprit la 5,20

s-a 
m. Cele trei încercări 

ia 5,35 m au fost fără speranțe. La 
1.80, moment de suspense : Papani
colau ratează primele încercări și — 
in extremis — reușește din a treia, 
își dă seama că nu-i sînt favorabile 
înălțimile. .. mici, Tenuntă la 4.90 și 
trece, tot din a treia, 5,00 m. Apoi, 
la 5.20 ne dă din nou emoții ratând 
primele două sărituri. A treia încer
care (se respectă... tradiția) este foar- 
'.e bună și înseamnă un nou record al 
.internaționalelor".
Juniorii au mai răpit seniorilor » 

medalie de aur. Cornel Anton a cîș
tigat — cu 4,80 m — campionatul 
national ! Era, in acel moment, al pa
trulea titlu de seniori realizat de 
juniori.

CLASAMENTUL : 1. Christos Papa- 
nicolau (Grecia) 5.20 m — campion 
internațional al României ; 2. Valeri 
Krilov (U.R.S.S.) 4,80 m ; 3. Cornel 
Anton (Ci. sp. școlar) 4,80 m — cam
pion al României ; 4. Dinu Piștalu
(Dinamo) 4.80 m ; 5. Cristian Ivan
(Dinamo) 4,80 m : 6 
(CAU) 4.70 m.

Cristian
Nichifor Ligor

CORNELIA POPESCU 
DE VALOAREA

SE APROPIE 
El REALA

O mare bucurie ne-a produs e- 
foluția Corneliei Popescu. Nu nu

mai performanța finală — 1,82 m — 
cu care a cîștigat și „naționalul" și 
„internaționalul", ci și siguranța 
oe care a recăpătat-o, înălța
rea ei excepțională. Evident, Cor
nelia se apropie de valoarea reală 
și acesta este un semn bun a- 
cum, cînd mai sînt mai puțin de

mai palpitantă cursă a zilei 
indiscutabil. întrecerea finală

n
a 
a 
La capătul căreia Ton Rătoi a ob
ținut nu numai o frumoasă victo
rie, ci și un nou record republican. 
Noi recorduri naționale au mai 
înregistrat și alți doi competitori, 
majoritatea românilor realizindu-și, 
cu acest prilej, cele mai bune per
formanțe din activitatea lor. Fe
licitări tuturor !

CLASAMENTUL: 1. Ion Rătoi
(Rapid) 50,2 — campion internațio
nal și național al României, nou 
record. 2. Ion Burcă (Steaua) 50.5. 
3. Monez Guillermo (Cuba) 50.6 — 
nou record, 4. Dorn Melinte 
(C.A.U.) 50.6, 5. Jose Hidalgo (Ve
nezuela) 50.7 — nou record, 6. Gh. 
Tănăsescu (CA.U.) 51,1, 7. Gh.
Monea (Steaua) 52,5, 6. Ion Ccvea- 
nu (C.A.U.) 52.5.

PENTRU RAJAMAKI 
Șl ZAMFIRESCU

Finlandezul Antti Rajamâki (213), 
românul Gh. Zamfirescu (21,3) și cu
banezul Jose Triana (21.4), cîștigătoril 
celor trei serii au fost și protagoniș
tii finalei pe distanța de 200 m. Zam
firescu a avut un start bun și la ie
șirea din turnantă se afla la nivelul 
puternicilor săi adversari. în conti
nuare însă. Rajamâki s-a desprins 
sigur, dublîndu-și succesul din ziua 
anterioară (100 m). Și Gh. Zamfirescu 
a realizat eventul. devenind campion 
al țării și Ia 200 m.

CLASAMENTUL : 1. Antti Raja-
miiki (Finlanda) 20.9 — campion in
ternațional al României. 2. Jose Tria 
na Cuba) 21,1, 3. Gheorghe Zamfirescu 
•Steaua) 21.3 — campion național. 4. 
Gheorghe Dulgheru (Dinamo) 213, 
5. Constantin Stan (C.A.U.) 21,5, 
Terje Hellesylt (Norvegia) 21,6.

EVENT

6.

LA 200 M — VALERIA BUFANU 
CU UN EXCEPȚIONAL RECORD: 23,0

încă din seriile cursei de 200 m, 
alergate la foarte puțin timp după 
finala hurdlerelor, ne-am putut da

TURUL CICLIST AL IUGOSLAVIEI

V. SELEJEAN - LOCUL II ÎN ETAPA A X-a
BELGRAD, 9 (Agerpres). — După 

disputarea a 10 etape, în Turul ci
clist al Iugoslaviei continuă să con- 
,ducă rutierul sovietic Iuri Lavru- 
șkin, urmat de Labocha (Polonia) 
și Zaharov (U.R.S.S.) — ambii la 
1:44, Șarafulin (U.R.S.S.) — la 2:34 
și Van Dongen (Olanda) — la 2:35.

Etapa a 9-a, disputată contracro- 
nometru individual între Jesenice 
și vîrful V.rsic (1 611 m), a revenit 
lui Șarafulin care a parcurs dis
tanța de 27 km în timpul de 55:07. 
L-au urmat sovieticul Trișcin — 
55:13 și Van Dongen — 55:16.

Etapa a 10-a a purtat caravana 
ciclistă pe ruta Kobairid-Trieste 
(156 km) și a fost cîștigată de olan-

dezul Van den Burg în 3 h 33:18. 
în această etapă, în care s-a rea
lizat o medie orară excelentă, de 
43,850 km, unul dintre protagoniș
tii cursei a fost ciclistul român 
Vasile Selejan. El a participat la 
toate acțiunile fruntașilor, clasîn- 
du-se în final pe locul secund, în 
același timp cu învingătorul.

TELEX
„Cupa Spaniei" la fotbal a fost cîștigată 
in acest an de formația Atletico Madrid, 
în finala competiției, disputată la Ma
drid în prezenta a 120 000 de spectatori, 
fotbaliștii de la Atletico au întrecut cu 
scorul de 2—1 (1—1) echipa Valencia. 
Golurile învingătorilor au fost marcate 
de Salcedo (rain. 31) și Garate (min. 61). 
iar pentru învinși a înscris Valdez (min. 
36).

Două surprize au marcat sferturile de 
finală ale turneului International de tenis 
(pezervat. jucătorilor profesioniști) de 
la Bretton Woods. Jucătorul american 
Cliff Richey l-a eliminat în trei seturi, 
cu 6—7, 6—3, 7—5. pe celebrai tenlsman 
australian Rod Laver. Iar Jeff Borowiak 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—3. 6—4 pe cam
pionul olandez Tom Okker. In celelalte 
două partide disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Bob Carmichael 
(Australia) — Ismail el Shafel (Repu
blica Arabă Egipt) 6—4, 6—2: Arthur 
Ashe (S.U.A.) — John Alexander (Aus
tralia) 7—6. 6—3.

Cea de-a 33-a ediție a turneului inter
national 
(R.F. a 
dele din 
probelor 
cursului ________  _ ___ __________
german Korpas, învingător cu 6—3, 3—6, 
7—5 în fata cunoscutului tenisman spa
niol Gisbert. Alte rezultate : Elschen- 
broich (R.F. a Germaniei) — Nowicki 
(Polonia) 2—6. 6—4. 6—2; Crealy (Aus
tralia) — Baranyi (Ungaria) 6—4, 6—4: 
Szoke (Ungaria) — Moore (Australia) 
6—3. 4—6. 7—6. Partidele feminine s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : Helga 
Masthoff (R.F. a Germaniei) — Anne 
Soerensen (Danemarca) 6—3. 6—1; Kata- 
lin Borka (Ungaria) — Monik-> Fuchs 
(R.F. a Germaniei) 3—6, 6—2. 6—4; Judith 
Szorenyi (Ungaria) — Susanne Korpas 
(R F. a Germaniei) 6—2. 6—2: Ellen
Grindvoid (Norvegia) — Heldl Eisetrleh- 
ner (R.F. a Germaniei) 6—2. 7—6.

de tenis de Ia Travemiinde 
Germaniei) a programat partl- 
cadrul sferturilor de finală ale 
de simplu. Performerul eo:i- 
masculin a fost jucătorul vest-

Velodromul olimpic din Milnchen a fost 
Inaugurat cu un meci în care pistarzil 
din R.F n Germanici au învins cu 
23—18 echipa Cehoslovaciei, situată pe 
locul doi. Au urmat în clasament echi
pele Danemarcei (12 ouncte) si Poloniei 
(7 puncte). Proba individuală de urmă
rire a fost cîștigată de vest-germanul 
Rupert. Kratzer, care a parcurs 4 000 m 
în 4:45.8.

DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

LA KATOWICE

s-au cla-

ROMÂNIA R.D.G. 3-1

Ratenev
W. Nau-

în meci revanșă, la baschet masculin,

Wfîh lume

• Andrei Șuba, Marin Pircâlab și Roman Codreanu — medalii de bronz • România — locul III in clasamentul pe națiuni
HV’AR, 9 (prin telefon). —
în sala de sport a complexului 

Amfora din localitate au luat sfîr- 
șiț duminică seara confruntările 
campionatelor europene de lupte 
libere ale juniorilor. La această 
competiție juniorii noștri au avut 
o frumoasă comportare, 4 dintre 
ei reușind să urce pe treptele po
diumului de onoare :

CLAUDIU ZANIEjR — campion 
european la categoria semiușoară, 
ANDREI ȘUBA (categoria pană). 
MARIN PÎRCĂLAB (cat. mijlocie) 
și ROMAN CODREANU (cat. grea) 
au cucerit medalii de bronz.

a Fița conduce plutonul alergătoarelor pe 800 m
Valeria Bufar.u se află în- 
tziție excelentă. Ea a fost 
ită cronometrată (electric) 
a numai o zecime de re- 
ii) după un final de aler- 

care s-a relaxai vizibil, păs- 
ț: forțele evident pentru man- 
isivâ cu Petra Vogi (R.D.G.) 70 
:ute mai tfniu. Bufanu a luat 

an perfect ținindu-și valoroasa 
sari la respect. în linie dreap- 

bucuresteanca a accelerat vizibil, 
limp ce fosta campioană a conti- 
tutoi pierdea teren. La anunțarea 

rezultatuFii — o adevărată explozie 
de entuziasm In tribune, cronome- 
trele (și cel manual și cel electric) 
tnthcirxi 23.0. timp superior cu 5 ze
cimi de secundă fastului record al 
țării.

CLASAMENTUL : 1. Valeria Bufanu 
.Rapid Buc.) ZX8 (record național) —

23A 23.8. 
24-1. 24J, 
pesta) 24.4, 
Timisoara)

ta. 
In 
ne

internațională ți naționa- 
Rominiei, 2. Petra Vogt (R.D.G.) 
1 EHca Pavlicîk (Iugoslavia)
4. Marica Tabori (Iugoslavia)
5. Christa Tackenberg (R.F.G.)
6. Irma Ko.-.nye (Honved Buda- 

_8L Maria Lazăr (Poli
85.4.

ALTE REZULTATE. 4X100 M (F) : 1. 
România junioare 46,9 (record junioare) 
— campioană internațională a României, 
2. U.R.S.S. 46.9. 3. Dinamo 47,2. 4. C.A.U. 
47,4. 5. Rapid 46.X 6. Metalul 50.1; 4X100 
m (B): 1. Dinamo 40.6 — campioană
internațională si națională a României. 
2. Politehnica Timișoara 41.1. 3 Steaua 
41,1. 4. România juniori 11J : 5000 m : 1. 
Ivica Jokik (Iugoslavia) 14:09.2 _ cam
pion international al României, 2. Ortvin 
Scheible (St. roșu Brașov) 14:10.0 — 
campion national. 3. Detlef Uhlemann 
(R.F.G.) 14:12.2. 4. Gheorghe Cefan (Ra
pid) 14:13.0. 5. Nicolae Mustată (Dinamo) 
14:15.0. 6. Stelian Marcu (Steaua) 14:22.0: 
SULIȚA (F): 1. Amelia Koloska (R.F.G.) 
57.84 m — campioana internațională. 2. 
Elena Neacșu O. Ped. Piteștii 54.28 m — 
campioană națională. 3. Eva Zorgo ($c. 
Sp. Cluj) 54.20 m. 4. Torr.asa Munez 
(Cuba) 49.92 m. 5. Ioana Smncu (Dina- 
mo» 48.02 m. 6. Angela Zirbo (C.A.U.1 
47.82 m: 4X100 m <B): 1. Cuba 3:07,1 — 
campioană internațională. 2. Venezuela 
3«.S. X C.A.U. 3:12.3 — campioană na
țională, 4. Dinamo 3:13.0. 5. Steaua 3:13.4: 
4XlOo (F): L LXX Cimpulung Muscel 
3:4T.â — campioană internaționala și na
ționali a României. 2. Raoid 3:51,4, 3. 
C-A.U. 3^2J. 4. C.A. Roman 4:01.9.

Andrei Șuba a obținut primul 
medalia, la cat. pană. El a înre
gistrat rezultatele : b.t. (min. 7), A, 
Porro (Spania), b.t. (min. 2) H. Ior
dan (Elveția) p.p. V. Lagașvili 
(U.R.S.S.) și p.p. W. Beiller (Cana
da). Semiușorul Claudiu Zanicr b.p. 
(40—2) F. Nanchen (Elveția), egal 
S. Jordanov (Iugoslavia), b. dese, 
(min. 8) H. Nieczoren (R. D. Ger
mană), b.t. (min. 2) C. Paolini (I- 
talia), p.p. A. Zaharov (U.R.S.S.), 
iar în finală b. ab. (min. 8) V. Iva
nov (Bulgaria).

Mijlociul Marin Pîrcălab b.t. (min. 
8) W. Oberg (Suedia), egal J. Mol
nar (Ungaria) și p.t. (min. 8) K. 
Milev (Bulgaria). Roman Codreanu 
(cat. grea) b.p. H. Fridrich (R. D. 
Germană), b.t. (min. 4) F. Tasiek 
(Canada), p.t. (min. 5) D. 
(Bulgaria) și b.t. (min. 3) 
movie (Polonia).

Ceilalți juniori români

sat pe locurile următoare: Gri- 
gore Condrat (cat. cocoș) — 4. Ti- 
beriu Seregely (cat. ușoară) — 5, 
Stelian Popescu (semimijlocie) — 
4, Gh. Ștefan (semimuscă), G. 
Anghel (muscă) și Tr. Stoian (semi
grea) nu s-au clasat.

CAMPIONI EUROPENI
Cat. semimuscă — I. Hasan (Bul

garia), cat. muscă — A. Kudelski 
(Polonia), cat. cocoș — A. Abdui- 
arhmanov (U.R.S.S.), cat. pană —
1. Lagașvili (U.R.S.S.), cat. semi- 
ușOară — CLAUDIU ZANIER (Ro
mânia), cat. ușoară — V. Sokaev 
(U.R.S.S.), cat. semimijlocie — A. 
Abilov (Bulgaria), cat. mijlocie — 
R. Ingildiev (U.R.S.S.), cat. semi
grea — B. Radev (Bulgaria) și 
cat. grea D. Andiev (U.R.S.S.). în 
clasamentul pe națiuni : 1. Bulgaria
2. U.R.S.S., 3. România.

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). — 
Turneul final al competiției femi
nine de volei de la Katowice a 
programat două partide : selecțio
nata orașului Leningrad a învins 
cu 3—1 echipa Cehoslovaciei, iar 
formația Ungariei a dispus cu 3—0 
de echipa Poloniei.

în turneul pentru locurile 5—8, 
reprezentativa României a întrecut 
selecționata R. D. Germane cu 
3—1. într-un alt joc, Cuba a în
trecut cu 3—0 Italia.

ROMANIA - UNGARIA 59-56 [22-32]
BRAȘOV, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). în sala Tractorul 
din localitate a avut loc a doua 
întîlnire internațională de baschet 
dintre echipele masculine ale Ro
mâniei și Ungariei. Baschetbaliștii 
noștri nu au mai evoluat la fel de 
bine ca în prima partidă, dînd oas
peților posibilitatea de a stăpîni

BRAVO GHEORGHE GHIPU !
Fie-r.e îngăduit să adresăm feli

citările noastre cele mai calde, nu 
primului, nici măcar cehii de al doi
lea clasat, ci celui de al treilea, me
talurgistul bucurestean Gheorghe 
Ghipu. Ș: aceasta din mai multe mo
tive : mai întii pentru curajul cu 
care a evoluat intr-o cursă cu multe 
vedete, apoi pentru locul pe care s-a 
clasat ți oentru noul său record de 
juniori, plasat in imediata apropiere, 
de-acum bătrinului. record al lui 
Zoltan Vamos

Belgianul Mignon, recunoscut spe
cialist al probei, a dominat clar în
trecerea, fiind talonat pînâ pe ulti
mii metri de Ghipu cînd acesta din 
urmă a cedat sprintului extraordi
nar al lui Ion Damaschin.

CLASAMENTUL : L Herman Mig
non (Belgia) 1:48.10 — campion in
ternațional al României, 2. Ion Da
maschin (Steaua) 1:4831 — campion 
național. 3. Gheorghe Ghipu (Meta
lul) 1:48,58 — record de juniori, 4—5. 
Dumitru Tit (Steaua) și 
Boskov (Bulgaria) 1:49,55. 6. 
gureanu
SARUCAN

(Urmare din pag. I)

(Dinamo) 1:49,81.

— APROAPE DE

de bună valoare

Gheorghi 
Gh. Un

8 METRI

la sări-Concurs _ „__  _____ ___
tura în lungime bărbați si o dispută 
care a cunoscut momente dramatice. 
Rezultateie finale reliefează, de alt
fel, aceste caracteristici. Victoria a 
revenit pînâ la urmă lui Vasile Să- 
rucan cu 7,92 m (cit de aproape a 
fost în această zi de 8 metri !). aflat 
într-o formă ascendentă. Si Valen
tin Jurcă ar fi putut atinge „pra
gul" performanței internaționale, dar 
în două sărituri „LL 
avut neșansa sâ depășească 
bată departe Oricum, este evident 
că săritorii în lungime se află în 
febra calificării pentru Olimpiadă și 
nu este exclus ca pînâ Ia urmă s-o 
obțină. Ne-ar bucura. Meritorie com
portarea lui Carol Corbu — egalii] 
Iui Valentin Jurcă — care. însă, ni 
s-a părut puțin obosit, puțin 
tracasat. Poate că antrenorii 
trebui să treacă cu ușurință 
acest fapt.

CLASAMENTUL : L Vasile 
can (C.S.M. Cluj) 7.92 m — campion 
internațional și național al Româ
niei, 2. Milan Matos (Cuba) 7.86
3. Valentin Jurcă (Steaua) 7.79
4. Carol Corbu (Steaua) 7.79 m, 
Mihai Zaharia (Rapid) 7.69 m, 
Jorge Stevens (Cuba) 7,67 m.

de peste 7.80 a 
sau să

prea 
n-ar 

peste
Săru-

til, 
m.

5.
&

Actualitatea atletică internațională

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Sofia, atleta bul
gară Diana Iorgova a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de sări
tură în lungime cu performanța da 
6,62 m. Vechiul record era de 6,59 m 
și aparținea aceleiași sportive.

★
Aproximativ 15 000 de spectatori 

care au asistat la probele desfășurate 
în cea de-a 9-a zi a concursului de 
selecție olimpică a atleților din 
S.U.A., ce se dispută la Eugene (Ore
gon), au fost martorii celei mai mari 
surprize înregistrată de la începu
tul concursului. Recordmanul mon
dial și campionul olimpic în proba 
de aruncare a greutății, Randy Mat- 
son, a ratat calificarea pentru Mun- 
chen I El nu a ocupat decît locul pa
tru, cu rezultatul de 20,57 m — deși 
în calificări reușise cea mai bună 
performanță (21,04 m) — fiind între
cut de George Woods (21,37 m). AI. 
Feuerbach (20,99 m) și, surprizător. 
de „outsiderul" Rrian Oldfield (20.69 
m). Foarte disputată a fost proba 
de săritură în lungime în care, de 
asemenea, unul din principalii favo- 
riți, Henry Hines (cel mai bun per
former mondial al anului), nu s-a 
putut califica pentru Jocurile Olim
pice. întrecerea a fost cîștigată de 
Arnie Robinson cu 8,04 m. Au mal 
obținut calificarea Randy Williams 
și Preston Carrigton, ambii realizînd 
aceeași performanță — 8,02 m. Pro
nosticurile au fost confirmate totuși 
în finala probei de 1500 m, în carp 
victoria a revenit recordmanului 
mondial Jim Ryun, cronometrat în 
3:41,5. Pe locul secund s-a clasat Da
ve Wottle — 3:42,3, iar pe locul trei 
Robert Wheeler 3:42,4. Deși în timpul 
finalei de 200 m vîntul a fost potriv
nic, rezultatele 
bune. A cîștigat 
urmat de Larry 
Black 20,6.

minine ale Belgiei, Danemarcei și 
Franței a fost cîștigat de echipa gaz
dă, care a totalizat 106 puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Belgia cu 88 
puncte iar locul trei a revenit Dane
marcei cu 74 puncte. Proba de sări
tură în înălțime a fost cîștigată de 
atleta daneză Solveig Eangklide cu 
performanța de 1,82 m (nou record 
național). Alte rezultatei 200 m Lea 
Alaerts (Belgia) 25,9, 800 m Annelise 
Damm Olesen (Danemarca) 2:12,1, 
lungime Marie Pascale — Gulllet 
(Franța) 6,00 
Franța 46,2, 
marca 3:42,9, 
ggy

(Danemarca) 
Pascale —

m, ștafeta 4x100 m 
ștafeta 4x400 m Dane- 
aruncarea discului Ma- 
(Belgia) 51,34 m.

★
cadrul unui concurs internațlo- 
de atletism, la Londra, atleta

Juri la fileu și Ilie restabilește ega
litatea ; 3—3.

La 4—4. Năstase conduce Pe ser
viciul americanului cu 30—0 și la 
un passing-shoot executat superb 
de Die. adversarul său răspunde cu 
o minge norocoasă, cu care reduce 
diferența. apoi egalează și are 
40—30. La o minge puternic sme- 
ciată de Năstase. Smith ripostează 
cu un voie tăiat pe mijlocul tere
nului, și mingea se prelinge pe ga
zon. nemaiputind fi ajunsă de ro
mân : 5—4 pentru Smith. în ghe
mul 10, cu Năstase la serviciu, 
Smith are avans (15—0, 30—15, 
40—15). prin urmare două mingi de 
mecibol. Dar Năstase vine la fileu 
și trimite două vole-uri imparabile, 
egalînd la 40. La un serviciu pu
ternic al lui Năstase, Smith trimite 
cu back-and-ul mingea afară, apoi 
din nou Năstase atacă și mingea 
luj Smith nu atinge suprafața te
renului : 5—5. Smith conduce cu 
30—0 pe serviciul său, dar este e- 
galat. unul dintre puncte fiind în
scris de Năstase în urma unui lob 
executat magistral. La mingea ur
mătoare. însă, Năstase greșește un 
retur și Smith mai cîștigă un punct, 
conducind cu 6—5. Năstase își în
cheie prima 
său printr-un smeci puternic (15—0) 
și alte două lovituri puternice ale 
sale fac ca scorul să devină 40—0 
pentru jucătorul nostru. Urmează 
o suită de vole-uri, în care Smith 
se dovedește mai precis, reduce din 
handicap (30—40), iar apoi Năstase 
face dublă greșeală la serviciu și... 
40—40. Americanul are din nou a- 
vantaj, al treilea, Năstase egalează 
printr-un voie 
apoi pierde un 
se află la al 
meci. Năstase 
Smith răspunde cu o minge slabă 
și înaltă și — stupoare! — ro
mânul ratează, trimițînd mingea în 
plasă. Și. astfel, Smith cîștigă setul 
decisiv cu 7—5 și partida cu 3—2, 
încununîndu-se pentru prima oară 
cu laurii de învingător la Wimble
don. La sfîrșitul dramaticei întîl- 
r.iri, publicul aplaudă deopotrivă 
pe cei doi tenismani, cu satisfac
ția de a fi asistat la un meci de 
mare valoare și poate și cu părerea 
de rău că 
se încheie. 
6—3, 4—6,

A urmat 
mei, în care perechea King (S.U.A.), 
Stove (Olanda) a dispus de Dalton 
(Australia). Durr (Franța) cu 6—2. 
4—6. 6—3.

După încheierea acesteia, a ur
mat semifinala de dublu mixt, în
treruptă vineri seara, cea dintre 
cuplurile Năstase. CaSals — Graeb- 
ner. King. Prima pereche a obținut 
victoria și în setul al doilea, 
mai după două ghemuri, astfel

minge a serviciului

foarte rapid, dar 
nou punct și Smith 

patrulea avantaj de 
servește puternic,

ea a trebuit, totuși, să 
Scor final : 4—6 6—3, 
7—5.
întîlnirea de dublu fe-

nu- 
că

Wauters

în
nai . .
irlandeză Shila Tracy a stabilit un 
nou record național în proba de 800 
m cu • rezultatul de 2:03,0. Proba de 
100 mg a fost cîștigată de corecord- 
mana mondială Pamela Ryan-Kilborn 
cu 13,4, iar cea de 400 m a revenit 
englezoaicei Mary Barnard în 53,2. 
în concursul masculin, cel mai bun 
rezultat a fost înregistrat de englezul 
David Jenkins — campionul european 
la 400 m — învingător în proba de 
200 m cu timpul de 20,9.

SITUAȚIA ÎN
„MARELE PREMIU F. I. L. T."

MASCULIN : 1.
350 p. 2. Năstase
Smith (S.U.A.) 287 
(Spania) 214 p. 
hoslovacia) 189 
(Franța) 109 p.

FEMININ : 1.
(S.U.A.) 359 p, 2. Evonne Goolagong 
(Australia) 290 p. 3. K. Gunter 
(S.U.A.) 175 p.

5.

Orantes (Spania) 
300 p, 3. Stan 

p, 4. A. Gimeno 
Kodes (Ce- 

P. Proisy

Billie Jane King

TRAVERSAREA ATLANTICULUI
A REVENIT FRANCEZULUI COLAS

înregistrate au fost 
Chuck Smith în 20.4, 
Burton 20,5 și Larry

traversarea 
a revenit 
pe ambar-

★
Meciul triunghiular de atletism 

desfășurat la Paris între echipele fe-

Tradiționala cursă 
solitară a Atlanticului 
francezului Alain Colas 
cațiunea „Pen Duick IV“. Colas a 
parcurs distanța de 2 810 mile în
tre Plymouth (Anglia) și Newport 
(Rhode Island-S.U.A.) în 20 de zile, 
12 ore și 20 de minute. De la 30 
iunie nu se mai știa nimic de

Colas căruia i se pierduse urma. 
Navigatorul francez a corectat re
cordul probei care era de 26 de zi ie 
și aparținea din anul 1968 naviga
torului Geofrey Williams. Pe locul 
doi a sosit un alt concurent fran
cez Jean Yves Terlain pe „Vendre- 
d.i-13“ cu o întîrziere de 16 ore.

Doar după 
ma minge. 
Smith și-a 
pătat

ulti- 
Stan 
recă- 

zîmbetul. 
Fericit, sărută cu
pa ciștigată 
prețul atîtor 
forturi.

cu 
e-

Telefoto
A.P. — Agerpres

scorul partidei a fost de 9—8, 7—5 
pentru Năstase—Casals. După o 
scurtă pauză a fost programată fi
nala la dublu mixt. în care ll’e 
Năstase și Rosemary Casals au 
dispus, după un meci interesant, 
cu schimburi frumoase de mingi, 
de cuplul australian K. Warwick, 
E. Goolagong, cu scorul de 6—1 
6—4.

La încheierea programului, Ilie 
Năstase ne-a declarat: „Am făcut 
tot ce am putut pentru a cîștiga. 
în fond, victoria mea a. siat în 
două-trei mingi ratate. Cîștigarea 
primului set a fost foarte importan
tă pentru mine. Dacă la 2—0 și 
30—0 (în setul doi) cîștigam ghemul 
al treilea, fără îndoială nu puteam 
scăpa succesul. De asemenea, cîte- 
va mingi pierdute in situații fa 
vorabile în setul decisiv m-au pri
vat de
care mi l-am dorit atît de mult 
Smith a făcut una dintre cele mai 
bune partide ale sale".

Ștefan Georgescu, căpitanul ne
jucător ai echipei noastre de „Cupa 
Davis", care a asistat la întîlnire. 
ne spunea: *
orice finală importantă, a fost o 
partidă de tensiune 
ultimele seturi, insă, 
mai liniștit. Dovadă 
unui singur ghem pe 
priu a însemnat și 
tuîui. După mine, victoria a stat 
într-o singură minge : la 4—4 și 
30—0 pentru Năstase pe serviciul 
Iui Smith, care Ia passing-shoot-ul 
de mare măiestrie al tenismanului 
nostru, a realizat o minge de mare 
șansă. Apoi, aspectul jocului s-a 
schimbat și, fără a fi sigur că Smith 
va învinge, simțeam că balanța se 
inclir.ă in favoarea lui. A fost cel

mai frumos meci pe care l-am vă- 
vut vreodată. Sînt convins că lui 
Năstase îi mai trebuie foarte puțin 
ca să poată cîștiga în 1973 acest 
concurs, Ia care vor participa și 
profesioniști".

un rezultat favorabil, pe

„în primul rînd, ca

și ne: vi. In 
jucătorii s-au 
că pierderea 
serviciul pro- 
picrderea se-

jocul și de a conduce în majorita
tea timpului. Primele minute au 
aparținut echipei române, dar ju
cătorii noștri nu au reușit să se 
distanțeze. în continuare, românii 
au scăzut ritmul, permițînd echipei 
maghiare să egaleze și să preia 
conducerea, în special datorită lui 
Gheller, foarte bun conducător de 

■ joc, care și-a pus coechipierii în si
tuații excelente de a înscrie, lucru 
pe care de altfel l-au și reușit. în 
repriza secundă s-a jucat nervos, 
s-au comis cîteva faulturi tehnice, 
iar Tarău, Oczelak, Gheller și Lend- 
vay au fost eliminați de pe teren 
pentru cinci greșeli personale. în
tr-un final dramatic, echipa 
piei a obținut o victorie 
care s-a întrebuințat foarte 
Au marcat: Popa 13, Novac 
vu 8, Oczelak 7, Chivulescu 
rău 6, Dumitru 4, Roman 3 și Cer- 
nat 2 pentru România, respectiv 
Palffy 18, Lendvay 10, Gheller 6, 
Losonczy 6. Halmos 4, Lazar 4 și 
Gyurasits 8. Au condus bine I. 
Uyguc (Turcia) și D. Iaksic (Iu
goslavia).

Adrian VASILESCU

Româ- 
pentru 
serios. 
9, Sa- 
7, Ta-

DE MIERCURI PÎNĂ DUMINICĂ 

A XIII-A EDIȚIE 
A CAMPIONATELOR 

BALCANICE DE TENIS 
între 12 și 16 iulie terenurile 

din parcul sportiv Progresul vor 
fi gazda celei de-a XIII-a ediții a 
Campionatelor balcanice de tenis 
de cîmp la care vor participa spor
tivi din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia.

întrecerile se vor disputa atît 
la masculin cit și Ia feminin.

Cu prilejul prezenței la Bucu
rești a reprezentanților federațiilor 
de specialitate din țările amintite, 
la sediul Consiliului», Național pen
tru Educație Fizică și Sport se va 
desfășura. în ziua de 13 iulie, Con
ferința balcanică, 
probleme curente și se va stabili 
țara organizatoare a ediției a XlV-a 
din anul viitor.

Se vor discuta

„REGATA LUCERNA"-0 ADEVĂRATĂ
AVANPREMIERĂ OLIMPICĂ

Schifiștii români pe locul IV, în proba de 2 +1
Ieri, pe Rotsee, în fata a 10.000 

spectatori, au avut loc finalele tra
diționalei competiții de canotaj 
masculin „Regata Lucerna", de o 
deosebită forță la această ediție 
preolimpică, la care au fost înscri
se echipaje din 25 de țări. Schifiș- 
tii români au concurat în două pro
be, ei reușind să se numere prin
tre finaliștii acestui prestigios con
curs, dar neobținînd totuși, în în
trecerile decisive, poziții 
Astfel, campionii mondiali 
2+1 (Ștefan Tudor, Petre 
+ L. Lovrenschi) au sosit 
IV, iar echipajul 
cîrmaci s-a situat 
De menționat că 
au figurat cîte o 
mai multe ambarcațiuni, ceea ce 
a îngreunat, desigur, accesul spre 
locurile fruntașe. Competiția a fost 
dominată de canotorii din R. D. 
Germană (4 victorii). Cîte un loc 
întîi a mai fost realizat de schifiș- 
tii din U.R.S.S.. R. F. a Germaniei 
și Norvegia. „Marele premiu al na-

fruntașe. 
la schif
Ceapura 
pe locul 

de schif 2 fără 
pe poziția a opta, 
în toate finalele 
țară sau două cu

țiunilor" a revenit, totuși, vîslași- 
ior și ramerilor din R. F. a Ger
maniei, care au acumulat cele mai 
multe puncte, cursa lor la 4 + 1 fiind 
remarcabilă. în fine, mai trebuie 
subliniată victoria echipajului R.D. 
Germane la 8+1, unde 
vest-geo-mani, antrenați 
Adam, au fost întrecuți 
peste 2 secunde. Iată 
principale : 4+1 : 1. R.F.G. 6:19,13, 
2. R. D. Germană 6:20,72, 3. Olanda 
6:20,98; 2' fără cîrmaci : 1. 
(Brietzke, Mager) 6:48,41, 2. 
6:49,63, 3. ~ 
hoslovacia 
6. R.F.G.

6:57,33, 8. 
simplu : 
7:07,86, 2.

schifiștii 
de Karl 

net cu 
rezultatele

R.D.G. 
Elveția 
4. Ce- 
6:55,64,

IN VEDEREA OLIMPIADEI

ÎNOTĂTORII AMERICANI ÎȘl DISPUTĂ

R.D.G. II 6:49,85. 
6:51,36. 5. Olanda 
6:56,18, 7. Elveția II
România 6:58,57 ; schif 

1. Malișev (U.R.S.S.) 
Dietz (S.U.A.) 7:13,18, 3.

Guldenpfennig (R.D.G.) 
2 + 1.’ 1. R.D.G. (GunkeI, 
7:14,82, 2. U.R.S.S. (Eșinev, Ivanov) 
7:15,50, 3. Anglia (Maxwell, Hart) 
7:16,13, 4. România (Tudor, Ceapu
ra) 7:19,83, 5. Olanda 7:20,65, 6.
Bulgaria 7:22,21 7. Cehoslovacia 
7:24,65, 8. R.F.G. 7:29,47 ; 4 fără 
cîrmaci 
6:16,31,
1. Norvegia (Hansen,
6:28,52, 2. Anglia 6:32,29, 3. U.R.S.S. 
6:32,80; 8+1: 1. R.D.G. 5:44,98, 2. 
R.F.G. 5:47,05, 3. U.R.S.S. 5:48,54

7:13,54 ;
Lucke)

7:22,21
R.F.G.

1. R.D.G. 6:15,84, 2. R.F.G.
3. Italia 6:20.78 ; 2 vîsle :

Torgersen)

UN TEST LA LOS ANGELES
In ziua a doua a concursului de 

natație de ia Los Angeles, criteriu 
de verificare a înotătorilor ameri
cani pentru Jocurile Olimpice de 
vară de la Munchen, Franck Heckl 
a stabilit cea mai bună performan
ță mondială a sezonului în proba 
de 200 m liber cu timpul de 1:57. 
Un rezultat excelent a realizat și 
Linda Stimpson. cronometrată în 
proba de 100 m spate în 1:07,5. 
Nancy Kirkpatrick — 1:08,8, a ocu
pat locul doi, iar principala favori-

tă, Sue 
trei cu

Singura 
străini invitați a fost obținută de 
suedezul Gunnar Larsson, clasat pe 
primul loc în proba de 400 m mixt 
cu timpul de 4:42,8.

Alte rezultate : masculin : 200 m 
spate : Mike Stamm — 2:10,2 ; 100 
m fluture : Russ Wales — 57,2 ; 
Feminin : 200 m liber : Shirley Ba- 
bashoff — 2:07,7 ; 100 m fluture : 
Dana Schrader — 1:04,6: 400 m 
mixt : Jenny Barez — 5:10,5

Atwood, s-a clasat pe locul 
1:09,2.

victorie a înotătorilor

TURUL FRANȚEI
Etapa a 7-a din Turul Franței 

(Bayonne-Pau, 220,5 km) s-a înche
iat cu victoria francezului Yves 
Hezard, care a parcurs distanța în 

1 de mun- 
Gimondi 
care se

6 h 02,19. In această etapă 
te l-au urmat Guimard și 
și un pluton numeros, în 
afla și Merckx.

In clasamentul general 
schimbare: conduce Guimard 
mat la 11 s de Merckx, la 1:21 
Hezard, la 1:42 de Gimondi, 
2:51 de Ocana etc.

nici o 
ur
da 
la
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