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OLIMPICII SE MENȚIN LA UN BUN NIVEL
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POT REVENI CU MEDALII DE LA J.O.
• Tinerii — în plin asalt pentru detronarea „senatorilor de drept" 
Cuplarea „republicanelor" cu „internaționalele" — un experiment w
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CINCINALUL IN PATRU AN! Șl JUMĂTATE!

EFURTURI SPORITE PENTRU OBȚINEREA
UNOR PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARA

nereușit • Grave erori de arbitrai, care au dus la frustrarea unor spor
tivi • Cronometru! electric a... mințit I

MARCA FABRICII-O GARANȚIE!
© La întreprinderea „Electromureș", sportivii se afla în primele 

rinduri ale întrecerii socialiste
centrul munici- 
deschis un ma- 
a întreprinderii 

de produse electro-calorice „Electro- 
mureș“, pe al cărui frontispiciu sir.t 
înscrise cuvintele : „FIRMA GARAN- 
TEAZA CALITATEA PRODUSE
LOR 1“

Intr-adevăr. produsele fabricilor 
„ELECTROMURES" stat bine cunos
cute în țară și peste hotare, pentru 
calitatea jor exemplară. Fiare de căl
cat, de diferite tipuri, radiatoare e- 
lectrice, cordoane telefonice inelare, 
radiatoare electrice cu ulei, mașini

Zilele acestea, în 
piului Tg. Mureș s-a 
gazin de prezentare

FESTIVALUL IZVOARELE - 19Î2 ‘
Duminică, peste 5 000 de oameni ai 

muncii din Baia Mare, Baia Sprie, 
Sighetul Marmației și alte localități 
din împrejurimi și-au petrecut ziua 
de odihnă în splendidul decor na
tural de la poalele Ignisului, unde au 
participat la festivalul cultural spor
tiv „Izvoarele 1972“ — manifestare 
consacrată apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului și celei de a 
25-a aniversări a Republicii.

A fost un festival al cîntecelor pa
triotice, populare, al dansului (dintre 
cele 15 ansambluri și formații de 
cîntece și dansuri care s-au produs 
în fața spectatorilor amintim: An
samblul Casei de cultură Tulnicul 
din Baia Mare, fanfara minerilor din 
Baia Sprie, corul căminului cultural

din Cicîrlău, orchestra de muzică u- 
șoară a Clubului tineretului din Baia 
Mare).

De un deosebit interes s-au bucu
rat demonstrațiile sportive. In jurul 
terenului de fotbal, al celui de voie: 
și al ringului de box s-au adunat mii 
de oameni. Boxerii clubului sportiv 
din Baia Mare au oferit o reușită de
monstrație, gimnastele aceluiași club 
au îneîntat spectatorii printr-o evo
luție virtuoasă, patru echipe de fot
bal din Baia Mare și-au disputat în- 
tiietatea pe gazon, iar patru echipe 
de volei din Baia Mare și Sighetul 
Marmației și-au disputat întiietatea 
într-un turneu fulger.

Teodor TOHÂTAN, coresp. județean
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Campionul nostru primește elogii unanime după finala de la Wimbledon

„ILIE NĂSTASE ESTE PROMOTORUL DE CLASĂ 
AL UNUI SUFLU NOU ÎN TENISUL MONDIAL"...

a declarat președintele Federafiei internafio nale de specialitate, Allan Heyman
LONDRA, 10 (prin telefon, de la 

trimisul noslru special). —
PARTIDA SMITH — NĂSTASE A 

REPREZENTAT CEA MAI VALOROA
SA Șl MAI SPECTACULOASA FI
NALA DE SIMPLU MASCULIN DIN
TRE TOATE CELE 86 DE EDIȚII CITE 
NUMĂRA PÎNĂ TN PREZENT TRADI
ȚIONALUL Șl PRESTIGIOSUL TUR
NEU AL WIMBLEDON-ULUi. lată pă
rerea exprimată la televiziunea bri
tanică de două somități ale sportu
lui alb, australianul John New
combe, cîștigătorul de anul trecut, și 
americanul Jack Kramer, învingăto
rul din 1947. Ei au comentat cu 
multe amănunte întrecerile de la 
Wimbledon în toate fazele lor, iar 
în privința lui Năstase nu au oco
lit nici un superlativ, socotindu-l pe 
român un veritabil artist în materie, 
care are în mîinile sale un bulgăre 
de aur. Pînă și atît de reținutul ziar 
„Daily Telegraph" îl consideră pe Ilie 

I „un adevărat geniu al tenisului". în- 
-h tr-adevăr, între forța combinată cu 

precizie — avîndu-l ca reprezentant 
pe Smith — și fantezia dublată de 
inteligență vie a lui Năstase, lumea 
tenisului a preferat ultima variantă. 
Dl. Allan Heyman (Danemarca), pre
ședintele F.I.L.T., declara înainte de 
meci că „publicul este oarecum să
tul de tenisul clasic, în linie, ade- 
rînd la suflul nou al cărui promotor 
de clasă este Ilie Năstase, pe drept 
cuvînt denumit „ESTETUL TENISU
LUI". Așa se și explică simpatia una
nimă de care se bucură românul în 
rindurile masei de spectatori".

Ceea ce nu reușise Rosewal! (Aus
tralia) în fața masivității jocului 
compatriotului său L. Hoad, în 1956, 
sau după 14 ani, în compania ro
bustului John Newcombe se spera

Ilie Năstase și Rosemary Casals, cu prețiosul trofeu
să izbîndească acum Ilie Năstase. 
Și puțin a lipsit pentru ca românul 
să-și înscrie numele pe tabela lau- 
reaților, onoare de care s-au bucu

ÎNCEP ÎNTRECERILE EDIȚIEI A Xlll-a 
A „CUPEI BALCANICE LA TENIS

A devenit o frumoasă tradiție a 
sportului alb ca. în fiecare vară, 
tenismenii fruntași din țările sud- 
estului european să se întîlnească 
în fața fileului, pentru a desemna 
pe cîștigătorii „Cupei Balcanice", 
într-o succesiune care începe cu 
primul an al deceniului trecut, 
această competiție a ajuns acum la 
cea de a XIII-a ediție a sa. Capitala 
țării noastre va fi gazda acestor 
întreceri, programate între 12 și 
16 iulie, pe terenurile din parcul 
sportiv Progresul.

Tenismenii României sînt record- 
menii absoluți ai competiției, de- 
ținînd șase titluri de campioni bal
canici în întrecerea masculină. De 
cinci ori au cîștigat reprezentanții 
Iugoslaviei, adversarii noștri tradi
ționali în lupta pentru primele lo
curi. Tabelul cronologic (pe care îl 
publicăm) ne prezintă și o fru
moasă succesiune de performanțe 
ale echipei feminine a țării noas
tre. De la instituirea competiției, 
tn 1968, fetele noastre au cîștigat 
de trei ori, lăsînd o singură dată 
victoria în mîinile adversarelor lor 
din Bulgaria.

Dar cea mai prețioasă dintre afir
mările obținutg cje repfegențațjyelq

române este probabil aceea de anul 
trecut. La Zagreb, prezentînd for
mația secundă a țării — cu Petre 
Mărmureanu „cap de coloană" — 
sportivii români au reușit să ter
mine învingători în meciul decisiv 
cu puternicul cuplu al gazdelor, for
mat din redutabilii tenismeni iu
goslavi Bora Iovanovici și Nikola 
Spear. Ne apărăm acum, pe teren 
propriu, un titlu cucerit cu brio 
și pe care sperăm că-1 vom păstra 
și la actuala ediție.

Desigur, însă, mai presus de in
teresul pe care-1 prezintă lupta spor
tivă în această întrecere balcanică, 
ea păstrează semnificații deosebit 
de prețioase în strîngerea legătu
rilor de prietenie între reprezen
tanții unei discipline în plină afir
mare, în țările din această parte a 
lumii. Pe aceste coordonate, își are 
importanța sa și consfătuirea șefilor 
de delegații, prezente la actuala 
ediție, care va avea loc în zilele

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Contițy^are în pag. a 2-a)

rat pînă acum numai tensimenii o- 
mericani, australieni, englezi, fran
cezi și un singur spaniol : Manuel 
Santana (1966).

însuși Stan Smith a declarat după 
meci că victoria putea reveni tot 
atît de bine și lui Năstase, unul din- 
trei cei mai puternici adversari pe 
care i-a întilnit. „Mi-am impus de la 
început să fiu foarte calm, așteptînd 
ca Năstase să se enerveze, dar a- 
ceasta nu s-a întîmplat și era cit 
pe-aci să pierd meciul. Datorez 80

Telefoto: AGERPRES
la sută din victorie nervilor și con
diției mele fizice, iar restul norocu
lui. Al 5-lea set s-ar fi putut ter
mina și altfel— După părerea mea, 
Ilie Năstase este un jucător mai 
talentat decit marele campion aus
tralian John Newcombe, care m-a 
învins în finala de anul trecut. New-

I
Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Competiția atletică desfășurată la 
sfîrșitul săptâmînii trecute pe sta
dionul Republicii a desemnat învin
gătorii celei de a XXI-a ediții a „in
ternaționalelor" României și campio
nii republicani pe 1972. Am înregis
trat. și de această dată, succesul pe 
multiple' planuri al tradiționalei 
întreceri. Faptul că Ia invitațiile 
transmise de F.R.A. au răspuns a- 
tleți și atlete din 14 țări ale Europei 
și Americii, reflectă încă o dată pres
tigiul de care se bucură pe plan in
ternațional. atît forul nostru de spe
cialitate. cit și competiția pe care o 
organizează anual. Deși era un mo
ment dificil — majoritatea atleflor 
fruntași și-au încheiat, în general, 
perioada evoluțiilor preolimpice și au 
intrat în stadiul de finisare a pre
gătirilor — totuși la startul „inter
naționalelor* s-au aliniat o serie de 
atleți reputați, de o bună valoare. 
Prezența acestui masiv lot de oas
peți și, mai ales, confruntarea lor cu 
tot ce are mai bun — la această oră
— atletismul nostru a dat 
unor întreceri viu disputate,
— în numeroase cazuri — cu 
te de certă valoare. în acest
trebuie remarcat faptul că au fost 
întrecute sau egalate 10 recorduri ale 
campionatelor internaționale.

Vedeta incontestabilă a acestei e- 
diții a internaționalelor a fost Vale
ria Bufanu, care a cîștigat două ti
tluri. Dar. ceea ce este important, 
ea a marcat — în ambele probe —

naștere 
soldate 

rezulta- 
context

JOCURILE BALCANICE!

performanțe de bună valoare. Dacă 
cele 13,0 secunde realizate în cursa 
de 100 mg, reprezintă un rezultat o- 
bișnuit ei, în schimb noul record 
(23,0 s pe 200 m) și maniera în care 
l-a realizat au impresionat în mod 
deosebit. Asistăm la o veritabilă dez
lănțuire a Valeriel Bufanu și nu pu
tem detașa acest lucru de apropie
rea Jocurilor Olimpice. In mod sigur, 1 
acesta este stimulentul care o con
duce spre performanțe înalte. La a- 
ceastă oră, Valeria Bufanu mai de
ține un... record : ea a realizat ce
rințele standardurilor olimpice în trei 
probe — 100 m (11,4), 200 m (23,4) și 
100 mg (13,3 s) !

Dacă alergătoarea rapidistă a fost 
„capul de afiș" al „internaționalelor", 
trebuie să remarcăm faptul că și alți 
atleți, candidați olimpici români, au 
obținut performanțe de valoare. E- 
galitatea de la disc, dintre Argentina 
Menis și Carmen Ionescu (și, nu ui
tați, la 62,78 m), rezultatul promiță
tor al Corneliei Popescu la săritura 
în înălțime (1,82 m), revenirea Vio- 
ricăi Viscopoleanu spre forma o- 
limpică (6,42 m), constanța de me
tronom a Liei Manoliu (61,50 m), e- 
voluția bună a Ilenei Silai (2:02,4 pe 
800 m), ca și confirmarea deplină a 
posibilităților tinerelor Natalia An
drei la 1 500 m (sprint final cu to
tul remarcabil) și Valentinei Cioltan 
(17.69 m la greutate) etc. au însemnat 
tot atîtea plusuri în bilanțul evolu
ției reprezentantelor noastre.

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)
oraș va găzdui, cu cîteva zile 
înainte, competiția similară a 
niorilor din Balcani.

Din lotul republican fac parte, 
alături de „olimpici“ (Carol Cor
eu. Vasile Bogdan, Natalia Andrei, 
Marion Becker, Valeria Bufanu, O- 
llmpia Cataramă, Valentina Ciol- 
tan. Carmen Ionescu, Lia Manoliu, 
Argentina Menis, Cornelia Popes
cu. Ileana Silai, Elena Vintilă, Vio
rica Viscopoleanu) alți atleti și 
atlete, intre care noii campioni re
publicani: Constantin Stan, Petre 
Lupan, Nicolae Mustață, Gheorghe 
Cefan. Nicolae Perța, Vasile Săru- 
can, Șerban loan. Cornel Anton, 
Marin Iordan, Vasile Sălăgean. A- 
driana Surdu, Liliana Leau, Elena

Neacșu. Din lot fac parte, de ase
menea, cîțiva dintre cei mai buni 
juniori ai noștri: Gheorghe Ghipu, 
Eva Zorgo, Nicolae Onescu, Eleo
nora Monoranu, Gheorghe Mese- 
lea etc.

Timpul care a mai rămas pînă la 
această importantă confruntare re
gională, una dintre cele mai vechi 
din lume, trebuie folosit cu maxi
mum de eficiență, pentru ca, la 
Izmir, atleții noștri să realizeze 
performanțe dintre cele mai bune. 
Amintim, cu acest prilej, că Jocu
rile Balcanice constituie ultimul 
prilej de confirmare a standardu
lui olimpic fixat de federația noas
tră de specialitate.

ȘAPTE ATLEȚI ROMÂNI

EVOLUEAZĂ LA IZMIR

Un lot de 7 atleți români alcătuit 
din Valentina Cioltan, Ana Sălă
gean, Rafira Fița, 
Șerban loan, Petre 
ghe Cefan va pleca 
pentru a lua parte
internațional programat sîmbătă și 
duminică.

Nicolae Perța, 
Stan și Gheor- 
mîine la Izmir 
la un concurs

Regata internațională de caiac-canoe

LA SNAGOVA BĂTUT
UN VlNT DINSPRE MUNCHEN...

• Continuă cursa tacticii ? • Aritmetica victoriilor se cere completată de o analiză multilate
rală, realistă • învingători și învinși — dar... nu oricum • Constanța valorică ridicolă • Sezonul 
trece și nu toate lucrurile sînt clare • La Bagsvaerd mai multe certitudini decît la Snagov ?

Competiție tradițională, de auten
tic prestigiu, regata internațională 
Snagov s-a înscris și la această e- 
diție a sa ca o reușită deplină. De
sigur — datorită faptului că între
cerile, desfășurate la Snagov, au 
fost onorate de prezența a nume
roși caiaciști și canoiști de valoare 
(din 10 țări), interesului justificat 

’ ăl tuturor oaspeților de a-și veri
fica stadiul de pregătire într-o 
companie redutabilă și, în primul 
rind. în compania sportivilor ro
mâni, dar și extrem de plăcute’ 
ambianțe — decor splendid, vreme 
bună, organizare excelentă — in 
cadrul căreia s-a disputat acest 
important test preolimpic.

Prețuim cum se cuvine valoarea 
fiecăreia dintre echipele prezente la

ediția 1972 a regatei Snagov, însă 
ni se pare necesar să subliniem in 
mod deosebit participarea formați
ilor reprezentative ale UNIUNII 
SOVIETICE și UNGARIEI, care — 
fără să alinieze garniturile olimpi
ce complete — au dat finalelor de 
duminică (ca de altfel întregii com
petiții) caracterul linei severe, dar 
foarte utile, verificări, acum, Ia 
mijlocul sezonului.

Ce reținem, in principal, după 
repetiția olimpică de duminică ?

Pentru că nu demult, la această 
rubrică, am comentat varietatea 
confruntărilor tactice, să reluăm 
discuția amintind că și Snagovul 
ne-a prilejuit cîteva observații in
teresante în această direcție. Ne-a 
apărut, de exemplu, foarte clar

faptul că atît echipa Uniunii So
vietice, cît și cea a Ungariei, au 
ținut să verifice la Snagov cîteva 
„vîrfuri de atac". Printre acestea : 
A. Sapcrenko, I. Riabcinskaia, L. 
Pineaeva, E. Kurisko, T. Wichman 
etc. Poate tot în capitolul tacticii 
ar trebui să includem și locul... 6 
ocupat de Petrikovics — Wichman 
la canoe dublu 1000 rn, sau chiar... 
absența de ultimă oră a cunoscu- 
ților caiaciști austrieci Pfaff — 
Seyboldt!

Firesc, însă, atenția ne-a fost în
dreptată, înainte de toate, asupra

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Costel Coșniță și 
Vasile Simiocen- 
co fi-au confir
mat valoarea și 
in „Regata Sna
gov", ciștigind 
detașat cursa de 
dublu caiac, in
tr-o companie pu
ternică. lată-i in- 
dreptindu-se ho- 
tărit spre... pri
mul loc pe po
diumul de pre
miere.

Foto 1 
Paul ROMOȘAN

LA SFiRȘITUL' SĂPTĂMÎNII

TREI ZILE DE GIMNASTICA
Iubitorii de gimnastică 

din Brașov se pot consi
dera, într-o măsură, pri- 
vilegiații acestui final de 
sezon competițional. După 
fneciurile internaționale 
dintre selecționatele Româ
niei și Republicii Popu
lare Chineze, iată, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
o nouă întîlnire cu spec
tacole de gimnastică de 
înaltă ținută. Este vorba 
de finala campionatului 
maestrelor și maeștrilor, 
programată vineri, sîmbă
tă și duminică în sala Ar
matei din orașul de la 
poalele Tîmpeij

In acest an, cea mai 
importantă competiție' a 
elitei gimnasticii noastre 
are o semnificație deose
bită, deoarece ea se des
fășoară sub semnul apro
piatului examen olimpic și 
va constitui un ultim pri
lej pentru antrenorii lotu
rilor de a efectua selecția 
celor două echipe. în în
trecerea feminină va fi 
interesant de urmărit due
lul Elena Ceampelea — 
Alina Goreac, ambele ab
sente la ultima întîlnire 
internațională a echipei 
noastre. Firește, în afara 
gimnșsțejg£ W £

LA BRAȘOV
limpic, la Brașov vor fi 
prezente și alte reprezen
tante ale asociațiilor și 
cluburilor din întreaga 
țară, dornice să-și etaleze 
măiestria. La masculin, de 
asemenea, sperăm să-i ve
dem la lucru pe cei mai 
buni gimnaști, inclusiv pe 
Petre Mihaiuc, care tre
buie să confirme investiția 
de efort și muncă făcută 
în ultimele luni. în orice 
caz, va fi vorba de trei 
zile de gimnastică de bun 
nivel, care va place eu 
siguranță publicului bra-
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cele trei fabrici, s-a stabilit ca pla
nul producției-marfă pe acest an să 
fie depășit substanțial, punîndu-se 
accentul pe calitatea superioară a 
produselor. In acest sens, colectivul 
întreprinderii, bine sudat, format în 
bună parte din sportivi, răspunzînd 
necesității de a ridica pe noi trepte 
factorul eficienței economice, și-a 
ridicat angajamentul inițial la 60 
milioane lei producție-marfă peste 
plan.

★
Tineretul ți sportivii întreprinde

rii, care formează o treime din tota
lul salariaților, au de spus un cu- 
vînt hotărîtor în realizarea obiecti
velor, pentru realizarea angajamente
lor sporite și a unor produse de ca
litate exemplară, așa cum s-au obiș
nuit beneficiarii întreprinderii și așa 
cum g'.ăsuiește și panoul de pe fron
tispiciul magazinului de prezentare.

Pe lingă întreprinderea „Electro- 
mureș" activează asociația sportivă 
„Ciocanul". Președintele asociației. 
Ștefan Erds, maistru principal la 
noua Fabrică de mașini de calculat, 
ne destăinuie faptul că la secția pe 
care o con/uce tinerii sir.t organizați 
în brigăzi de producție și luptă cu

entuziasm pentru obținerea unor pro
duse de înaltă calitate, în spiritul 
tradiției întreprinderii. Se știe că la 
fabricarea mașinilor de calculat sint 
necesare piese de o precizie și o ca
litate ireproșabile. Pentru ca tinerii 
să-și însușească cit mai bine meseria, 
la atelierul S.D.V., cu concursul co
mitetului U.T.C., a fost organizată 
pregătirea profesională, încheiată cu 
olimpiada „Lăcătușul sculer", desfă
șurată zilele acestea și cîștigată de 
tînărul loan Florea. Președintele a- 
sociației sportive „Ciocanul" a arătat 
că sportivii întreprinderii, ca de e- 
exemplu luptătorul Bela Fazakaș, con
trolor de calitate la secția șlefuitoa
re, galvanizare, vopsitorie, recent 
cooptat ca secretar al asociației spor
tive, fotbaliștii Iosif Manai. lăcătuș 
sculer. Nicolae Nagy, lăcătuș, Andrei 
Moldovan, strungar la atelierul de 
prototipuri și autoutilare, Francisc 
Ujfalvi, controlor de calitate, Teodor 
Borșa, lăcătuș la secția de bunuri 
de larg consum, jucători de tenis de 
masă ai secției recent înființate în 
cadrul asociației, ca Csaba Balazs, 
șef de brigadă la B.L.C. II ; Ștefan 
Sarkozi, inginer proiectant, Sigismund 
Iakab, tehnician, Dominic Jakab, dis
pecer la serviciul mecanic-șef de la

Fabrica de mașini de calculat, și 
mulți alții aduc o contribuție pre
țioasă la succesele întregului colec
tiv al întreprinderii în realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan.

Cu sprijinul activ ți susținut al 
neobositului iubitor al sportului, in
giner loan Olteanu, directorul între
prinderii, activitatea sportivă de 
masă din cadrul acestei importante 
unități socialiste a luat un avînt deo
sebit in ultimul timp. Numărul mem
brilor asociației sportive „Ciocanul" 
a crescut în acest an cu 40 la sută 
fața de 1971, ajungind In prezent la 
1 000. Au fost organizate interesante 
concursuri intersecții la tenis de ma
să, fotbal, lupte, handbal, ciclism, a- 
tletism, baschet, dedicate Conferin
ței Naționale a partidului. în cadrul 
„Săptămînii sporturilor olimpice", 
membrii asociației au participat la 
toate ramurile Ia care s-au organi
zat întrecerile fazei pe localitate, a- 
sociația „Ciocanul" reușind să se 
claseze pe primul loc.

în prezent, prin munca patriotică 
a tinerilor și sportivilor întreprinde
rii, se lucrează la amenajarea unor 
terenuri de baschet, handbal, volei 
și a unei cabane la baza nautică a 
orașului.

Considerațiuni după „Turneul Prietenia44 (II)

-0 PROBLEMĂ ÎNCĂ NEREZOLVATĂ
A

Deși n-au atins pragul finalei in
dividuale — cum era de așteptat
— floretistele României, care au e- 
voluat în turneul internațional ae 
scrimă de la Katowice, au totuși 
meritul de a fi făcut mari eforturi 
ta întrecerea pe echipe, reușind si 
Ocupe locul 2, după Uniunea Sa 
•fetică.

Evident, comportarea din turneul 
individual nu poate fi trecută cu 
vederea, mai ales pentru că evo
luția individuală a trăgătoarelor 
Drezintă o importantă greutate spe
cifică pentru întrecerea pe echipe. 
In afară de verificarea valorii strict 
personale, individualele pot asigura 
un culoar extrem de favorabil în 
competiția pe echipe. Cine are po
ziții de frunte la individuale, tra
ge cu adversare mai slabe, în pri
ma parte a turneului, la echipe. 
Drumul către finală este — așadaf
— mult facilitat.

»> ★
Așa stînd lucrurile, am fi dorit, 

de pildă, ca Ecaterina Stahl cel pu
țin să se numere printre finaliste. 
N-a fost așa. Stahl ne declara 
după ce a ieșit din semifinale.’ 
„Am inexplicabile emoții cînd trag 
de... una singură. Cu echipa, in 
schimb, este cu totul altfel*'.

Suzana Ardeleanu, cea de a doua 
semifinalistă din lotul român, în 
ciuda unui start bun (4—0 cu Ro- 
driguez) a slăbit simțitor ritmul, a 
dezarmat prea ușor în fața unor ad
versare inferioare performanțelor 
ei (Skladanovska, H. Balon, Si 
monfi). A jenat-o vizibil și galeria 
poloneză, extrem de zgomotoasă în 
timpul acestor asalturi.

Maria Vlcol a avut, după spusele 
ei, ceea ce se cheamă o zi proas
tă. La drept vorbind, niciodată 
n-am văzut-o pe această reputată 
floretistă trudind atît de mult ca 
să depășească un moment de di
ficultate, ca în sferturile turneului 
individual de la Katowice. N-a 
fost posibil. Plusul de viteză al 
adversarelor, ceva mai tinere decît 
ea, în marea majoritate a cazuri
lor, și-a spus cuvîntul.

Și a venit întrecerea pe echipe, 
care ne-a relevat aproape un alt

lot român 
noastre și-au jucat, într-un fel, ul
tima șansă. Au fost foarte comba
tive, și-au surprins adversarele 
printr-o mobilitate sporită Firește 
nu ne vom referi la rezultatele 
meciurilor cu R. D. Germană și 
Bulgaria, care nu aveau cum să 
nu fie favorabile floretistelor din 
echipa României (nu s-a pus decit 
problema cu cît vcm obține victo
ria), ci maniera comodă în care 
trăgătoarele din reprezentativa 
noastră au reușit să se detașeze. 
Vlcol și Stahl s-au arătat a fi cele 
mai agresive, ele au punctat și cel 
mai sigur (6 și respectiv 5 victorii), 
urmate de Ardeleanu (4). Celelalte 
două foarte tinere componente ale 
lotului, Bartoș și Draga, au făcut 
și ele eforturi pentru a fi cit mai 
aproape de valoarea titularelor, 
realizînd două și. respectiv, o vic
torie s Bartoș la floretistele din 
R. D. Germană, Draga la cele din 
Bulgaria.

Lucrurile s-au complicat oare
cum, după aceea. Ardeleanu a do
vedit că are mai multe resurse fi
zice, 
rile
(44-3), Stahl și-a apropriat și e.i 
victoria în 6 asalturi (3—3), în timp 
ce Vicol n-a mai reușit să se re
pete, obținînd doar două victorii 
(1-t-l). Adică mai puțin decit Bar
toș (1+2), care a fost handicapată 
și de faptul că a concurat bolnavă. 
Nu mal punem în discuție com
portarea in fața sportivelor sovie
tice, ținînd seama că acestea au 
adus pe planșă tot ce au mal bun 
Ia ora actuală șl, deci, reprezen
tantele României au fost nevoite 
să suporte din start un handicap 
Irecuperabil.

Așadar, un reviriment pregnant 
Ia echipe. Floretistele noastre și-au 
regăsit cadența, forța morală de 
a-și depăși adversarele. Dintre toa
te cele patru victorii de la Kato
wice. cea 
obținută 
chipă a 
medalie 
avut cu i ____
Acum, polonezele, suferind o înfrîn- 
gere destul de categorică (9—6) din

de floretiste. Sportivele

reușind 7 victorii în asaltu- 
cu Polonia I si Ungaria

mai edificatoare este cea 
Ia poloneze, la prima e- 
gazdelor, aspirantă la o 
olimpică, după succesul 
un an în urmă la Viena.

intilnire

f INTERNAȚIONALĂ LA IAȘI
La lașf, a avut Ioc o întllnlra 

Internațională de lupte libere din
tre echipa clubului Nicolina din 
localitate șl selecționata R.S.S. Mol-

dovenească.
braț, scorul ______ _________
gazdelor cu 5,5 la 4,5.
D. DIACONESCU, coresp. județean

Meciul 
final

a fost echilî- 
fiind favorabil

CUPA BALCANICA41
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întrecerii. Cu acest prilej va fi sta* 
bilit și orașul care va găzdui viP 
toarea Balcaniadă de tenis.

Și acum, cîteva noutăți din ta
berele echipelor care vor lua star- 
tul miercuri, în prima rundă a com
petiției. Reprezentativele României 
vor avea alcătuirile următoare i 
Viorel Marcu, Toma Ovici și Du
mitru Hărădău (masculin) ;. Iudit 
Dibar-Gohn, Ecaterina Roșianu, Ma
riana Simionescu și Valeria Balaj 
{feminin).

Iată și componența loturilor ce-

lorlalte reprezentative i Bulgaria — 
■Matei Pampulov, Bojidar Pampulov, 
Liubev Genov (masculin); Yiulia 
Berberjan, Diana Moskova, Mariana 
Konstantinova (feminin) j Grecia: 
Nicolas Kalogeropoulos, Perikles 
Gavrilidis (masculin); Karola Kalo
geropoulos, Xantipa Vassiliadis (fe
minin) ; Iugoslavia ; Zlatko Ivancik, 
Dragan Savic (masculin); Irena 
Skulj, Jelena Gencic, Vlasta Husn- 
ja (feminin): Turcia: Beyazit Am- 
bar, Tahsin Gilrsoy, Biilent Altin- 
kaya (masculin); Filiz Tokcan, Rosi 
Feldfhan, Hale Ugan (feminin).

Tenismenii oaspeți vor sosi 
Capitală în cursul zilei de luni.

în

IF.

AȘA
I960 (Atena) 1.
1961 (Zagreb) 1.
1962 (Brașov) 1.
1963 (Sofia) 1.

1964 (Istanbul) 1.
1965 (Atena) 1.
1966 (Zagreb) 1.

1967 (București) 1.

1968 (Sofia) M— 
F—

1969 (Istanbul) M—
F—

1970 (Atena) M— 
F—

1971 (Zagreb) M—

ÎN 12 EDIȚII...A FOST
Iugoslavia, 2. ROMANIA, 3. Grecia 
Iugoslavia, 2. Bulgaria, 3. ROMANIA 
ROMANIA, 2. Grecia, 3. Bulgaria 
Iugoslavia, 2 Grecia, 3. ROMANIA 
ROMANIA, 2. Iugoslavia, 3. Bulgaria 
Iugoslavia, 2. ROMANIA, 3. Grecia 
ROMANIA, 2 Iugoslavia, 3. Grecia 
(Ediție experimentală feminină — 
Bulgaria)
ROMANIA, 2. Iugoslavia, 3. Grecia 
(A doua ediție experimentală feminină — 
1. România)
1. Iugoslavia, 2. ROMANIA, 3. Grecia
1. Bulgaria, 2. ROMANIA, 3. Grecia
1. Grecia, 2. ROMÂNIA, 3. Iugoslavia

2. Iugoslavia, 3. Bulgaria
2. Grecia, 3. Iugoslavia 
2. Bulgaria, 3. Grecia 
2. Grecia, 3. Iugoslavia 
2. Bulgaria, 3. Iugoslavia

1. ROMANIA,
1. ROMANIA,
1. ROMANIA,
1. ROMANIA.
1. ROMANIA,

P.

partea formației (fără toate titu
larele) a României, se află în im
pas și încep să-și reconsidere șan
sele. Româncele au dovedit că sînt 
de temut.

Pentru floreta feminină, Kato
wice a însemnat prilejul de a ve
dea care sint cele două trăgătoare 
ce urmează să se alăture Iotului o- 
limpic. Prin prisma rezistenței fizi
ce, șansele cele mai mari le păs
trează Suzana Ardeleanu și Ecate
rina Stahl. Prima poate da un plus 
de prospețime echipei României, 
cea de a doua are meritul de a 
calma coechipierele în unele mo
mente — inerente — de cumpănă. 
Ca experiență, Stahl ar putea fi 
de mare folos 4-1 ui reprezentativ, 
mai mult, probabil, decit Arde
leanu.

în ceea ce o privește pe Maria 
Vicol. ea a demonstrat că rămîne, 
în exclusivitate, o floretistă de e- 
chipă. își dozează bine efortul, ac
ționează tactic cu multă clarviziu
ne. posedă o tehnică Ia nivelul ce
lor mai reputate fioretiste de pe 
glob. Vicol nu are. însă, suficientă 
forță fizică. Posibilitățile ei de a fi 
prezentă pe parcursul tuturor me
ciurilor dintr-un turneu sînt dis
cutabile. Sigur, In contextul unei 
competiții de anvergura Olimpia
dei poate exista argumentul că 
Vicol s-ar putea mobiliza psihic, 
ca va găsi resurse pentru a elimi
na orice îndoială, orice rezerve. 
Este o sportivă extrem de ambi
țioasă. în această privință antre
norii vor trebui să aibă ultimul 
cuvînt de spus.

Au fost desemnafl 
campionii republicani 

la copii
GALAȚI (prin telefon, de la co

respondentul nostru Județean). De 
vineri și pînă duminică, Palatul 
sporturilor din localitate a găzduit 
turneul final al campionatului re
publican de tenis de masă, rezer
vat echipelor de copii. Cele 51 de 
formații aliniate la startul întrece
rilor au oferit dispute echilibrate 
dar, din păcate, sub nivelul tehnic 
așteptat. Singurele echipe ale că
ror evoluții se cer totuși notate 
sînt cele din Cugir, Cluj, Galați, 
Buzău și Sîngeorgiu.

Iată, însă, rezultatele finale ale 
competiției :

ECHIPE, FETE, categoria 10—12 
ani: 1. Metalurgistul Cugir — cam
pioană republicană pe 1972 ; 2. Vo
ința I Sîngeorgiu de Pădure ; 3. 
Voința II Sîngeorgiu de Pădure ; 
Categoria 13—14 ani : 1. Șc. sp. Bu
zău — campioană republicană pe 
1972 ; 2. Șc. sp. 2 București; 3. 
CSM Cluj. BĂIEȚI, categoria 
10—12 ani • 1. CSM Cluj — cam
pioană republicană pe 1972 ; 2. Me
talurgistul Cugir; 3. Cutezătorii
București; Categoria 13—14 ani : 
1. Oțelul Galați — campioană re
publicană pe 1972 : 2. CSM Cluj ; 
3. Voința Odorhei.

INDIVIDUAL, FETE — catego
ria 10—12 ani : 1. Luminița Bălescu 
(Sc. sp. Rin. Vîlcea) — campioană 
republicană pe 1972; 2. Mihaela
Sandu (Șc. sp. Craiova); 3. Virgi
nia Popa (Șc sp. 1 București) ; Ca
tegoria 13—14 ani: 1. Iul ian a Mi- 
huț (Voința Arad) — campioană re
publicană pe 1972; 2. Simona Pe
trescu (Șc. sp Buzău); 3. Lăcră
mioara Negoescu (Șc. sp. 2 Bucu
rești). BĂIEȚI — categoria 10—12 
ani: 1, Dorin Crișan (CSM Cluj) — 
campion republican pe 1972 , 2. Dan 
Frîncu (Metalurgistul Cugir) ; 3.
Ion Bohmso (CSM Cluj); Catego
ria 13—14 ani: 1. Adrian Cucu
(CSM Cluj) — campion republican 
pe 1972 ; 2. Cristian Romanescu 
(Cutezătorii Buzău) ; 3. Ferencz
Nagy (Voința Odorhei).

Marți încep întrecerile juniori
lor.

T. SIRIOPOL

<
Tiberiu STAMA

1972 esțe anul afir
mării Nataliei Andrei 
Tinăra semifondistă — 
pregătită actualmente 
de antrenorul Ștefan 
Popescu — a obținut, 
la 20 de ani, consacra
rea internațională. Ea 
a realizat în cursa de 
1 500 m. 4:14,8, perfor
manță care a.., pro
pulsat-o in lotul olim
pic, ciștigînd și ultime
le trei mari întreceri 
la care a luat parte, 
printre care ji cam
pionatele internaționale 
ale României.

VALERIA BUFANU (atletism)
„Mă aflu intr-o formă bună și regret realmente 

că Au am luat startul simbătă dupS-amiază in 
proba de 100 m, unde aș fi putut s-o înving pe 
Petra Vogt. Aveam posibilitatea de a realiza o 
triplă victorie la această edifie a „internaționale
lor", fapt care — dacă imi amintesc bine — nu 
s-a mai intimplat in istoria acestei competiții Ori
cum sînt nespus de fericită pentru noul record

realizat pe distanța de 200 m. Am avut toate 
condițiile pentru a înregistra o performanță ex
celentă și efortul nu a fost în zadar. Ceea ce mă 
bucură cel mai mult este faptul că în numai 115 
minute am fost cronometrată, pe rînd, cu 13,1 pe 
100 mg, 23,5 pe 200 m, 13,0 pe 100 mg și 23,0 pe 
200 m".

evoluției olimpicilor români. Cifre
le sînt grăitoare si ele ne arată că 
LA ACEASTA EDIȚIE ECHIPA
JELE NOASTRE AU CUCERIT 3 
VICTORII, AU OCUPAT 4 LOCURI 
2 ȘI 5 LOCURI 3, ceea ce, prac
tic. înseamnă o prezență în pluto
nul fruntaș LA TOATE CELE 7 
FINALE OLIMPICE. Este, însă, a- 
nul olimpic și simpla raportare la 
statistica rezultatelor, la 
victoriilor, nu 
elementele de 
tariu.

Am Insistat 
participări și aceasta este o reali
tate de care trebuie să ținem sea
ma în interpretarea rezultatelor 
obținute de sportivii noștri. Dar, 
am greșit nearătînd că nu toate 
probele au avut un asemenea nivel 
valoric. De aici, concluziile de ri
goare, mai ales Ia analiza probelor 
de caiac și canoe dublu, caiac 
4 —1000 m... (bineînțeles, nu avem 
în vedere participarea unor perfor
meri români).

în acest context, fără pretenția 
unei sinteze inatacabile, apreciem
— cum arătam și în cronica rega
tei — constanța valorică ridicată a 
echipajelor noastre, evoluția bună 
de ansamblu a echipei olimpice a 
României. Aprecierile elogioase sînt 
îndreptate, desigur, asupra învingă
torilor, dar, în același timp, 
asupra unor sportivi care — 
condiții de dificultate crescută și 
în raport cu valoarea adversarilor
— au obținut rezultate remarca
bile, dovedind progrese, ori posi
bilități de progrese într-un viitor 
apropiat: Viorica Dumitru, Maria 
Nichiforov, 
Pocora, H. 
Roșea etc.

Am scris 
și după regata Tampere, despre ta
lentatul nostru canoist Lipăi Va- 
rabiev. tînărul în care, la începu
tul sezonului, antrenorul său Oc- 
tav Mercurean își pusese speranțe 
din cele mai mari. Confirmările au 
întîrziat și... n-au venit nici acum. 
Ia regata Snagov, unde Lipat Va- 
rabiev s-a clasat pe locul 5. Ră
mîne ca specialiștii să dezlege mis
terul : de ce Varabiev arată o for
mă EXCELENTA în verificările in
terne din cadru] lotului nostru o- 
limpic și de ce ESTE DE NERE
CUNOSCUT în competițiile oficia
le ? în orice caz, problema selec
ției pentru această probă cere, 
după opinia noastră, și alte soluții. 
Destul de nelămurite sînt și pro
blemele de selecție la caiac simplu 
băieți, probă în care, chiar dacă

ne poate 
analiză

aritmetica 
oferi toate 

și comen-

asupra valoroasei

și 
în

Maria Ivanov,- Ștefan 
Ivanov, D. Ivanov, V.

și după regata Plovdiv,

S-a născut la Eacău la 7 octombrie 1946. Are 1,69 m și 
58 kg. A început să practice atletismul de la 14 ani în ora
șul ei natal cu antrenorul Ion Butnaru. Actualmente face 
parte din clubul Rapid București și este pregătită de prof. 
Eveline Ghimpu. Multiplă campioană națională ln probele 
de 100 mg, 100 m și 200 m. De 4 ori campioană balcanică 
în cursa de garduri. Semifinalistă la J.O. din 1968 la 80 mg. 
In acest sezon a stabilit trei noi recorduri naționale de o 
deosebită valoare : 11,4 pe 100 m (Ia 13 mai), 12,7 pe 100 mg 
(la 11 iunie) și 23,0 pe 20G m (la 9 iulie). Evoluția rezulta
telor sale la 100 mg în ultimii patru ani t 1969 — 13,5, 1970 
— 12,9, 1971 — 12,9 și 1972 — 12,7. Actualmente este cea 
de a treia performeră a lumii la 100 mg (după recordma
nele mondiale Erhard și Ryan cu 12,5) și a 8-a performeră 
mondială pe distanța de 200 m. A îndeplinit normele olim
pice impuse de F.R.A. la 100 m, 200 m și 100 mg.

Pînă la această oră recordmana țării și-a înde
plinit integral obiectivele propuse pentru parti
ciparea la J.O., ba pe alocuri chiar le-a depășit. 
Acum ea se va putea pregăti în liniște pentru 
marea confruntare de la Miinchen. Desigur, cele 
mai mari șanse le păstrează pentru calificarea în 
finală la 100 m garduri, li vor fi probabil nece
sare două curse de 12,9—13,0. lucru pe deplin rea

lizabil. Valeriei Bufanu îi surîde însă foarte mult 
și proba de 200 m ; distanța fiind mai mare, ea 
are posibilitatea de a-și valorifica și calitățile 
de rezistentă în regim de viteză. „Voi vedea cum 
evoluează lucrurile în săptămânile următoare și 
împreună cu antrenoarea mea, Eveline Ghimpu, vom 
decide" — este de părere campioana României.

(Urmare 
din pag. 1)

REGATA INTERNAȚIONALA
nu emitem pretenții Ia medalie, 
trebuie să avem certitudinea unei 
reprezentări cît mai onorabile. La 
un moment dat, candidatul cel mai 
sigur părea C. Macarencu (la Sna
gov — locul 4 !). Apoi, a atras a- 
tenția forma bună a lui Ion Dra- 
gulschi (locul 3 la Snagov !). Apa
rent scos din cursă, Vasile Roșea 
i-a întrecut duminică pe cei doi 
posibili și a complicat ecuația se
lecției, Dar, poate că este mai bine 
să fie de unde să se poată alege...

Analiza rezultatelor finale ne a- 
rată că s-a cîștigat acolo unde era 
de așteptat — și aceasta e foarte 
bine — și câ s-a pierdut acolo 
unde prima șansă era de partea 
adversarilor (avem în vedere, de
sigur, ca excepție, rezultatul lui 
Patzaichin la canoe simplu 1000 m). 
înseamnă că începem să știm mai 
bine cum stăm nu numai în ceea 
ce privește posibilitățile de victo
rie ci — mai sigur — acelea de a 
ne clasa pe locurile fruntașe ale 
diferitelor probe olimpice. Din a- 
cest punct de vedere s-au dovedit 
extrem de utile toate finalele de 
la Snagov, dar în primul rînd cele 
la probele feminine, cele de canoe, 
caiac dublu șl — gîndindu-r.e mai 
ales la timpul realizat și la ma
niera de evoluție — caiac 4 — 1000 m.

Pentru că, poate destul de tîrziu, 
a venit vorba despre timpii reali
zați la Snagov ar trebui să spunem 
că ei arată în general câ se apro
pie— Jocurile Olimpice. Ca și la 
alte regate internaționale din acest 
sezon, am văzut destul de mulți 
antrenori făcîrd în primul rînd 
calculul secundelor și al zecimilor 
de secundă și numai după aceea 
calculul locurilor ocupate de ele
vii lor în diferite clasamente fi
nale. Ceea ce spune destul de 
mult...

Așadar, citeva clarificări, unele 
semne de întrebare și... semnale de 
alarmă, destule incertitudini. Nimic 
anormal. Așa se întimplă de fie
care dată înaintea unei mari con
fruntări mondiale. Nu mai este 
mult timp pînă la Jocurile Olim
pice, dar în sportul caiacului și 
canoei, unde există atîtea echipa
je de valoare apropiată și cniar e- 
gală, lucrurile se lămuresc abia în 
ultima clipă. Așa se pare că va 
fi și acum, îndeosebi la unele pro
be. La aceasta va ajuta, desigur, 
suita regatelor internaționale care, 
la sfîrșitul lunii, culminează cu 
competiția programată pe apele la
cului Bagsvaerd, unde și-a anunțat 
participarea elita caiacului și ca
noei de pe continentul nostru. Poa
te atunci, vom putea să spunem 
și noi mai multe lucruri. Sperăm 
cît mai bune—

Dintre băieți, cei care ne-au Im
presionat cel mai mult au fost, în a- 
fară de Carol Corbu (reintrare cu 
succes după accidentul de la Varșo
via), Vasile Sărucan — capabil de 
peste 8 metri la lungime, ca și Va
lentin Jurcă, de altfel, Șerban loan 
la înălțime. Nicolae Perta la 110 mg, 
Ion Damaschin și Gheorghe Ghipu 
la 800 m, Petre Lupan la 1 500 m și 
inimosul Nicolae Mustață în cursele 
de fond. Mai remarcăm, de aseme
nea, faptul că Gheorghe Zamfirescu 
a cucerit acum pentru a 10-a oară 
consecutiv titlul de campion națio
nal la 200 m.

Dintre oaspeți, o bună evoluție au 
avut : sprinterii Rajamăki (Finlanda) 
și Felix (Venezuela), Petra Vogt 
(R. D. Germană), săritoarele cubane
ze Marcia Garbey .(6,42 m la lungime) 
și Marina Rodriguez (1,79 m la înăl
țime), aruncătorul grec Stavros Mou- 
taftsidis (66,02 m la ciocan), hurdle- 
rul vest-german Gunther Nickel (13.6 
pe 110 mg) etc.

Este indiscutabil că organizarea cu 
regularitate a unei atari competiții 
contribuie în mod nemijlocit la men
ținerea interesului pentru atletism, 
la realizarea, dacă vreți, a unei efi
ciente propagande pentru acest sport 
al sporturilor în rindurile tineretului 
nostru. Ținind seama de acestea cre
dem că se impun citeva observații 
critice.

Timp de trei zile, între 7—9 iulie, la 
Pitești, Baia Mare și Reșița s-au desfă
șurat meciurile campionatului masculin 
de calificare pentru Divizia B.

( a Partidele grupei de 1a Pitești au fost 
foarte disputate, desfășurate în deplină 
sportivitate. Echipa C.S.U. Pitești a fost 
de departe cea mai bună. Din păcate, 
formația Vrancea Focșani nu s-a prezen
tat. Rezultate: C.S.U. Pitești — Proiec
tantul Rm. Vîlcea 72—56; C.S.U. Pitești
— Sportul studențesc Hunedoara 80—>1; 
Proiectantul Rm. Vîlcea — Sportul stu
dențesc Hunedoara 68—46. Clasament fi
nal: l. C.S.U. PITEȘTI 6 p.: 2. Proiectan
tul Rm. Vîlcea 3 p: 3. Sportul studențesc 
Hunedoara 2 p. (Iile Feteanu — coresp. 
Județean).

• tn grupa de la Bala Marț, lupta pen
tru ocuparea primului loc s-a dat între 
Clujeana Cluj si I.M.F. Ts. Mureș, echi
pe de valoare sensibil egală. Intîlnirea 
dintre cele două formații a fost foarte 
disputată. încheindu-se cu victoria la 
limită a clujenilor. Rezultate: Cluleana — 
C.S.U. Bala Mare 62—34: I.M.F. Tg. Mu
res — C.S.U. Baia Mare 70—56: Clujeana
— I.M.F. Tg. Mureș 52—50. Clasament 
final: 1. CLUJEANA 4 P.t 2. I.M.F. Tg. 
Mureș 3 p.: 3. C.S.U. Bala Mare 2 p. 
(T. Tohătan — coresp județean).
• La Reșița, a avut loc doar întîlnlrea

OLIMPICII SE MENȚIN LA UN BUN NIVEL
Prima se referă la data calenda

ristică a competiției Internaționalelor. 
Cunoaștem motivele care determină 
ca în fiecare an data lor să fie sta
bilită în funcție de necesitățile de 
moment, de zilele libere din calen
darul concursurilor de pe continent 
etc. Vrem însă să propunem F.R.A. 
ca această competiție să devină, de 
fapt, pivotul calendarului de con
cursuri dintr-un an, stabilindu-i-se o 
dată fixă, aceeași pentru totdeauna, 
așa cum se procedează, de altlel, și 
cu alte asemenea manifestări atleti
ce internaționale tradiționale sau cum 
se face în tenis, în ciclism, automo
bilism ș.a. Avantajul ar consta în 
faptul că atleții de pretutindeni ar ști 
precis, fără a mai ti avizați, câ la o 
anumită dată sînt „internaționalele" 
României, s-ar putea pregăti în con
secință, și le-ar fixa ca obiectiv com- 
petițional și de performanță.

Anul 1972 a dus, pentru prima 
oară, la o cuplare a „internaționale
lor" cu campionatele republicane. 
Mărturisim, de ]a bun început, că 
r.-am fost împotriva acestei idei. Ma
terializarea ei ne-a arătat însă unele 
deficiențe care depășesc numărul, să 
le zicem, avantajelor. Intre altele : 
dispare lupta directă dintre concuren- 
ții români, clasamentele naționale fi
ind determinate, la un moment dat, 
de valoarea oaspeților într-o serie e- 
liminatorie sau alta ; nu se pot în
tocmi ierarhii reale deoarece, în u- 
nele probe, numărul sportivilor ro
mâni calificați în finale este redus; 
la probele tehnice puțini dintre spor
tivii noștri au beneiiciat de cite 6 
încercări, diminuîndu-li-se astfel po
sibilitatea obținerii de performanțe 
mai bune, poate chiar a unui loc mai 
bun în clasament.

Toate acestea și încă altele fac ca 
ediția a 56-a a campionatelor na
ționale să nu fie în totul concluden
tă.

Din păcate, nu numai la acestea 
s-au redus neajunsurile întrecerii a- 
tletice desfășurată, simbătă și dumi
nică, în Capitală. Cîteva erori (ca să 
nu folosim un termen mai dur) au 
viciat, pur și simplu, performanțe și 
clasamente. Pentru prima oară în 
țara noastră cronometrajul electric 
a fost cel hotărîtor, cel manual a- 
vînd doar un rol consultativ. De re
gulă, diferențele dintre cele două sis
teme de cronometraj sînt evidente, 
cel electric arătîndu-se mai „preten
țios" cu cifrele rezultatelor și dumi
nică am constatat însă că nu este 
suficient să ai un asemenea sistem 
electronic, că trebuie să ții seamă 
și de indiciile cronometrelor acțio
nate manual. Cazul s-a petrecut în 
finala cursei de 400 mg, in care — 
Informativ — cronometrorii au afi
șat timpul de 51,7 s pentru cîștigător. 
Mai apoi, potrivit rezultatelor oficia
le, întocmite pe baza cronometrajului 
electric, s-a ajuns la niște cifre ne
verosimile, la noi recorduri : 50,2 s. 
50,5 s, de două ori 50,6 s etc. Este 
evident că un decalaj de 1,5 s în 
favoarea alergătorului, nu este po
sibil. în mod normal. A existat, in
discutabil, o defecțiune de care or
ganizatorii ar fi trebuit să se fi se
sizat în timp util, și să recurgă la 
cifrele indicate de cronometrorii ma
nuali, cifre mult mai aproape de rea-

litate. De altfel, Ion Burcă, unul din- 
trei cei favorizați de situație, ne-a 
declarat, de bună credință, că nu se 
simte capabil să acopere 400 mg in- • 
tr-un timp de 50,5 s 1

La suliță fete am asista la un e- 
pisod incredibil ! Cu ultima aruncare 
din concurs, clujeanca Eva Zorgo a 
obținut 54,30 m, rezultat înscris în 
foaia de concurs, afișat publicului și 
cu care tînăra concurentă a preluat, 
de la Elena Neacșu (54.28 m), primul 
loc, urmînd să i se decearnă titlul 
de campioană. După ce s-a întocmit 
clasamentul și după ce arbitrii s-au 
deplasat spre masa secretarei pro
bei, nu știm ce a intervenit, dar cert 
este că arbitrii au revenit în sector 
și au început să caute (sâ pipăie ga
zonul, pur și simplu) pentru a regăsi 
locul de aterizare a suliței lansată 
de Eva Zorgo. Ce-au găsit, nu se 
știe, dar miraculos, remăsurarea a- 
runcării a indicat 54.20 m. S-au re
făcut clasamentele și au început par
lamentari penibile. Recordmanul țării 
la suliță Alexandru Bizim. care a 
urmărit cele petrecute pe stadion, 
ne-a declarat că este stupefiat de 
cele întimplate și că sulița Evei 
Zorgo, nu s-a înfipt — așa cum pre
tind unii arbitri — ci că a lăsat doar 
o urmă. Primul rezultat ar fi fost 
cel firesc.

In sfîrșit, o ultimă chestiune, dar 
nu mai puțin gravă, este cea de la 
20 km marș, probă desfășurată sîm- 
bătă dimineața, Ia ora 8, și ale cărei 
rezultate oficiale nu ne-au parvenit 
nici pînă acum. Știm doar că la ca
pătul celor 20 de km, doi sau chiar 
mai mulți mărșăluitori de la P.T.T. 
au fost descalificați pe motiv că nu 
aveau pe tricou nu știm ce numere 
de concurs. Lăsăm la o parte aspectul, 
dacă vreți, Inuman al chestiunii în 
cauză, dar subliniem faptul că ar fi 
trebuit — așa cum am văzut proce- 
dindu-se la J. O. sau la Campionatele 
europene — ca secretarul probei, cu 
lista de start în mină, să verifice per
sonal numerele competitorilor. La 
noi nu s-a procedat însă astfel, ci 
au fost lăsațl cîțiva sportivi să măr- 
șăluiască 20 km, după care au fost... 
descalificați !

Chestiunea aceasta a numerelor de 
concurs a devenit, la noi, o adevă
rată poveste. Ne amintim că, anul 
trecut, la Brașov, Carmen Ionescu a 
fost descalificată la aruncarea greu
tății, că și Lia Manoliu a pățit o 
chestiune identică, cu un alt prilej 
tot pentru chestiuni legate de nu
merele de concurs. Să fim bine în- ț 
țeleși : nu pledăm pentru nerespec- 
tarea regulamentului, dar cerem ar
bitrilor să-și facă datoria, așa cum 
știu să și-o facă toți oficialii marilor 
competiții, și să nu cadă pe panta 
exagerărilor, cea care duce la ridi
col !

în aceste trei cazuri, solicităm in
tervenția fermă a biroului F.R.A., 
care are datoria să Ie analizeze cu 
atenție, și să ia măsurile care se im
pun, căci, așa cum spunea cîndva 
Ion Țiriac : „dacă o minge — o sim
plă minge — îi este -furată- unui 
tenisman, într-un moment important, 
acesta n-o poate uita tot meciul sau 
chiar toată cariera sa sportivă". Cre
deți că atleții pot trece cu vederea 
o nedreptate ? Cu siguranță, nu.

ECHIPELE

M. REȘIȚA

C. S. U. PITEȘTI, CLUJEANA CLUJ

AU PROMOVAT ÎN DIVIZIA B

dlntre C.S.M. Reșița si Medicina Timi
șoara. deoarece cea de a treia formație, 
Metalul Drobeta Tr. Severin, nu s-a 
prezentat. în atari condiții, s-au disputat 
două partide, tur-retur. între C.S.M. Re-

șita si Medicina Timișoara. DovedindU-se 
superiori atit din punct de vedere tehnic 
cit si tactic, baschetbaiistii de la C.S.M. 
Reșița au cîștigat ambele partide cu 43—37 
Si respectiv. 84—77.

LICEUL BOLYAI TG. MURES Sl LICEUL NR. 35 BUCUREȘTI 
CÎȘTIGÂTOARELE CRITERIULUI NAȚIONAL

TG. MUREȘ, 10 (prin telefon). Intr-O 
organizare perfectă. între 5—9 iulie au 
avut loc. în localitate. întrecerile finale 
ale Criteriului national al copiilor (fete 
nâscute în anii 1957—1953). Au participat 
cele mai bune șapte echipe din tară, care 
s-au prezentat la un nivel ridicat de pre
gătire. Cu ocazia acestor meciuri am pu
tut remarca cîteva elemente de per
spectivă: Adriana Cristea (Satu Mare), 
Liliana Ciobotaru (Ploiești). Angela Baid 
(Tg. Mureș), Cornelia Vlad. Maria Radu 
(Constanta). Cristina Mares sl Anca Bă- 
loi (București). Clasament final: 1. LI
CEUL BOLYAI TG. MUREȘ (prof. Gh. 
FiilOp): 2. Liceul nr. 35 București; 3. 
Școala sportivă Constanta; 4. Școala 
sportivă Satu Mare; 5. Școala sportivă 
Ploiești; 6 Școala sportivă Nr. 2 Bucu
rești; 7. Școala sportivă Cluj (V. Kadar 
și C. Albu, coresp.).

TULCEA, io (prin telefon). în peri
oada 5—9 iulie. în localitate s-a desfășu
rat finala criteriului national al copiilor 
(băieți 14—15 ani). Din cele opt cîștigă
toare de zonă s_au prezentat doar sase, 
lipsind Școala sportivă Brașov si Școala 
sportivă Drobeta Tr. Severin, tn general, 
meciurile au fost bune, atît din punct 
de vedere tehnic cît si tactic.

Clasament final: 1. Liceul 35 București 
(prof Mircea Rizea): 2. Școala sporti
vă Buzău: 3. Școala sportivă Pitești: 4. 
Școala sportivă Botoșani 5. Școala spor
tivă Nr. 2 București; 6 Școala sportivă 
Timișoara. (I. Tursie — coresp).

AZI ÎNCEPE la brașov turneul final al juniorilor II

Astăzi, la Brașov, va Începe turneul fi
nal al juniorilor n (15—16 ani), cu par
ticiparea echipelor: Liceul nr. 35 Bucu
rești. Dinamo București, Șc. sp. Satu 
Mare. Șc. sp. Mediaș, Șc. sp. Constanța, 
Comerțul Tîrgoviște, Șc. sp. Tg. Mureș, 
Șc. sp. Timișoara.

Iată formațiile cîștigătoare ale turneelor 
anterioare: 1967 — Șc. sp. Mediaș; 1963
— Farul Constanta; 1969 — Șc. sp. Cluj; 
1970 _ nu a avut Ioc turneu final; 1971
— Liceul nr. 35 București.

MECIURI INTERNAȚIONALE

în sala Sporturilor din Cluj, de la ora 
17.30. va avea loc astăzi. întîlnlrea inter
națională dintre selecționatele masculine 
ale orașelor Budapesta și Cluj.

★
Simbătă. la Oradea s-au disputat două 

partide internaționale feminine : Crișul 
Oradea — V.S.S. Kosice (Cehoslovacia) 
53—55 (25—29) — senioare șl Crisul Ora
dea — V.S.S. Kosice 41—36 (21—16) — 
junioare.

Rubrică redactată de 
Adrian VASILESCU
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LA ÎNCHEIEREA BARAJULUI PENTRU DIVIZIA B
Această încheiere a sezonului 

fotbalistic a devenit foarte relativă. 
Am flxat-o — simbolic după cum 
se vede — în seara finalei cupei. 
Viața fotbalului nu se terminase 
însă, pentru că barajele pentru 
Divizia B și C au reprezentat niște 
prelungiri pline de reușită șl in
teres. Cîteva impresii generale a- 
supra luptei „celor patru locuri 
din divizia secundă", terminată 
duminică la amiază la Ploiești, Rm. 
Vîlcea, Hunedoara șl, în mod ne
așteptat, Ia Roman, cu meciul de 
regulament dintre Petrolul Moi- 
nești și I.T.A. Pașcani, în cele ce 
urmează.

Barajul de anul acesta venea cu 
gustul amar al precedentului cînd 
multe lucruri necurate au însoțit 
întrecerea : unele pe gazon, in vă- 
zul lumii, altele în culise (aflate 
sau neaflate). Ne gîndeam cu oa-

jul 1972 a reprezentat, ca bilanț 
general, o frumoasă reușită. Sigur 
că cele opt echipe, care au revenit 
de Ia turneul speranței cu decepția 
nereușitei, nu pot gusta aprecierile 
de ansamblu și neutre; dar • ele 
trebuie să știe, dincolo de amără
ciunea cursei fără victorie, că și-au 
adus aportul lor la reușita unei 
competiții care avea mare nevoie 
de reabilitare.

F.R.F., avertizată de eșecurile din 
trecut, a luat măsurile cele mai po
trivite. în toate orașele, delegații 
săi au fost oamenii cei mai com- 
petenți și de autoritate pe care îi 
poate prezenta în momentul de 
față. Iar brigăzile de arbitri au 
concentrat în adevăr tot ceea ce 
avem mai bun în rinduri'e „ca
valerilor fluierului". Brigăzile au 
circulat dintr-un oraș în altul al 
barajului iar arbitrul de centru a

menea condiții, orice nemulțumiri 
provin numai din interese strict lo
cale, țlnînd de pasiunea pentru cu
lorile unui club învins în grelele 
probe ale barajului. Cit despre sin
gura excepție de la regulile spor- 

• tivității, ne ocupăm în mod special 
de ea.

Succesul de public a reprezen
tat, de asemenea, o reușită. Ceea ce 
am văzut duminică la Ploiești ră- 
mîne o mare 
pentru noi și 
veche opinie, 
noi, pline de . _
nu pot aduce decît forță și vigoare 
pe harta competițională, deziderate 
pe care sperăm că le vor împlini 
și Buzaul și Tulcea — după cum 
Turnul Severin și Brașovul trebuie 
să facă din intrarea Drobetei și a 
Metrcmului un pas înainte în via
ța acestor formarii cu mai vechi

și plăcută surpriză 
ne întărește o mai 
anume că centrele 
poftă pentru fotbal,

DEPĂȘIND PERIOADA REFACERII,
UNIVERSITATEA CRAIOVA PROMITE MAI MULT...8

în-

Fază din jocul de la Rm. Vîlcea, dintre Metalul Drobeta Tr. Severin fi Independența Sibiu. In imagine, atacan- 
ții severineni Olteanu ji Boța fin tricouri albe) Incerrfnd acea egalare, care ra reni pină la urmă ji va însenina 
promovarea în Divizia B. ♦ Foto: Virgil ONESA
recare teamă la noile dispute, cu 
teama ca incorectitudinea și ne
glijențele de organizare să nu le 
dea lovituri grele. El bine, putem 
să ne declarăm satisfăcut!. Bara-

fost desemnat prin tragere la sorți, 
în prezența delegărilor respective
lor formații, cu puține momente 
înaintea orei fixate pentru începe
rea jocurilor. Socotim câ, în ase-

ARBITRUL GH. LIMONA BRUSCAT LA RM. VÎLCEA
Autorii actelor huliganice, jucătorii „Independenței" — Sibiu, 

să fie sancționați exemplar de către Comisia de disciplină

tradiții In divizia secundă. Morenii, 
Cîmpia Turzii. Sibiul, Moineștiul, 
Pașcaniul, Careiul. Aradul și Bucu- 
reștiul — care nu și-au văzut fie 
unica reprezentantă în fotbalul de 
performanță fie una dintre nume
roasele formații de aceasta catego
rie (cazul Bucureștiului, Aradului 
și Sibiului) săltînd în B, nu trebuie 
să cadă acum în depresiune, să a- 
bandoneze pe învinse, așa cum se 
întîmplă de multe ori. Nimic nue 
mai frumos și mai sportiv decît 
reluarea cursei...

Comparativ cu locul (6) ocupat 
în trecuta ediție, bilanțul Univer
sității Craiova (poziția a 8-a), la 
sfîrșitul acestui campionat, expi
rat nu de mult reprezintă un re
gres, o coborî re cu două trepte 
pe scara valorilor divizionarelor A, 
ca să nu raportăm la realizările 
din ani mai din urmă, cînd fotba
liștii olteni soseau la potoul 
trecerii cu plutonul fruntaș.

Din cei trei „C“ care s-au aflat 
în acești ani la conducerea tehnică 
a formației craiovene — Cosmoc, 
Coidum, Cernăianu, — este ulti
mul mai slab pregătit sau, expri- 
mîndu-ne in termeni mai blînzi, o 
soluție neinspirată în momentul 
contractului?

Așa i-ar părea celui ce apre
ciază, în grabă, numai prin pris
ma cifrelor seci; altfel Ii apar lu
crurile aceluia ce purcede la o ana
liză ceva mai atentă și mai pro
fundă a faptelor. Căci. iată, 
nînd față în față 
campionatului — ce însumează a- 
nul de activitate al lui Constan
tin Cernăianu la Universitatea Cra
iova — rezultă o progresie, o li
nie ascendentă în rezultatele obți
nute : 14 puncte și un golaveraj 
negativ (18—20) în prima parte a 
întrecerii; 17 p, în cea de a doua 
jumătate a campionatului și un 
golaveraj pozitiv: 24—15.

Ceea ce înseamnă că noul antre
nor al Universității Craiova a lu
crat bine, ducind o muncă, în per
spectivă, pe diverse planuri, de 
restructurare a unor compartimente 
și de concepție: în apărarea imedia
tă a avut de sudat, treptat, un 
nou cuplu de fundași centrali 
(Deselnicu-Sameș), în linia I a rulat 
destui jucători (pe Martinovici, 
Niță. Neagu, Pîrvu, Oblemenco. 
Țarălungă, Marcu etc.) pentru a a- 
junge la cea mai bună formulă. 
Din cauza „capriciilor" lui Pîrvu și 
a deselor accidentări suferite de 
Neagu, antrenorul n-a titularizat de
cît trei în linia de atac (pe Țară
lungă, Oblemenco și Marcu, ultimul 
venit la începutul returului), dar

în procesul de închegare a echi
pei, încă neîncheiat, și aceasta re
prezintă un cîștig, toți trei consti
tuind piese grele în orice linie de 
atac a diviziei noastre naționale.

Și astfel, folosind pe parcurs, cu 
precădere în tur (perioada testelor, 
a experimentelor), un mare număr 
de jucători (27), C. Cernăianu a a- 
juns în final la o formulă de e- 
chipă stabilă: Pilea (Papuc) — Ni
culescu, Deselnicu, Sames, Velea — 
Strimbeanu, Ivan — Țarălungă, 
Pîrvu (Neagu), Oblemenco și 
Marcu.

Foarte rar a mai procedat Cer-

«V

pu-
turul și returul

Z/:• 
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schimbat ceva la 
portant, privind 
menco („tunarul" 
primul minut de către apărătorii

Craiova. Ceva im- 
jocul Iui Oble- 
luat în vizor din

năianu, în retur, la modificări în 
echipă și atunci mai mult în con
diții de forță majoră: accidentări 
(Niculescu, Neagu, Oblemenco). sus
pendări — 
nu — 
cidivist) 
rice, cum 
Berneanu 
geș. cînd 
simțit să

Observam că și pe planul con
cepției antrenorul Cernăianu a

(Deselnicu și
primul, mai 

sau din 
a fost și 

în partida 
tînărul debutant a con
stea lipit de Dobrin.

Strimbea- 
ales, un re- 
rațiuni tac- 
folosirea lui 

cu F. C. Ar-

formațiilor adverse), căruia oferin- 
du-i rolul de vîrf 2 (înaintaș cen
tral retras) i-a mărit raza de ac
țiune. Sustras de sub paza nemi
loasă a fundașilor-jandarmi. Oble
menco s-a simțit mai în largul lui, 
a colaborat cu toți colegii de linie, 
atîngînd, în final, cifra barem (20)' 
pentru a-i fi decernat titlul de gol- 
geter al țârii. Al treilea titlu rea
lizat de el intr-un interval de 5 ani! 
Cînd își va găsi un partener mai 
stabil în celălalt înaintaș central 
(Pîrvu sau Neagu sau altcineva...),

Oblemenco va fi capabil de un 
randament și mai bun, sub aspec
tul constanței valorice.

Una peste alta, cu tur și retur 
Ia un loc, evoluția Universității 
Craiova pcate primi calificativul 
de satisfăcător, conform locului 
(8) ocupat de ea la sfîrșitul între
cerii, imediat după 
celași număr de 
înaintea celorlalte 
Steaua și Rapid-

Atingțnd și .alte 
za noastră, vom 
mar I 'esta și unele slăbiciuni, ilus- 
trindu-se ca o formație cu o com
portare contradictorie (se compor
tă bine acasă, dar tern în depla
sare), provenind în genere din ca
rențe de ordin psihic și tactic. In
tr-adevăr, pe propriul teren Uni
versitatea Craiova abordează par
tidele în mod curajos, la nivelul 
maxim al posibilităților ei; în 
schimb în condiții de deplasare a- 
ceeași formație se arată timidă, 
lipsită de personalitate în ioc. ui- 
tînd aproape complet lecția ofen
sivei. Da, pe terenuri străine stu
denții craioveni sînt încercați de 
complexe de inferioritate, explica-

Dinamo (cu a- 
puncte: 31) și 

bucureștene.

zone în anali- 
vedea că echipa

LOTUL FOLOSIT: Papuc, Plică, 
Oprea, Niculescu, Deselnicu, Bitlan, 
Sameș, Velea, Strimbeanu, Ivan, Do- 
nose, Boșoteanu, Nlță. Martinovici, 
Pîrvu. Oblemenco. Țarălungă. Neagu, 
Marcu, Tacoi. Mincă, Uslahacief. Le- 
pădatu, Ciocirian. Mincloagă, Bernea
nu. Păunescu.

LA ORADEA, IN CAUTAREA VIITORULUI!
Am înțeles tensiunea meciului de 

la Rm. Vîlcea dintre Metalul Dro
beta Tr. Severin șl Independenta 
Sibiu. Era în joc... un campionat; 
în cazul sibienilor, chiar două, pen
tru că ei mai participaseră și la ba
rajul de anul trecut. Dar n-am pu
tut înțelege acele scene reprobabile 
din finalul partidei, cînd cîțiva din
tre jucătorii sibieni au aruncat cu 
noroi în obrazul sportului! Nici pî- 
nă în minutul de tristă amintire, 
minutul 90, jocul nu fusese liniștit, 
plouase doar cu cartonașe galbene, 
(Boloboț, Cherciu și Nagy de la si
bieni, Cintar și Getoiu de la seve- 
rineni-avertizați; antrenorul II. Ret- 
scher fusese îndepărtat din incinta 
terenului pentru injurii aduse arbi
trului la faza cînd Munteanu pără
sea arena accidentat, fusese elimi
nat șl trimis în tribună, ca șl por
tarul de rezervă al metalurgiștilor, 
Nae, pentru trageri de timp). Dar 
finalul avea să fie mult prea urît, 
mult prea nedemn pentru niște băr
bați în puterea cuvîntulul care vor 
să se mai numească și sportivi.

Era firesc ca, în final, jucătorii 
de la Independența să fie afectați 
după ce 51 de minute trăiseră iluzia 
Diviziei B. Dar era mai drept și mai 
sportiv ca ei să vadă marea cauză a 
eșecului în incredibilele ratări din 
repriza întîl care puteau decide pro
movarea, în riscantul joc pur de
fensiv și căderea fizică de după

pauză, și nu în brigada de arbitri 
la adresa căreia Nagy avea să aducă 
injurii grosolane — după afirmația 
arbitrului Gh. timona — pentru ca
re a fost eliminat in ultimul minut 
de joc. Nagy n-a vrut să părăsească 
terenul și așa s-a născut acel tablou 
grotesc cînd mai multi dintre jucă
torii Independenței l-au înconjurat 
pe arbitru Limona, l-au îmbrîncit, au 
încercat să-l lovească, și chiar au 
reușit, așa cum aveau să-1 îmbrin- 
cească și pe tușierui K. Ghemigean, 
venit împreună Cu N, Petriceanu, 
celălalt membru al brigăzii, să poto
lească spiritele. în acel „spectacol- 
coridă’’ dat de cîțiva jucători si
bieni, „interpreții principali" au fost 
Nagy, Cherciu, portarul Hizo și un 
al patrulea... greu de identificat cu 
exactitate în grămada aceea, dar, 
după toate probabilitățile, fundașul 
Boloboț.

Desigur, acea scenă tristă a fost 
dezaprobată de majoritatea specta
torilor, printre care și suporteri ai 
echipei sibiene, oameni civilizați, a- 
depți al fair-play-ulul. Dar mai 

mult ca sigur că spectacolul de 
prost gust oferit de cei cîțiva jucă
tori sibieni, duminică la Rm. Vîlcea, 
va avea și un epilog semnat de co
misia de disciplină, epilog care va 
cuprinde cele mai aspre sancțiuni. 
Pentru ca ideea de sport să fie a- 
părată !...

Mircea M. IONESCU

Eftimie IONESCU

AGENDA
ESTIVALA

foștii 
Spiel* 
locale 
mulți 
acele

VACANTA PENTRU TOATE GUSTURILE

„EUGEN IORDACHE PREGĂ
TEȘTE O SURPRIZA NAȚIONA
LEI* — era titlul unui articol a- 
părut săptămîna trecută, vineri, la 
rubrica noastră, „surpriza» numin- 
du-se Mulțescu, tînărul și talenta
tul înaintaș al Jiului.

De unde să știe Eugen Iordache 
că, în aceeași zi, la Petroșani, con
ducerea Jiului îi pregătise și lui o 
surpriză, renunțînd la serviciile 
sale ?

Vizitîndu-ne ieri, la redacție, an
trenorul ne relata că, altfel, cei de 
la Jiul au discutat desfacerea con
tractului în termeni destul de po- 
liticoși. I-au sugerat, doar, că n-ar 
fi mulțumiți cu bilanțul sezonului 
recent încheiat, bilanț din care, fi
rește, nu trebuie omisă nici per
formanța din Cupă...

> Nenumărate sînt posibilitățile pe care le are turistul, de a face cunoștință 
ru principalele obiective turistice de pe teritoriul Uniunii Sovietice. O călătorie 
31 U.R.S.S. înseamnă amintirea unor frumuseți naturale de neuitat, vizitarea 
unui șir întreg de orașe bogate în valoroase monumente istorice șl prețioase 
muzee, cît si posibilitatea de a vedea la fata locului amploarea gigantică a con
strucției comuniste, viața oamenilor sovietici, energia și priceperea lor în solu
tionarea marilor probleme închinate progresului, științei si culturii.

Pentru a oferi o imagine cît mal cuprinzătoare a acestei țări. Oficiul Națio
nal de Turism „Carpati" — București a alcătuit în anul acesta pentru turiștii 
români programe turistice de o mare varietate si atractivitate.

Principalele obiective turistice, care neîndoielnic vor retine atenția turiști
lor sînt printre altele: Moscova — capitala UR.S.S. — unul dintre cele mal 
mari orașe ale lumii, cel mal însemnat centru politic, administrativ, economic 
și cultural al tării.

Aici se poate vizite Kremlinul, străjuit de 20 de turnuri care adăpostesc 
valoroase colecții de arme vechi, obiecte rare din aur si argint. Se poate vedea 
Mausoleul lui Lenin, conducătorul primei revoluții socialiste din lume.

Se pot- vizita ..Sala Congreselor" — impozantă construcție arhitecturală. 
Universitatea Lomonosov, Prospectul Kalinin precum și o serie de muzee de 
mare importantă cum ar fi: Muzeul Revoluției. Galeriile de artă ..Tretlakov", 
Muzeul de artă a popoarelor din orient. Muzeul de artă ..A.S. Puskin" si altele.

De asemenea, vizitatorul are posibilitatea de a vedea Alma-Ata — capi
tala R.S.S. Kazahă, situată la picioarele muntelui Tian San. Baku. Chtșlnău, 
Erevanul — capitala R.S.S. Armene, care este unul dintre cele mai vechi orașe 
ale lumii.

După aceea turistul are plăcerea deosebită de a face cunoștință ou Kievul, 
,marna" orașelor rusești, unde poate vizita diverse catedrale, muzeul șl casa 
memorială. Taras Seveenco.

Leningradul al doilea oraș ca mărime si populație din Uniunea Sovietică, 
orașul erou, deschide largi perspective de vizitare.

Ca obiective turistice demne de reținut amintim: Clădirea amiralității, con
struită după planurile lui Petru (1704). Palatul de iarnă, veche reședință a ta
rilor, Ermitajul — unul dintre cele mai mari și mai frumoase muzee din lume. 
Aici se află monumente ale sdtilor. sculpturi, colecții rare de ceramică, tablouri 
originale ale lui Leonardo da Vinci, Rafael. Rubens. Rembrandt etc.

Aici se pot vizita, de asemenea șl alte localități frumoase și importante 
ca: Lvov. Tașkent, Riga. Tbilisi si minunata stațiune Soci, situată pe marginea 
Mării Negre, pe contraforturile lanțurilor de munți ale Kaucazului.

Stațiunea Soci atrage, neîncetat, un număr tot mai mare de vizitatori. 
Oficiile județene de turism si O.N.T. București vă stau la dispoziție pentru 

procurare de bilete.
Propunem mai jos. cîteva din programele turistice ale acestui an :

București — Kiev — Moscova — Vladimir — Moscova — București (7 zile) 
rransport: tren: Plecări: 6.Vin: 17.IX. 1972

București — Kiev — Tbilisi — Baku — Moscova_  București (9 zile) Trans
port: tren — avion: Plecări: 6.VHI: 1.X.1972.

București — Chișinău — Odessa — Kiev — Vinita — Cernăuți — București 
(10 zile) Transport: autocar: Plecări: 14.vm: l.IX.: 2.X.1972.

București — Kiev — Sod — Kiev — București (16 zile din care 9 ztle odihnă 
la Soci) Transport: tren — avion: Plecări: 17.VIII: 27.VHI; 6.EX; 16.IX.1972

București — Kiev — Donetk — Moscova — București (8 zile) Transport: tren; 
Plecări: 2, 30.IX: 11.XI.1972

București — Moscova — Tașkent — Samarkand — Moscova — București 
(10 zile) Transport: tren — avion; Plecări: 2.IX; 30.XI.1972

București — Chișinău — Odessa — Tbilisi — Erevan _ Moscova (U zile) 
Transport:'tren — autocar — avion; Plecări: 3.IX; 8.XI. 1972.

București — Chișinău — Odessa — Krasnodar — Moscova — București <10 zile) 
Transport: autocar — avion; Plecări: 12.IX.; 5.X. 1972

București — Kiev — Așhabad — Dușanbe — Tașkent — Moscova — București 
(12 zile) Transport: tren — avion; Plecări: 30.IX: 4.XI: 2.XII.1972

București — Kiev — Tbilisi — Erevan — Moscova — București (10 zile) Trans
port: tren —- avion; Plecări: l.X; 31.X; 30.XI.1972.

București — Chișinău — Odessa — Baku - Tașkmt -Frunze _
— București (14 zile) Transport: tren — autocar — avion, Plecări. 0.X., 7.XII.1972

București — Kiev — Poltava — Harkov — Moscova — București (9 tile) 
Transport: tren; Plecări: 8.XI; 18.X.; 5.XH.1972

București — Kiev — Leningrad — Ulianovsk — Moscova — București (9 zUe) 
Transport: tren — avion; Plecări: 31.X.1972

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — CLUB DE FOTBAL. La 
puțin timp de la promovarea în 
Divizia A, conducerea Sportului 
studențesc a hotărît să treacă 
strictă specializare (model F.C. 
geș?), anunțînd că va deveni
de fotbal. Și iată că foarte repe
de, mai precis mîine, se va produ
ce și constituirea oficială. Actul le
gal va fi semnat la ora 18, la Casa 
de cultură a studenților, din calea 
Plevnei.

la o 
Ar- 

club

„CUPA DE VARĂ“
Duminică s-au disputat meciurile 

etapei a doua din cadrul tradițio
nalei competiții „Cupa de vară". 
Iată rezultatele: Granitul Baba- 
dag — Electrica Constanța 1—0; 
Danubiana Roman — Textila Boto
șani 4—0 ; Nicolina Iași — Unirea 
Iași 0—3 (neprezentare) ; Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Cimentul 
Bicaz 4—1 ; C.F.R. Pașcani. — Vic
toria Roman 2—1 ; Textila Buhuși
— Letea Bacău — 0—2 ; Oituz Tg. 
Ocna — Ceahlăul P. Neamț 1—3 ; 
Sirena Buc. — Autobuzul Buc. 
0—1 ; Tehnometal Buc. — Laromet 
Buc. 1—1 ; T.M.B. — Flacăra ro
șie Buc. 2—1 ; Marina Mangalia
— Dunărea Tulcea 3—0; Chimia 
Rm. Vîlcea — Oltul Rm. Vîlcea 
2—2 ; Lotru Brezoi — Unirea Dră- 
gășani 4—0 ; C.F.R. Simeria — Mi
nerul Lupeni 3—3 ; Corvinul Hu
nedoara — Victoria Călan 3—0.

Nu e pentru prima dată cînd 
scriem despre soccerul orădean. 
Cu destui ani în urmă am poposit 
în frumosul oraș de la granița de 
vest tot în căutarea fotbalului. In
terlocutori ne-au fost atunci 
internaționali Ion Vasile și 
mann, președintele comisiei 
de fotbal, Ion Dindelegan și 
alți oameni de fotbal de pe
meleaguri. Și ne-am dat seama că 
Oradea se uita înapoi, cu nostalgie, 
Ia vremurile C.A.O.-ului, dar uitase 
de fotbal...

între timp, dispărind Progresul
I. C.O., a apărut Crișana, apoi Cri
șul, specializat în apariții și dis
pariții de pe scena primei divizii 
A ieșit la lumină * 
în 1966 și a jucat 
în B ; a cîștigat 
barajul în patru 
revenind în A 
echipă care a entuziasmat. N-a stat 
mult nici de data asta, anul urmă
tor fiind din nou în B. Astâ-toamnă 
a revenit în A, alături de A S.A. 
Dar, în timp ce mureșenii au râ 
mas și încă pe un loc neașteptat 
de bun. Crișul a făcut din nou pa
sul înapoi în Divizia B. Pentru a 
treia oară în șapte ani t

PREVIZIUNI — DIN PACATE — 
ADEVERITE

Scriam cu un an în urmă în re
vista „Fotbal“ că drumul Crișului 
în A nu va fi de loc ușor. Și pu
neam întrebarea: „Va reuși Crișul 
Oradea, cu actualul Iot, să se men 
țină în prima divizie ? Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît din echipa 
care anul trecut (n.r. :1970) a re
trogradat în B, nu mai sînt pre- 
zenți cîțiva fotbaliști de valoare", 
într-adevăr, din formația de bază 
cu care orădenii atacau noul lor 
campionat A lipseau tocmai jucă
torii ce alcătuiau primul detașa
ment valoric; Popovici, Kun I șl
II, Sătmărcanu II, Kassai etc. „Va 
reuși oare altoiul cu Neșu, Șchiopu, 
Moldovan. Petre Nicolae, Moț ? * 
— era altă întrebare ce se punea. 
Ei bine, altoiul n-a reușit tocmai 
acolo unde se aștepta mai mult, la 
Moldovan și Moț. Pretențiile pri
mului, lipsa sa de modestie, nu fă 
ceau casă bună cu talentul cu care 
era înzestrat. Și a primit dezlegare. 
Iar Moț, plusat mult peste valoarea 
sa reală, a dispărut în mediocritate 
și are și el dezlegarea în buzunar. 
Au rămas doar Petre Nicolae, pen-

în 1963 ; a căzut 
două campionate 
în vara lui 1968 
de la Timișoara, 
și prezentînd o

tru care toată lumea are numai 
cuvinte de laudă, Neșu și Șchiopu.

Alături de nereușitele din lot s-au 
adăugat tulburările de la condu
cerea clubului și ale echipei. An
trenorul Coidum, regretat acum de 
mulți orădeni care au văzut In el 
omul disciplinat și serios în stare 
să pună ordine în echipă, a plecat 
la sfîrșitul turului. A revenit Vlad, 
omul care mai condusese și altădată 
Crișul. S-a închis astfel cercul care 
a plecat de la Vlad, a trecut pe la 
Ion Ionescu, Ferenczi, Coidum, pen 
tru a ajunge din nou la Vlad si 
acum — pentru a cîta oară ? — la 
Ferenczi!

De altfel, instabilitatea la nive
lul conducerii clubului, a secției de 
fotbal și a antrenorului, caracteri
zează echipa din Oradea. în afară 
de tehnicianul de la conducerea 
primei formații, la fel de des s-au 
schimbat și persoanele aflate la 
președinția secției. N-a scăpat de 
această mișcare nici președintele 
clubului...

Din păcate, previziunile noastre 
s-au adeverit.

„DACÂ-L ȚINEAM PE SUCIU, 
ÎL PIERDEAM PE TAMAȘ" !

— De ce toate aceste frămîntări 7 
— l-am întrebat recent pe unul 
din conducătorii clubului orădean.

— Pentru că în orașul nostru, 
obișnuit cu fotbalul de elită, ma
rele public nu sprijină echipa. Se 
spun tot felul de „vorbe", cu eîn- 
dul de a se veni în sprijinul mun
cii noastre, vorbe care ajung și la 
urechile jucătorilor, îi demobilizea
ză, îi îndepărtează de echipă. Tre
buie luptat mult pentru schimbarea 
acestei mentalități care a adus mul
te prejudicii fotbalului din orașul 
nostru

— Și ce aveți de gînd ?
— încă din retur am început să 

ne gîndim Ia toamna lui 1973, toam
nă pe care o sperăm a revenirii în 
Divizia A. Pentru asta s-a făcut 
curățenie în echipă și au fost 
aduși cîțiva fotbaliști ce sperăm că, 
după anul dc purgatoriu în .,B“, 
vor demonstra întreaga lor valoare 
în viitoarea Divizie A. De pildă, 
Suciu nu a mai fost în primii 11. 
locul lui luîndu-1 Tamaș. fostul gol- 
geter al Metalurgistului Cugir, 
progresele Iui au fost mari. Dacă-1 
țineam pe Suciu, îl pierdeam pe 
Tamaș. Lingă el a venit Colnic, 
fostul său coechipier. Amîndoi vor

alcătui un cuplu valoros. Alături 
de Ocoliceanu, Szasz I și II sau de 
Iorgos, promovați de la tineret, și 
de mai vechii Covalcic, Bocșa. Ba
dea, Catena II, Agud (un talent tip 
Dobrin, în virstă de 19 ani, dar care 
trebuie ținut din scurt), sperăm — în
totdeauna am avut încredere în vii
torul fotbalistic al Oradei — 
aducem _ _ _ _____
echipelor bune ale fotbalului româ
nesc.

să 
orașul nostru în rîndul

F. C. ORADEA ?
S-ar putea ca în curind, după 

F.C. Argeș, F.C. Galați Și Sportul 
studențesc București, la Oradea să 
ia ființă cel de al patrulea club 
specializat. Pentru asta, cu cîtva 
timp în urmă, conducători ai spor
tului din Țara Crișurilor au făcut 
un schimb de experiență la 
F.C. Argeș și au revenit la Oradea 
cu gîndul de a crea și aci o unitate 
care să preia de la Crișul secția de 
fotbal (180 de jucători de la pitici 
la seniori, șase antrenori).

Desigur, este o soluție, dar cre
dem că mai înainte de orice, dez
orientarea, instabilitatea la toate 
nivelele trebuie să fie înlăturate 
din fotbalul orădean. Numai în fe
lul aceste orașul poate scruta vii
torul cu încredere.

Mircea TUDORAN

bile nu printr-o lipsă de experi
ență (cei mai multi dintre ei au 
state vechi de servicii în Divizia 
A) ci printr-o incompletă partici
pare la joc. Fotbaliști din linia de 
atac, ca Țarălungă și Marcu, nu e- 
fectuează în mod sistematic pre
singul, fundașii și nljlocașii nu 
susțin, metodic, constant, acțiu
nea de atac. Și, este un lucru știut, 
cînd componenții unei formații se 
sustrag de la îndeplinirea sarcini
lor duble — o realitate a fotba
lului actual — echipa nu mai e 
o... echipă.

Dar poate că realizarea acestor 
importante deziderate la Univer
sitatea Craiova să constituie pen
tru Constantin Cernăianu obiectivele 
sezonului viitor. Un sezon care 'ra 
marca începutul celui de al doilea 
an de muncă intensă pentru antre
nor în orașul Băniei.

G. N1COLAESCU

LUNI 17 IULIE: ANALIZA 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A 

SI DE TINERET

Luni 17 iulie, federația 
de specialitate va organiza 
pitală o foarte importantă 
cu antrenorii echipelor divizionare 
A și de tineret. Pe ordinea de zi : 
analiza campionatului 1911/72 al 
Diviziei A și de tineret. Prezența 
tuturor antrenorilor acestor e- 
chipe este obligatorie. Ședința se 
va ține la Centrul de copii și ju
niori „23 August" și va începe la 
ora 9 dimineața.

noastră 
în Ca- 
ședintâ

TABAKA DE JUNIORI DE IA COVASNA:
IN CADRE PENTRU PREGĂTIRE 

Șl PENTRU DISCUȚII (sperăm) FERTILE

NE VIZITEAZĂ ECHIPE
în afara echipei libaneze Regie 

du Tabac din Beirut, care-și începe 
turneul azi la Constanța, într-un 
meci cu Selecționata universitară 
a României, în perioada iulie—au
gust ne vor vizita alte patru echi
pe :

Fenerbahce Istanbul, antrenata 
de celebrul Didi, va susține, în or
ganizarea clubului F.C. Galați, două 
jocuri între 22.VII—8.VIII.

NAR Alger, echipa antrenată de 
D. Macri, va evolua între 22.VII—

DE PESTE HOTARE
12.VTII, în cadrul unui turneu or
ganizat de U.T.A.

SC Carl Zeiss Jena, va fi oaspe
tele Petrolului Ploiești între 31 .VII 
—10.VIII (va întîlni la 3 august pe 
Gloria Buzău și la 6 august pe Pe
trolul).

Homenetmen Beirut este invitata 
Steagului roșu în perioada 31.VII 
—8. VIII.

Programul jocurilor acestor echi
pe va fi alcătuit ulterior.

LA 18 IULIE 1972 TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A VACANȚEI
La 18 iulie a.c.. Administrația de 

Stat Loto-Pronosport organizează o 
nouă tragere specială Loto care 
aduce participanților o serie de 
premii variate și atractive.

în primul rînd se pot cîștiga 
în număr NELIMITAT premii fixe 
în bani în valoare de 8 000 lei, 5 000 
lei, 4 000 lei, 2 500 lei, 1000 lei, 500 
lei ș.a., precum și premii în nume
rar de valoare variabilă.

Pe lista premiilor mai figurează 
tot în număr NELIMITAT: auto-

de 2 lei, 5 lei și 15 lei. Cu 15 lei 
aveți dreptul de participare la toa
te extragerile.

turisme DACIA 1300 șl SKODA 
S100.

Participarea se face pe variante
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 27 DIN S IULIE 1972

Extragerea I :Extragerea I : Cat. 1 : 1,25 variante 
a 100 000 lei ; cat. 2 : 2 variante 25% a 
18 902 lei și 4 variante 10% a 7 561 lei;

4 :------
378

ci ±lru UUU ICI 9 UcvU. ** • « » ct-fictl—
18 902 lei și 4 variante 10% a 
cat. 3 : 10,65 a 6 389 lei ; cat. 
a 1 326 lei : cat. 5 : 180,10 a 
cat. 6 : 5 367,40 a 40 lei.

Report categ. 1 : 958 121 Iei. 
Extragerea a n-a

riarite a 5 919 lei j
cat. b :

4 : 51.39 
lei ;

lei; cat. D : 2 422,73 a 60 lei ; cat. E : 
146,80 a 200 lei : cat. F : 3 261,30 a 40 
lei.

Report categ. A : 224 138 lei.
Premiul categ. 1 (100%) a fost ob

ținut de PETRE BUCȘAN din- Bucu
rești. care cîstigă la alegere, un auto
turism blus diferența în bani, sau su
ma integrală.

______ _ . 18,20 va-
cat. c: 52,05 a 1387

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

Trei săptămîni (5—25 iulie), 69 
de juniori din promoția 1955—56 au 
fost convocați într-o tabără de pre
gătire, la Covasna. Recomandările 
nominale s-au făcut de către an
trenorii coordonatori ai centrelor 
de copii și juniori, aceiași care s-au 
aflat și ei timp de două zile (5 și 
6 iulie) la Covasna, participanți 
la o consfătuire de lucru cu acti
vul federației de specialitate. îna
intea consfătuirii propriu-zise, an
trenorii și-au privit propriii elevi 
repartizați în șase echipe distinc
te, disputînd trei meciuri consecu
tive. A existat 'un consemn una
nim, după care, din cele 69 de 
„speranțe", doar un singur jucător 
a etalat calități deosebite în stare 
să îndreptățească o carieră fotba
listică certă. Numele lui : Iile Bă
lăci, de la Universitatea Craiova. 
Bilanț sărac, perspective sumbre, 
dar aceasta este o altă poveste, 
despre care nu ne-am propus să 
vorbim în rîndurile de față.

Consfătuirea de lucru a celor 
care veghează schimbul de mîine 
al fotbalului nostru a 
gurată de expunerea a . 
ferate pe aceeași temă : metode de 
selecție și instruire a 
juniorilor. Referenți, în 
gen Popescu (Metalul 
Ioan Kluge (Progresul 
Leonte Ianovschi (F. 
Petre Comăniță (Farul 
Bogate în conținut și agreabile in 
formă, interesante, referatele au 
prezentat modalitățile concrete de 
selecție si instruire în respectivele 
centre. Elementele specifice des
prinse din materialele prezentate 
ni s-au părut a fi următoarele: 
legătura permanentă cu școlile ge
nerale și profesionale din locali
tate (Metalul Tîrgoviște); ponderea 
determinantă a antrenamentelor în 
condiții de joc (Progresul Bucu
rești), testarea medicală complexă 
și atentă (F. C. Argeș); pregătirea 
psihologică de competiție (Farul 
Constanța).

fost inau- 
patru re-

copiilor și 
ordine, Eu- 
Tîrgoviște), 
București), 

C. Argeș). 
Constanța)

Reținem principalele idei vehi
culate In luările de cuvînt : • ne
cesitatea îmbunătățirii substantiate 
a bazei materiale; suplimentarea 
numărului de jocuri oficiale ; ge
neralizarea periodică a exersării u- 
nui singur procedeu tehnic de ba
ză, deficitar (St. Stănculescu. Di
namo București) • Propunerea îm
bogățirii tematice a acestui gen de 
consfătuiri prin proiecția unor fil
me care să cuprindă marile eve
nimente din lumea juniorilor — 
Turneul final U.E.F.A.. de exem
plu ; organizarea unor cursuri de 
specializare cu cadrele medicale 
care asistă centrele de copii și ju- 
niqri ; nevoia unei documentarii 
exclusive (Constantin Suciu, Rul
mentul Bîrlad) • Stipularea unei 
hotărîri după care juniorii ar tre
bui să mal râmînă încă un an de 
zile la centrele respective, pentru 
acomodare cu echipa de seniori. în 
vederea unei promovări judicioa
se ; revizuirea elementelor stimu
lative pentru antrenorii de la cen
tru : studierea științifică a facto
rului sociologic — școală, familie, 
sport (Constantin Țapu, Ceahlăul 
P. Neamț) • Problemelor de ordin 
tehnic, trebuie să li se asigure în- 
tîietate în timpul antrenamentelor; 
necesitatea continuității pe traseul 
unul ciclu cronologic complet (12— 
18 ani). în munca antrenorilor (Ro
meo Catană, Steaua București) • 
Existenta unui decalaj regretabil 
între pretențiile și eforturile clu
burilor, vizînd activitatea juniori
lor ; invitația la idei inedite, cu
rajoase din partea antrenorilor (Al. 
Dan, U.T.A.) • Școlile și liceele 
de fotbal, singura formulă organi
zatorică eficace (V. Luca, Gloria 
Buzău).

în fine, un cuvînt de regret, pen
tru lipsa de confort elementar din 
tabăra de la Covasna, unde 69 de 
juniori se antrenează cotidian.

Ion CUPEN



„ILIE NASTASE ESTE PROMOTORUL DE CLASĂ 
AL UNUI SUFLU NOU 1N TENISUL MONDIAL"...

(Urmare din pag. I)

eomba nu are atîtea lovituri magni
fice ea Năstase, dar nici nu ratează 
eît el" — a conchis Smith.

Sigur, campionul american, care la 
14 decembrie împlinește 26 de ani 
(cu 5 luni mai tînăr decît Năstase), 
are mari merite, fiind recunoscut 
pentru puterea și siguranța lovituri
lor sale, dublate de o mare stâpt- 
nire de sine, dar victoria lui a fost, 
tntr-adevâr, pe muchie de cuțit. In 
ofara altor ocazii favorabile ratate 
de llie, vom sublinia, din nou. mo
mentul cheie din setui cinci, cînd 
Smith, pe serviciul lui, la situația 
de 4—4 la ghemuri și 30—0 pentru 
Nâstase, la o minge de mare difi
cultate a reușit să puncteze prin- 
tr-o lovitură norocoasă cu lemnul 
rachetei. La 40—0, era destul de 
greu de presupus ca llie să nu-și 
adjudece acest ghem de importantă 
extremă și apoi să-și fructifice ser
viciul, mai ales că și forța lovituri
lor lui Smith începuse să slăbească.

Dar așa este tenisul, ca orice 
sport, cu multe imoonderabiie.

Probabil că majoritatea celor care

CELE CINCI FINALE

Simplu masculin: STAN SMITH ■ 
(S.U.A.) — llie Năstase (România)
4—6. 6—3. 6—3, 4—6, 7—5.

Simplu feminin: BILLIE JANE 
KING (S.U.A.) — Evonne Goolagong I 
(Australia) 6—3. 6—3.

Dublu masculin: R. HEWITT. F. 
McMillan (r.s.a.) — s. smith, e. 
van Dillen (S.U.A.) 6—2. 6—2, 9—7.

Dublu feminin: B.J. KING (S.U.A.). 
STOVE (Olanda) — Dalton (Austra
lia) . Durr (Franța) 6—2. 4—6. 6—3.

Dublu mixt: I. NASTASE (ROMA-1 
NIA), R. CASALS (S.U.A.) — X. 
Warwick (Australia). E. Goola^cng ' 
(Australia) 6—4. 6—4.

au urmărit partida, deci și telespec
tatorii români, au avut unele nedu
meriri generate de faptul că Ncs- 
tase dădea semne de nemultur- -e 
față de racheta pe care o folosea. 
Ea era aceeași cu care ter.ismanul 
nostru jucase și partidele anterioc- 
re. Fusese însă racordată in ajunul 
întîlnirii dar devenise prea auro și, 
deși llie a reușit — așa cum s-a vă
zut — lovituri magistrale, el a avut 
mereu senzația că ceva nu e in 
regulă, motiv pentru care a si 
schimbat-o după cîtva timp, raptul 
nu a trecut neobservat. Atit Kramer 
cit și Newcombe menționau, în co
mentariul lor televizat, că Năstase 
acordă prea mare importantă aces
tui amănunt. Iar faimosul Fred Perry, 
unul dintre cei mai fideli susținători 
ai lui llie și cel care, în aiun, îl sfă
tuise să se învingă mai întii pe sine 
însuși, a spus-o categoric la sfîrșit,

ECHIPA BULGARIEI 
A CÎȘTIGAT „CUPA

în cabine. „Nu sînt de părere eâ 
prietenul meu «Nasty» a pierdut din 
cauza rachetei sau că nu a specu
lat suficient una sau două situații 
favorabile. Poate să pară curios, dar 
cred — opina Perry — câ înfrîn- 
geraa de aii a lui Năstase și mai 
ales modul cum ea s-a produs ar 
putea sâ-i folosească imens pentru 
viitor. Tensiunea nervoasă fn care 
s-a disputat meciul a foit extraordi
nară. Cînd românul va putea să-și 
stâpînească mai bine temperamen
tul său vulcanic nu va mai avea 
adversar. Poate că va ajunge |a 
aceasta într-o lună, într-un an sau 
poate niciodată. Sper totuși că acea 
zi mult așteptată de Năstase ți de 
suporterii lui va veni".

Despre entuziasmarea finală ne-a 
vorbit și cunoscutul arbitru interna
țional, italianul Michele Brunetti. El 
ne-o declarat: „Vorbind imediat 
după o finală de un asemenea dra
matism este extrem de dificil să te 
pronunți. Peste o lună s-ar putea 
spune mai multe și la modul cel mai 
liniștit. Totuși sînt de părere că o 
asemenea partidă nu se joacă nu
mai pe_ teren. Și tocmai de aceea 
cred că învingătorul de azi trebuia 
să fie, în orice caz. Năstase. Pen
tru trei motive : 1. A avut cea mai 
area parte de tablou; 2. Fină în 
finajă, din 20 de seturi n-a pierdut 
decît două, printre adversarii săi nu- 
mărindu-se redutabilii Groebner, 
Gorman, Connors, Orantes ; 3. Știu 
câ s-a pregătit atît de bine pentru 
Wimbledon, cum puțini ar fi putut 
s-o facă. Și am să mă explic, deoa
rece nu sînt lucruri secundare. An
glia este plină de vedete sportive 
autohtone și străine. Cea mai fai
moasă dintre aceste vedete este însă 
românul llie Nâstose. El este lau
reatul de la Wembley, ei i-a învins 
pe englezi m -Cupa Davis- si a 
cishgat pentru a doua ocră titlul la 
dublu mixt pe Wimbledon. Ati văzut, 
desigur, oici ce înseamnă tenisul 
pentru engiezi și, prin urmare, mă 
veți înțelege mai bine. în plus, să 
fim sinceri și să recunoaștem câ în- 
tr-un oraș ca Londra, cu toate ten
tațiile sole, nu este ușor unui tînăr 
de 24 ani să se autosupjnă unui 
regim strict de viață, avînd ca sin
gur țel numai și numai preoarati- 
vele pentru meciurile de la Wimble
don. Asa cum a făcut jucătorul dv. 
Zeița Fortuna a fost insă potrivnică 
de data oceasta hr Nâstose. Poate 
că la anu' ea «a fi moi darnică".

De.-n-e ce relevat centru valoarea 
și capacitatea de efort ale comp:o- 
nuiui nostru ni se per cuvintele lui 
John Newcombe, în codrul comen
tariului la posturi ie de teleziziune 
britanice, spre sf’rsitul pcrSde’ ce 
dubiu mixt: „Frrvrtj-t pe Nâstase cit 
de proaspăt cretă la ecnătvl unei 
xile în care a susținut o finală dia
bolică la simplu, continuarea semi
finalei alături de Coseh și aproaoe 
întreacă finală de dublu mixt For
midabil ! Pare gate pentru o nouă 
partidă—"

Ce s-ar mai putea adăuga la toa
te cceste opinii ? Câ Io cî’evg ore 
de la încheierea finalei Năstase abia

a reușit să-și croiască drum (pînă ta 
locul în care se afla automobilul ce 
avea să-l ducă la hotel) printre mi
ile de spectatori, care rămăseseră 
să-l aștepte și care au izbucnit în 
urole la apariția lui f Că, în ciuda 
expansivității sale nedezmințite, el 
purta și o firească undă de tristețe, 
că In acest noian de gtnduri n-a ui
tat sâ-i trimită o telegramă lui Ți- 
riac exprimtndu-și părerea de rău a 
nereușitei și dorința de a se reve
dea cit mai eurînd (llie participă, de 
marți, la turneul de la Baastad, din

Agențiile internaționale de 
presă comentează pe larg fina
lele turneului Internațional de 
tenis de la Wimbledon care, din 
cauza ploii, s-au desfășurat 
pentru prima oară în istoria 
competiției, duminica. în croni
ca sa, corespondentul agenției 
„France Presse" scrie printre 
altele : . Jn ansamblu tenismenii 
europeni și în special Năstase, 
Orantes și Kodes s-au remarcat 
dovedindu-se jucători de mare 
clasă. Pe plan individual, genia
lul jucător român llie Năstase 
* întrunit, incontestabil, toate 
sufragiile. Talentul său, inspira
ția și fantezia sa uluitoare i-au 
permis să se califice în finală*, 
în comentariul său postul de 
rad-o BBC l-a numit pe Năstase 
„drept cel mai dotat jucător al 
campionatelor, care poate să in- 
frință pe orice tenisman".

în ziarul ..Sunday Telegraph” 
se scrie că „și Pe terenurile a- 
co peri te cu iarbă, Nâstase este 
cel mai talentat și mai complet 
jucător după Rod Laver". Prin
tre altele. ziarul „Times” re
marcă că -Năsase a inrintat din 
nou prin viteza mișcărilor și a 
reflexelor sale, prin formidabi
lul control al rachetei și prin 
capacitatea sa de a realiza ac
țiuni de finețe".

Sued o, alături de jucători din 24 
de țări) ? Seu faptul că ne-a rugat 
sc-i facem publice mulțumirile lui 
adresate celor multi, de acasă, care 
l-cu urmărit în fața micilor ecrane și 
l-au încurajat prin scrisori și tele- 
6rCTe. mulțumiri alături de care a- 
aaugâ regretul de a nu le fi putut 
crea satisfacții depline ?

Primul român care și-a încrustat, 
prin performanta sa, numele pe zi
durile templului sacru de la Wim
bledon rămîne același sportiv deopo
trivă așezat și ambițios, sincer și co
municativ, gata să reia totul de la 
început în speranța unei viitoare 
reușite depline._

ASTĂZI, IA REYKJAVIK

Începe meciul de sah spasski-fischer
în sfîrșit, astăzi, după zece zi

le de tensiune, de discuții, trata
tive și medieri, meciul Spasski— 
Fischer, pentru titlul mondial de 
șah, va începe, în capitala Islan- 
dei. Este al 27-lea în istoria lup
tei pentru coroana șahistă supre
mă.

Acum, cînd lucrurile s-au apla
nat și toato lumea așteaptă nerăb
dătoare confruntarea celor doi ti
tani ai tablei, comentatorii de 
presă afirmă că — de fapt — as
peritățile nu au fost atît de mari 
precum au părut la prima vede
re- In istoria șahului se cunosc 
cazuri (întîlnirile Capablanca— 
Lasker din 1921 și Alehin—Capa
blanca din 1927) cînd au trebuit 
să fie învinse dificultăți chiar mai 
grave, iar perfectarea întîlnirilor 
a durat luni și ani de zile.

în ultimă instanță, Fischer a 
realizat ceea ce probabil a urmă
rit — dublarea premiului, care se

DUNĂRII4 LA HALTERE
PRAG A, 10 (Agerpres). — La 

Sturovo (Cehoslovacia) au luat 
sfîrșit întrecerile „Cupei Dunării” 
la haltere, rezervată juniorilor.

Dintre sportivii români prezenți 
la acest concurs s-au evidențiat 
Daniel Vasile, situat pe locul doi 
la cat pană cu 332.5 kg, llie Ni
cu și Gheorghe Bercea, clasați pe 
locurile trei la cat. cocoș (cu 290 
kg) și respectiv semimijlocie (cu 
387,5 kg). La cat. mijlocie, sporti
vul român Ion Satmari a ocupat 
locul 4 cu 385 kg; la cat. semigrea 
Simion Mate (România) s-a clasat 
pe locul 5 cu 387,5 kg ; iar la cat. 
grea Dumitru Stoicescu (România) 
s-a situat pe locul 5 cu 395 kg.

în clasamentul pe echipe, pri
mul loc a fost ocupat de formația 
Bulgariei cu 46 p, urmată de 
Ungaria 39 p. R.F. a Germaniei — 
36 p. România — 29 p, Cehoslova
cia 27 p și Austria — 13 p.

JUNIORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
PE TOATĂ LINIA ÎN MECIUL 

CU CEI BULGARI, LA CAIAC-CANOE
Spectatorii „Regatei Snagov* au 

putut urmări, în pauzele finalelor 
tradiționalei competiții. avîntatele 
întreceri dintre reprezentativele de 
juniori ale României și Bulgariei. 
Tinerii caiacișt’ și canoiști români 
au dominat net in prima „rundă*, 
cele șapte curse, obținînd tot atitea 
victorii. Subliniem că, exceptind 
cursa de canoe dublu, ei au ocupat 
în clasamentul probelor și locul se
cund. De menționat că în programul 
zilei au figurat toate probele olim
pice, dar pe distanța de 500 m. Cele 
mai echilibrate dispute au fost Ia 
canoe simplu băieți (unde s-a cîș- 
tigat cu 3 zecimi de secundă) și 
caiac simplu fete (410 s). Iată re
zultatele tehnice : BĂIEȚI K 1 — 
1. R. Sofran (România) 1:56,2, 2.
Gh. Ivan (România) 1:57,3, 3. Kos
tov (Bulgaria) 1:59,9, 4. Stefanov
(Bulgaria) 2:04,4 ; K 2 — 1. Româ
nia (M. Cicîrma, M. Matei) 1:45,6,

2. România (I. Sold. G. Pamacai) 
1:46,5, 3. Bulgaria (Milenkov, Tvet- 
kov) 1:47.9, 4. Bulgaria 1:50.2 ; K 4 —
1. România (R. Sofran. G. Ivan, M.
Cicîrma, M. Matei) 1:33J, 2. Ro
mânia 1:36,4, 3. Bulgaria 1:40,9 ;
C 1 — L I. Lisov (România) 2:11,9,
2. S. Isai (România) 2:12,2, 3. Ștefan
(Bulgaria) 2:13,7, 4. Soto (Bulgaria) 
2:19,4; C 2 — 1 România (I. Lisov 
St Parmak) 1:56,3, 2. Bulgaria (Du- 
hovnikov, Hristov) 1:59,1, 3. Româ
nia (Negrea, Dinu) 1:59.3. 4. Bulgaria 
(Vladimirov, Nikosi) 1:59,6; FETE: 
K 1 — 1. Venera Petre (România) 
2:14,9, 2. Marioara Paulina (Româ
nia) 2:15,3, 3 M. Maia (Bulgaria)
2:18,7, 4. V. Lipka (Bulgaria) 2:19,7 • 
K 2 — 1. România (Timofte, Gir- 
lacu) 2:05,7, 2. România (Țiganov, 
Buhaiev) 2:06,9, 3. Bulgaria (Silae
va, Minkeva) 2:15,5, 4. Bulgaria (Ter- 
zinka, Snotova) 2:22,5.

DE PE PISTELE 
DE ATLETISM

Lee Evans și Pat Matzdorf nu s-au 
calificat pentru J. 0.1

După zece zile de întreceri, la 
Eugene a luat sfîrșit concursul de 
selecție pentru Jocurile Olimpice 
a atleților din S.U.A. în ultima 
reuniune s-au înregistrat două 
mari surprize: campionul olimpic 
și recordmanul mondial al probei 
de 400 m, Lee Evans s-a clasat pe 
locul patru în finală și va partici
pa la Miinchen numai la ștafeta 
de 4x400 m, iar recordmanul lu
mii în proba de săritură în înălți
me. Pat Matzdorf, n-a reușit, la 
rîndul său, să ocupe unul din pri
mele trei locuri care asigură parti
ciparea la J.O. Cursa de 400 m a 
fost cîștigată de Wayne Collett (23 
de ani) cu un rezultat foarte bun, 
44,1 — cea mai bună performanță 
mondială a anului —, urmat de 
John Smith, 44,3, și Vince Matt
hews 44,9. Proba de săritură în 
înălțime a revenit lui Dwight Sto
nes (19 ani) cu 2.21 m. Următorii 
doi clasați, Ron Jourdan și Chris 
Dunn au obținut același rezultat 
Finala cursei de 110 mg a fost 
cîștigată de Tom Hill, cronometrat 
în 13,5. Pe locul doi s-a clasat cam
pionul olimpic Willie Davenport,
13.5, iar pe locul trei Rod Milburn.
13.6. Steve Prefontaine a terminat 
învingător în proba de 5 000 m cu 
timpul de 13:22.8. nou record al 
S.U.A., cel mai bun rezultat mon
dial al anului. Pe locul secund s-a 
clasat George Young, 13:29.4. iar 
locul trei a revenit lui Len Hilton 
13:40,2.

★
în cadrul concursului internațio

nal de la Basel, atleta franceză 
Nicole Duclos a cîștigat proba de 
400 m cu timpul de 52.6. Meta An- 
tenen (Elveția) a realizat 13,4 pe 
100 mg. iar Renate Gartner (R.F. 
a Germaniei) a sărit 1,81 m la 
înălțime.

297 SPORTIVI FRANCEZI LA 
MUNCHEN

Comitetul Olimpic Francez a anun
țat că la Jocurile Olimpice de la 
Miinchen vor participa 297 de spor
tivi francezi (255 de bărbați și 42 de 
femei), însoțiți de 88 de oficiali. Cele 
mai numeroase delegații vor fi cele 
ale atleților — 64 (46 atleți, 18 atlete) 
și înotătorilor — 34 (16 bărbați, 18 
femei).

FINAL DRAMATIC IN CUPA INDEPENDENTEI

BRAZILIA A ÎNVINS PORTUGALIA

Pentru locurile 3-4: lugoslavia-Argentina 4-2

unicul

a con-

Maria, Portugalia l—0,
Telefoto î A.P.-AGERPRES

ÎN MINUTUL 89!

RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). 
„Cupa Independenței”, s-a încheiat 
la Rio de Janeiro cu victoria re
prezentativei Braziliei, care în fi
nala competiției, desfășurată pe 
stadionul „Maracana” în prezența 
a peste 150 000 de spectatori, a în
vins la limită cu 1—0 (0—0) echi
pa Portugaliei. Echipa Portugaliei 
în frunte cu celebru] Eusebio, care a 
îmbrăcat pentru a 60-a oară tri
coul echipei naționale, a dat o re
plică viguroasă gazdelor. Cu toate 
că au dominat majoritatea timpu
lui și au ratat numeroase ocazii de 
gol, învingătorii au trecut de multe 
ori prin multe momente dificile 
create de contraatacurile rapide ale 
portughezilor.

în minutul 43 brazilienii au fost 
la un pas de a deschide scorul, 
însă balonul expediat de Tostao a 
fost degajat în ultimă instanță de 
pe linia porții de fundașul central 
Messias. în minutul 80, la un con
traatac inițiat de Eusebio, portu
ghezii au avut o mare ocazie de a 
î scrie ratată de Humberto, care a 
întîrziat reluarea pasei ușurînd mi
siunea portarului brazilian Leao. în 
minutul 89, Gerson l-a deschis im
pecabil pe Tostao, care a trimis 
balonul lui Jairzinho. Acesta s-a 
îndreptat spre poarta lui Henrique, 
fiind faultat de Humberto la mar
ginea careului de 16 m. Rivelino 
a executat lovitura în zidul apără
rii portugheze. S-a produs o învăl
mășeală în fața porții de care a 
profitat JAIRZINHO, care a reluat

eu capul în plasă, mareînd 
gol al partidei.

Arbitrul A. Klein (Israel) 
dus următoarele formații :

BRAZILIA : Leao — Ze
Brito, Vantuir, MaFeo Antonio (Ro
drigues), Clodoaldo, Gerson, Rive- 
lino, Jairzinho, Tostao, Leivinha 
(Dario).

PORTUGALIA : Henrique — 
Arthur, Humberto, Messias, Adolfo, 
Toni, Perez, Jaime Graca, Jordao 
(Arthur Jorge), Eusebio, Diniz.

In deschidere, pentru locurile 
3—selecționata Iugoslaviei a dis-

Jairzinho înscrie cu capul golul victoriei. Brazilia 
în jinala Cupei Independenței
pus cu 4—2 (2—0), de Argentina, 
prin golurile marcate de Bajevici 
(min. 26 și 82), Katalinski (min. 37) 
și Geaici (min. 61), respectiv de 
Brindissi (min. 60 și 88).

Arbitrul austriac P. Schiller a 
condus formațiile :

IUGOSLAVIA : Măriei, Bos-

kovici, Katalinski, Paunovici, Ste- 
panovici, Pavlovici, Jerkovici, Aci- 
movici, Petrovici, Bajevici, Geaici.

ARGENTINA : Santoro — Domi- 
nichi, Piazza, Bargas, Heredia 
(Diaz), Semenewicz, Pastorizza, 
Raimundo (Brindissi), Mastrangelo, 
Avallay și Mas.

Ț.S.K.A. Șl UJPESTI DOZSA DIN NOU CAMPIOANE
In Bulgaria și Ungaria fostele 

campioane Ț.S.K.A., respectiv Uj- 
pești-Dozsa și-au 
campioane.

în campionatul
șl Ceardafon au 
prima ligă, locul

păstrat titlul de

Dunav 2—0,
Spartak 1—2,
More 1-5,
Plovdiv 4—1,

Bulgariei, Marek 
retrogradat din 

r___  ____ lor fiind ocupat
de noile promovate Valov Sumen 
și Pernik. Iată și primele clasate: 
1. Ț.S.K.A. 58 p, 2. Levski Spartak 
50 p, 3. Beroe 42 p, 4. Slavia 39 p, 
5. Lokomotiv Sofia 38 p etc.

în clasamentul golgeterilor pe 
primele locuri au terminat Jekov 
(Ț.S.K.A.) 27 g urmat de Petkov 
(Beroe) 26 g.

Ultima etapă a programat me
ciurile: Ț.S.K.A. — Laskov 5—1, 
Botev — Spartak 5—1, J.S.K. Spar
tak — Etar 3—1, Beroe — Siavia

2—0, Akademik — 
Marek — Levski 
Ceardafon — Cerno 
Lok. Sofia — Lok. 
Trakia — Cernomoreț 1—2

★
în campionatul Ungariei Ujpesti 

Dozsa a totalizat 46 p. (golaveraj: 
78—30). Pe locurile următoare s-au 
situat echipele Honved — 39 p, 
(51—26), Salgotarjan — 39 p (51 
—39), Tatabanya — 37 puncte, Fe
rencvaros — 36 p etc.

Titlul de golgeter a revenit cu
noscutului internațional Bene (Uj
pesti I>jzsa) cu 29 g, urmat de Fa- 
zekas (Ujpesti Dozsa) — 21 g și 
Branikovits (Ferencvaros) 15 g. în 
ultima etapă s-au înregistrat urmă-

toarele rezultate: Ujpești Dozsa — 
Salgotarjan 6—1 ; MTK —
3—1 ; Egyetertes — Pecs 
Raba Eto — Ferencvaros 
Szombathely — Tatabanya

Csepel
0—0 ;
1—1;
1-2; 

Diosgy&r — Videoton 1—3; Komlo— 
Vasas 2—2 ; Eger — Honved 0—4. 
Au retrogradat : Szombathely și 
Eger.

luat sfîrșit 
balcanic de 
de surdo-

La Stara Zagora au 
întrecerile turneului 
fotbal tăcut (echipe 
muți. Competiția a fost cîștigată de
echipa Iugoslaviei cu 6 p, urmată 
de formațiile Bulgariei — 6 p, 
României — 4 p, Turciei — 3 p 
și Greciei — 1 p.

J
ridică la suma de 250 000 de do
lari, unul dintre cele mai fabu
loase oferit într-o întrecere spor
tivă profesionistă (exceptind boxul, 
bineînțeles).

Pe de altă parte, sînt voci care 
afirmă că în această agitație cre
ată n-ar fi străine niște firme pu
blicitare, care își vor spori și ele, 
în mod considerabil. beneficiile 
realizate de pe urma întîlnirii.

Dar toate acestea sînt ale tre
cutului și acum avem meciul în 
față. Se comentează faptul că 
Spasski are albele în prima par
tidă. ceea ce ar fi un avantaj. Fă- 
cînd, însă, o incursiune în istorie, 
vom constata că în 1927 campio
nul mondial (Capablanca) a avut 
albele In partida inaugurală îm
potriva șalangerului (Alehin). Și 
Alehin, care pînă atunci nu cîș- 
tigase niciodată la cubanez, a ob
ținut prima sa victorie. Cu ne
grele 1 Mergînd maj departe pe fi
rul statisticii, să consemnăm că în 
toate cele trei meciuri jucate pen
tru a ajunge candidat (cu Taima- 
nov, Larsen și Petrosian), Fischer 
a cîștigat în prima partidă, dar a 
avut albele. Iată și rezultatele lui 
Spasski în prima partidă a meciu

rilor candidaților i 0—1 cu Keres, 
remize cu Gheller și Tal (1965) și 
1—0 cu Larsen, remize cu Gheller 
și Korcinoi (1968). In ambele me
ciuri cu Petrosian (1966 și 1969), 
prima partidă a fost remiză.

Bineînțeles, toate aceste calcu
le prezintă, mai degrabă, o valoa
re de documentare, fiindcă meciul 
se joacă pe distanța-maraton a 24 
de întîlniri și o partidă reprezintă 
ceva mai mult decît 4 la sută. Dar, 
ar putea spune cineva, un meci se 
poate cîștiga și la o diferență de 
un punct !

Ultimele vești sosite de la Reyk
javik ne anunță că ambii compe
titori se află în bună dispoziție S> 
într-o excelentă formă fizică. îna
intea meciului ei au făcut mult 
sport. Spasski cîntărește 80 kg. 
iar Fischer (mai înalt) — 85. Un 
centru de calcul american, făcînd 
curba de efort a șahistului, a a- 
juns la concluzia că, datorită creș
teri metabolismului ca urmare a 
concentrației nervoase maxime, cei 
doi adversari pot slăbi, pe parcursul 
meciului .cu aproximativ 10 ki
lograme. Șahul de performanță re
prezintă o muncă grea !•..

Valeriu CH1OSE

„TRANȘAT" cursa de traversare a Atlanticului pentru navigatorii 
solitari, s-a încheiat vineri seara cu victoria neașteptată a francezului 
Alain Colas (28 de ani). Stribătind cele 2810 mile între Plymouth (Anglia) 
și Newport, a) lat pe coasta de est a Statelor Unite, in 20 de zile, 12 ore 
fi 20 de minute, la bordul trimaranului (vas cu trei coci) său „Pen 
Duick IV“, Alain Colas a stabilit și un nou record al întrecerii.

Marele învins al competiției rămîne Jean Ives Terlain (Franța). Cu 
goeleta sa, „Vendredi 13“, cel mai mare vas prezent în cursă, s-a clasat 
pe locul secund. în fotografie : cîștigătorul cursei, intîmpinat la sosire de 
soția sa.

AGENDA 
SAPTAMINII

10—16 Baschet Campionatul 
european de juniori la Zadar 
(Iugoslavia).

10— 16 Ciclism Turul Franței.

11— 16 Tenis Turneele de la 
Baastad (Suedia) și Gstaad (El
veția).

11—16 Handbal „Cupa Mării 
Baltice" la Vilnius (U.R.S.S.).

11—16 Planorism Campionatul 
mondial la Vrșeț (Iugoslavia).

11— 16 Șah Meciul pentru ti
tlul mondial între Boris Spasski 
fi Robert Fischer la Reykjavik 
(Islanda).

12 Fotbal Tragere la sorți 
în cupele europene Ia Zurich.

12— 16 Tenis Cupa Balcanică 
le București.

13— 14 Atletism Concurs in
ternațional la Izmir, concurs 
internațional Ia Tirana.

13— 16 Automobilism Raliul ' 
Poloniei.

14— 16 Călărie Concurs inter- < 
național la Londra.

15 Automobilism Marele 
premiu al Angliei (F. 1) la ■ 
Brands Hatch.

14—15 Canotaj Regata Snagov 
(masculin).

15 Haltere România—Po- 1 ) 
lonia (juniori) la București.

15— 16 Tenis „Cupa Annie Sois 
bault’’ (feminin) la Szombat- 
hely.

16— 17 Motocros „Cupa Dună
rii” la Brașov.

TELEX
tn cea de-a treia zi a concursului de na- 
tație de la Los Angeles, tn proba masculi
nă de 20() m mixt. Gary Hall a stabilit cea 
mal bună performantă mondială a se
zonului cu timpul de 2:09.7. Pe locul se
cund s-a clasat Steve Furniss — 2:12.7. 
Rick Demoni a înregistrat tn proba de 
1 500 m liber 16:03.5. L-au urmat Doug 
Northway — 16:11.6. și vest-germanul
Hans Fassnacht — 16:25.2. Cursa de 100 
m liber s-a încheiat cu succesul Iul Frank 
Heckl. cronometrat cu timpul de 53:1» 
urmat de David Fairbank — 53:4 și .loe 
Bottom _ 53:6. Cunoscutul recordman 
Mark Spitz nu s-a calificat tn finala a- 
cestei probe 1

fn turneul de polo pe apă de Ia Landshut 
(R.F.G.i echipa Olandei a învins la li
mită cu 3—2. prima reprezentativă a 
R.F. a Germaniei.

■
Rezultate înregistrate tn turneul inter, 
național de polo pe apă de la Bratislava: 
Polonia — Cehoslovacia (juniori): 7—3 
Canada — Bulgaria 7—1; Cehoslovacia — 
Austria 9—3.

Finala turneului de tenis rezervat Jucă
torilor profesioniști de la Bretton Woods 
se va disputa între jucătorii americani 
CUM Richey șl Jeff Borowiak. După ce 
în .,sferturi” l-a eliminat pe celebrul te
nisman australian Rod Laver, în semi
finale. Richey a dispus cu 6_ 2. 6—4 de
compatriotul său Arthur Ashe. în cea 
de-a doua semifinală, Borowiak l-a în
trecut cu 7—6. 6—4 pe australianul Bob 
Carmichael.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
UN URMAȘ AL LUI BRUMEL?

...Da ! Este părerea majorității 
specialiștilor la săritura în înălți
me — nu numai sovietici — care 
au fost martorii evoluțiilor din se
zonul 1972 ale lui Iuri Tarmak. De 
fapt, Iuri se făcuse remarcat în iar
na lui 1971 cînd reușise un neaștep
tat 2.20 m, dar sezonul în aer liber 
n-a fost pentru el la fel de fericit, 
cea mai bună performanță a sa mă- 
surînd 2.17 m. în ultimul sezon „in
door” înaintea Jocurilor Olimpice, 
elevul antrenorului Goichman a ob
ținut o suită de rezultate foarte 
bune, care îl desemnează — un ti 
tiu neoficial, desigur — drept cel 
mai bun săritor european al rosto
golirii ventrale.

In luna februarie, Iuri Tarmak 
a sărit de două ori 2.20 m, apoi 
2.22 m. La campionatele europene 
de sală de la Grenoble ocupă locul

trei (tot cu 2,22 m) după o luptă 
pasionantă cu maghiarul Istvan Ma
jor și compatriotul său Kestutis 
Șapka. ambii adepți ai „flop“-ului. 
La o săptămînă după Grenoble cîș- 
tigă, la Tbilisi, „concursul maeș
trilor” cu un rezultat excelent, 
2,23 m, ratînd de puțin doborârea 
recordului mondial de sală al lui 
Valeri Brumei (2,25 m). Confirmă 
aceste rezultate în sezonul în aer 
liber, reeditîndu-și cea mai bună 
performantă din iarnă (2,23 m) și 
cîștigînd autoritar confruntarea cu 
cei mai buni săritori sovietici în 
cadrul concursului „Memorialul 
fraților Znamenski”.

Cine este Iuri Tarmak ? S-a năs
cut la 21 august 1946 ; are 1,93 m 
înălțime și 73 kg, adică o constituție 
ideală pentru un săritor de înălți 
me. Este student în științe econo-

mice la Universitatea din Lenin
grad. Folosește, așa cum am spus, 
săritura cu rostogolire ventraW 
Procedeu în care crede că-și po,-Jț' 
valorifica la maximum excepționa
lele-! calități. Dorința sa cea mai 
mare este de a-1 depăși pe cel care 
î-a fost întotdeauna un idol i Va
leri Brumei

SPARTACHIADA SATELOR TN R.P. BULGARIA
Timp de sase zile, în cîteva co

mune din județul Vrața s-au des
fășurat finalele celei de-a 12-a edi
ții a Spartachiadei satelor din R. P. 
Bulgaria. La această competiție de 
masă, în diferitele ei etape, care 
au început în toamna anului trecut, 
au participat peste 400 000 de ti
neri sportivi din mediu] rural din 
toate județele Bulgariei: atleți, îno
tători, luptători, cicliști, baschetba- 
liști, voleibaliști, călăreți, jucători 
de tenis de masă și fotbaliști. Nu
mărul concurenților în întrecerile 
finale a fost de peste 2000 I

Cu mare interes au fost urmă
rite întrecerile de baschet, care s-au 
încheiat cu victoria sportivilor din 
comuna Pîrveneț (jud. Plovdiv) și 
a sportivilor din comuna Aldomi- 
rovțj (județul Sofia). Campioane la 
volei au devenit reprezentativa 
masculină a comunei Nicolaevo (jud. 
Stara Zagora) și cea feminină a co
munei Pnaveț (jud. Sofia). La lupte 
greco-romane cele mai multe ti
tluri au fost cucerite de sportivii 
din județul Vrața, iar Ia libere — 
din jud. Plovdiv. Echipa comunei 
Raloianovo (jud. Plovdiv) a cucerit 
titlul de campioană republicană să-

tească de fotbal. De un deosebit suc
ces s-au bucurat și întrecerile de 
călărie.

Cîștigător al actualei spartachia- 
de a devenit județul Plovdiv care 
a totalizat 1456 p, urmat de jud. 
Sofia 1348 și jud. Vrața 1152 p.

DUPĂ ȘAPTESPREZECE ANI

Cu două decenii în urmă, iubitorii 
sportului din orașul iugoslav Zdre- 
nianin, sărbătoreau laurii de cam
pioni de baschet cuceriți de echipa 
locală Proleter. Jumătate din com
ponent echipei erau și membrii e- 
chipei naționale, cu L. Vilmoș în 
frunte, căpitanul echipei. Dar, 
schimbul de generații și fluctuația 
de formă a făcut ca Proleter să re
trogradeze din prima ligă.

în acest an — după cei 17 petre- 
cuți în liga a doua — Proleter reu
șește să promoveze din nou în prima 
ligă a baschetului iugoslav. Conduși 
tot de L. Vilmoș, avînd acum func
ția de antrenor — Proleter speră 
să redobândească gloria de odini
oară pentru că are un lot deosebit 
de valoros, iar publicul din locali
tate. rămas fidel, așteaptă cu încre
dere sezonul competițioi.jl.

TURUL FRANȚEI (ETAPA A 8-A) 
EDDY MERCKX A PRELUAT TRICOUL GALBEN

Primele schimbări mai Importante în 
cadrul Turului Franței s-a produs ieri, 
în etapa a 8-a desfășurată între Pau și 
Luchon (163,500 km) pe un traseu mun
tos cuprinzînd escaladarea a trei vtrfurl 
importante din munții Pirinei, printre 
care si celebrul Tourmalet. Etapa a fost 
cîștigată de Eddy Merckx în 4.54:48, ur

mat la o secundă de alt ciclist belgian, 
Van Impe, și la 8 se'mnde de spaniolul 
Ocana. Eddy Merckx a trecut pe pri
mul loc în clasamentul genera) indivi
dual, avînd un avans de 2:33 față de 
fostul lider, Cyrrîle Guimard. Urmează 
la 2:48 Ocana. la 4:15 Gimondî. etc.

A LUAT SFÎRȘIT TURUL IUGOSLAVIEI
Turul ciclist al Iugoslaviei s-a încheiat 

la Pola cu victoria rutierului sovietic 
Iuri Lavrușkln. tlind urmat de Șarafulin 
(U.R.SS.I — la 1:37. Labocha (Polonia) 
— la 3:02 etc.

Clasament eeneral final pe echipe: 1. 
U.R.S.S. — 79h48:51; 2. Iugoslavia — 79 h 
55:02 ; 3. Polonia — 80h03:07; Echipa Ro
mâniei a ocupat locul 10 cu 80hl8:17.

Etapa a 11-a. desfășurată pe traseul

Triest — Pola (121 km), a fost citigatâ 
de iugoslavul Eugen Plesko în 31103-57. 
Cicliștii români Nicolae David șl Con
stantin Ciocan, care s-au numărat prin
tre animatorii etapei, au sosit în același 
timp cu învingătorul.

Ultima etapă a competiției (Pola — 
Medulin — Pola) a revenit sportivului 
sovietic Sarafulm. cronometrat pe dis
tanta de 21 km în 28:05. cu o medie orară 
excelentă de 45,980 km.


