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„RITMURI
$1 DIMENSIUNI
SUCEVENE"...

...âșa se intitulează, expoziția jude
țeană, organizată în municipiul Su
ceava, în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de a XXV-a 
aniversări a proclamării Republicii.

Expoziția ilustrează sugestiv reali
zările economice și social-culturale 
obținute în iudețul Suceava, precum 
și perspectivele de dezvoltare ale a- 
cestuia. Machete, panouri grafice, 
mașini, instalații și diferite alte pro
duse oferă o imagine concludentă a 
înfăptuirilor din acest județ, în pe
rioada de la Conferința Națională a 
partidului din 1967 și pînă în 1971.

Rețin atenția, Ia loc de cinste, 
„Ordinul Muncii" clasa l-a conferit 
organizației județene de partid, pen
tru ocuparea locului I pe țară, ca 
urmare a rezultatelor înregistrate, în 
1971, în industrie, investiții-construc- 
ții, transporturi și 
rilor, „Diploma de 
Consiliului popular 
sat pe locul IV pe 
lizările obținute în 
depășirea sarcinilor 
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă, „Ordinul Muncii" dasa 
l-a înmînat unui număr de unități 
agricole de stat și cooperatiste, pen
tru contribuția adusă la înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare a 
agriculturii socialiste.

Sînt foarte sugestiv reprezentate 
principalele obiective economice din 
județ, aparținînd sectoarelor minier, 
forestier, metalurgic, energetic. Ex
pun, printre allele, mari unități eco
nomice din județ: Combinatul de hîr- 

și celuloză, Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui, Fabrica de tricotaje „Zimbrul", 
întreprinderea de pielărie și încăl
țăminte „Străduința", Filatura de in 
și cînepă Fălticeni, întreprinderea 
„Fuiorul", întreprinderi agricole de 
stat, cooperative agricole da produc
ție și altele.

Este, de asemenea, prezentată dez
voltarea învățămîntului si culturii, • 
sportului și turismului.

în pas cu celelalte înfăptuiri, dez
voltarea activității sportive a fost 
încununată de ocuparea locului I pe 
țară (în grupa a Il-a) în cadrul con
cursului dintre consiliile județene

circulația mărfu- 
onoare" acordată 
al județului, cla- 
țară, pentru rea- 

îndeplinirea și 
de plan șl a an-

C. ALEXA — coresp. județean

»>SA REALIZAM MAI MULT. FĂRĂ A FACE
RABAT CALITĂȚII!“ - IATĂ OEVIZA

COLECTIVULUI FABRICII „SOMEȘUL1 CLUJI»
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Probabil că în garderoba fiecă
ruia dintre noi există un articol 
pe a cărui etichetă stă scris 

„Fabrica de tricotaje Someșul 
Cluj", așa tncît reporterul conside
ră inutilă recomandarea acestei 
prestigioase unități a industriei u- 
șoare care se autorecomandă prin 
calitatea și varietatea produselor 
ce le oferă pietii. De altfel, grija 
ca aceste căutate articole — pen
tru femei și bărbați — să ajungă 
cit maj repede și în cantități spo
rite către cei care le solicită, se 
exprimă fidel în angajamentele 
luate pentru 1972, ca și în supli
mentarea făcută în cinstea celor 
două mari evenimente: Confe

rința Națională a partidului și ani
versarea unui pătrar de veac «ie 
la proclamarea Republicii.

Dar — așa după cum ne-a decla
rat tovarășul Grigore Ursuți, di
rector adjunct aJ Fabricii de tri
cotaje „Someșul" — angajamente 
suplimentare au fost luate și la 
alte capitole ale activității : astfel, 
la fiecare mie lei producție mar
fă s-a preconizat o reducere de 
cheltuieli de trei Iei: la combus
tibil conventional s-au stabilit e- 
conomîi de 368 tone; se urmă
rește creșterea ponderii calității 
a I-a cu 0,2 Ia sută.

Suplimentări care reprezintă a- 
deziunea conștientă a acestui har
nic colectiv la importantul impe-

rativ al zilelor noastre „CINCI
NALUL IN PATRU ANI SI JU
MĂTATE” , care presupune anga
jări totale și responsabile în am
pla competiție a muncii- Angajări 
la care au aderat 
sportivii fabricii, ce 
din viața de oe « 
numai efortul rolei 
plini un țel spre 
aspiră. lată-Ie. de . 
Rozalia Bogoti — 
secția a ll-a elastii 
□itana ect 
„Record”, 
nat turul 
pe locul I 
trebuie să ____
a face, insă, nici un rabat calității. 
Trebuie, in consecință, mai multă 
atenție ți concentrare, o mai bună 
fructificare a timpulvl de lucru, 
un mai mare respect față de ma
teria primă, o mai judicioasă folo
sire a capacităților de producție 
— factori de care eu voi încerca 
să țin cont, ajutindu-mi. astfel, 
seeția și orin ea contribt ! id. im
plicit, la împlinirea angajamente
lor Pe rare fabrica noastră și le-a 
luat în cinstea Conferiutei Națio
nale a partidului si a aniversării 
Republicii”.

O aRâ harnică muncitoare șl 
talentată «portivă, Magdalena Ki

rn totalitate ți 
ei care «tiu — 
r.adwane — că 
ctiv poate Int
rare n unitate 
altfel
muncitoare în 

misaj si ca
bal feminin

ui județean
I: JSint conștientă că 
realizăm mai mult fără

i:pei 3e 
formație
câmp;

'a ’
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Nușa DEMIAN

Cinci dintre reprezentanții tenisului românesc in actualele întreceri balcanice (de la stingă la dreapta): Iudith 
Dibar-Gchn, Dumitru Hărădău, Toma Ovici, Viorel Marcu și Ecaterina Roșianu.

Foto : Theo MACARSCHI

ÎN „CUPA BALCANICĂ11
De luni după amiază toți partl- 

cipanțij la întrecerile „Cupei Bal
canice' la tenis sînt prezenți pe 
terenurile din parcul sportiv Pro- 
gresu;. Ei s-au antrenat, 
și după-amiază — atît 
român; cit și cei oaspeți 
le' opt terenuri ce le-au 
la dispoziție.

La actuala ediție, echipa 
niei (căpitan: antrenorul 
Marin Bădin) se prezintă 
formulă întinerită : Viorel 
Toma Ovici și Dumitru Hărâdău. 
Să sperăm, însă, că băieții noștri, 
cu suficientă experiență competi- 
tionaiă internațională, vor evolua 
cu multă dăruire pentru ca la sfin
țitul întrecerii prețiosul trofeu să 
rămînă mai departe în posesia lor.

dimineață 
tenismenii 
- Pe ce- 
fost puse

Româ- 
e merit 
într-o 

Marcu

$« reprezentativa feminină, formată 
din Iudith Dibar-Gohn, Ecaterina 
Roșianu și Mariana Simionescu 
(căpitan : Arnulf Schmidt) este ca
pabilă să obțină victoria. Dacă va 
fî așa, trofeul feminin va rămîne, 
pentru al patrulea 
în România.

Dintre tenismenii 
zentativa masculină

an consecutiv.

oaspeți, repre- 
a Greciei ni 

redutabilă.

I

i TENIS
Nikos
rind, dar și Pericles Gavrilidis sînt 
jucători foarte bine cotați, atît în 

plan internațional. 
Iugoslaviei, Zlatko 
adversar cu o bu-

Kalogeropoulos în primul

Grecia cit și Pe 
Din formația
Ivancici este un

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

AZI, TRAGEREA 
LA SORTI 
ÎN CUPELE 
EUROPENE 

LA FOTRAL
Astăzi, la ora 13, au loc la Ziiricft 

tragerile la sorți ale partidelor din 
primul tur al cupelor europene la 
fotbal. Firește, de această opera* 
ție, care se va desfășura la ho 
telul Atlantic din orașul elvețian^ 
sîntem deosebit de interesați. Care 
dintre zecile de formații înscrie în 
cele trei competiții vor fi adver
sarele formațiilor românești ? . Cu 
cine va juca F.C. Argeș în C.C.E. 
Rapid. în Cupa cupelor, Universi
tatea Cluj si O.T.A. în Cupa 
U.E.F.A. ?

O scurtă trecere In revista a *- 
chipelor prezente în cele trei «nari 
competiții este edificatoare. îs 
C.C.E.! Ajaz Amsterdam, Bayer# 
Miinchen, Celtic Glasgow, Reai 
Madrid, Dinamo Kiev, Zelezntcear 
Sarajevo, Juventus Torino, Benfica 
Lisabona, Derby County, Ț.S.K.A. 
Sofia, Gornik Zabrze, Olimpique 
Marseille, S, C. Anderlecht, Ujpesti 
Dozsa sînt firește cele mai bune-, 
în CUPA CUPELOR. Leeds Uni
ted, Schalke 04, Atletico Madrid. 
Milan, Legia, Spartak Moscova, 
Hajduk Split, Sporting Lisabona 
sînt formațiile cu cel mai mare 
prestigiu, în timp ce în CUPA 
U.E.F.A. din lista extrem de mare 
a celor prezente vom cita pe Tot
tenham, Liverpool, Borussia Mon- 
chengladbach, Torino, Cagliari, In
ter, Fiorentina, Vitoria Setubal, Di
namo Tbilisi, Steaua Roșie Belgrad, 
C.F. Barcelona și Feyenoord.

Ia

Continuare in pag a 3-a)

Plecarea delegației conducerii

Continuare în pag. a 3-a)

intema-

TEMA DE MEDITAȚIE

ACTUALII
CORESPUNDATLETISMULUIJUNIORI Al

Comisiei 
din R.P.

CÎȚI DINTRE

La invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică ți Sport, 
de la 28 iunie la 11 iulie a.c., o 
delegație a conducerii Comisiei pen
tru Cultură Fizică și Sport din R.P. 
Chineză, în frunte cu Li Cin-ciuan, 
vicepreședinte al comisiei, a făcut 
e vizită în țara noastră.

în cadrul schimbului de expe
riență întreprins, oaspeții au avut 
la București un program de între
vederi și convorbiri cu membrii 
conducerilor C.N.E.F.S. și ale or
ganelor si organizațiilor de stat și 
obștești cu atribuții în sport, 
U.G.S.R., U.T.C., U.A.S.R. și C.N.O.P

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat Centrul de cer
cetări științifice sportive. Centrul 
de medicină sportivă, cluburi, aso-

eiații sportive, școli, institute de
învățămînt superior, complexe și
baze sportive. obiective edilitare, 
sociale și culturale din Capitală și 
din provincie și au asistat Ia com
petiții sportive Interne ti 
ționale.

Luni, 10 iulie, delegația 
de Cultură Fizică și Sport
Chineză a fost primită de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al P.C.R. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Ieri, delegația C.C.F.S. din R.P. 
Chineză și-a încheiat vizita și a pă
răsit țara noastră îndreptîndu-se 
spre patrie.

Dacă în probele scurte de aler
gări, ori la înălțime sau la prăjină 
rezultate egale pot obține doi sau 
chiar mai multi concurenți, în 
schimb asemenea „remize" _ apar 
destul de rar în alte probe și mai 
ales la disc. Regulamentul con
cursurilor atletice nu admite, în 
principiu, asemenea egalități în sta
bilirea clasamentelor, mai ales a 
primului loc, motiv pentru care o 
serie 
la o 
lor.

La ... .
cepție (Aurel Coman — Aii Isaiev 
Ia* meciul, din 1950, România — 
U.R.S.S.) n-am mai întilnit astfel 
de situații, ca cea de sîmbătă, de 
pe stadionul Republicii, cînd Ar
gentina Menis și Carmen lonescu, 
ia încheierea concursului, aveau a- 
celași rezultat de 62,78 m. Aseme
nea „remize" am mai consemnat 
însă, acum, și la săritura în lungi
me femei (Viorica Viscopoleanu cu 
cubaneza Marcia Garbey — 6.42 m), 
la lungime bărbați (Valentin Jurcă 
și Carol Corbu, ambii cu 7,69 m), 

de cele obiș- 
spus, la înălți-

întreagă de prevederi conduc 
corectă ierarhizare a valori-

disc, însă, repetăm, cu o ex-

nu amintim 
cum am mai 
prăjină etc. 

discutat cazul

EXIGENȚELOR INTERNAȚIONALE ?
a sărit cu pași de uriaș peste nenu
mărate trepte ale ierarhiei, deve
nind a doua aruncătoare a țării 
noastre și a patra performeră din 
lume, în 1972. Interesant de remar
cat este și faptul că ea este cea 
mai tînără dintre actualele perfor
mere mondiale la disc, ceea ce îi 
conferă un puternic atu. Iată, de 
altfel, tabloul celor mai bune arun
cătoare de disc din lume 
actuală :

cătoare cu norma olimpică reali
zată, la J.O. puțind concura doar 
trei...), la fel ca și la 800 m, unde 
Ileana Silai se menține la un înalt 
plafon valoric, la 1 500 m — pro-

Romeo VIIARA 
Hristache NAUM

la ora (Continuare în pag. a 3-a)

65,48 m Faina Melnik (URSS)
64,24 m...................... .....
63,76 m
62,78 m
62.18 m
62,06 m

ni
m
m

61,50
60,56
60,24

9.7.1945
19.7.1948
2.11.1944
28.7.1952
14.1.1940
25.4.1932

ca să 
nuite, 
me și

Am 
mai pentru că el reprezintă o a 
devărată curiozitate a atletismului, 
ci și pentru că ne-a relevat o im
presionantă ascensiune va'orică a 
tinerei Carmen lonescu. Talentata 
discobolă (antrenor Th. lonescu)

discului nu nu-

60.14
60.04
60,04

m
m 
m

Argentina Menta
Liesel Westermann (RFC) 
Carmen lonescu 
Vasilka Stoeva (Bulg.) 
Lla Manoliu
Gabriele Hinzmann (RDG) 31.5.1947 
Karin nigen (RDG) ..........
Ludmila Murovleva
Christine .Spielberg
Olimpia Cataramă _

7.4.1941 
(URSS)

10.11.1940 
(RDG)

21.12.1941 
___ r,_________ 25.10.1940 
Tamara Danilova (URSS) 30.7.1J39

Tabelul este însoțit de datele de 
naștere ale atletelor, pentru a vă 
da posibilitatea să apreciați și pers
pectivele viitoarelor competitoare 
la Jocurile Olimpice.

Situația la disc este clară (intr-un 
fel, pentru că avem totuși 4 arun-

se pare a fi cea mai

LUI SMITH - TITLUL,
LUI NĂSTASE - ADMIRAȚIA MULȚIMII...

* w

— Ecouri din presa engleză, franceză și americană după marea finală de la Wimbledon

LONDRA, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Excepționalul spectacol sportiv 
oferit de Smith și Năstase la Wim
bledon va rămîne înscris cu ma
juscule în analele faimosului tur
neu, din două motive. Primo : pen
tru că a fost unul din cele mai pa
sionante meciuri din toate cele 86 
de finale de pînă acum ; secundo : 
pentru că a fost prima finală du
minicală a Wimbledonului ce la 
concursul inaugural din 1877. Și 
încă un lucru inedit : este desigur, 
fără precedent, faptul că întreaga 
presă apărută aici se aliniază în- 
tr un consens general în distribui
rea superlativelor adresate atît în
vingătorului cit și învinsului. în- 
tr-un astfel de context, considerăm 
că nimic nu poate fi mai revela
tor decît să redăm pe scurt cîteva 
aprecieri ale presei engleze, fran
ceze și americane. în care ecourile 
finale. au vibrat cu o intensitate 
deose; *'ă.

„DAILY EXPRESS" (comentator 
Franck Kostron): „A fost, intr-a
devăr, un meci foarte bun. datori
tă spectacolului oferit de artistul 
român, care l-a întins la maximum 
pe gigantul californian. De-acum, 
nimeni nu va mai avea dreptul să 
spună că Năstase nu este un mare 
jucător și pe iarbă". în același ziar, 
sub titlul „SÎNT FOARTE TRIST, 
DAR VOI CÎȘTIGA ANUL VI
ITOR", este reprodusă o declara
ție a lui Năstase : „Nu mă niîhneș- 
te atît pierderea meciului, cit fap
tul că am fost atît <le aproape de 
victorie, iar Smith atît de norocos. 
Cred însă că voi cîștiga anul vi
itor" Iar tenismanul american de
clara, la rîndul său : „Cînd am 
pierdut primele două meciboluri, 
m-a săgetat gîndul că șansa mă 
părăsise. Dar am reușit să mă 
concentrez di.i nou. Cînd Năstase 
s-a enervat prea ușor din cauza u- 
nor decizii ale arbitrilor de linie și 

diD cauza rcchetelor, aceasta i-a

zdruncinat puterea de concentrare... 
La actualul titlu mă gîndeam de a- 
nul trecut, cînd l-am pierdut în 
fața lui Newcombe..." De o parte 
l-ani văzut pe Smith, cunoscut și 
sub denumirea de «bombardierul 
blond», iar de partea cealaltă pe 
superbul atlet cu resurse inepuiza
bile, Năstase. Acum Smith s-a do
vedit mai puternic". (Rex Bellamy).

Din „DAILY MAIL", vom reține 
comentariul englezoaicei Ann Jones, 
fostă cîștigătoare la Wimbledon, in
titulat • „O FINALĂ CU DOI CAM
PIONI", în care autoarea face o

i

Interesantă caracterizare a flnaliș- 
tilor: „Smith — un campion demn 
și Năstase care, jucînd tot atît de 
bine, putea să fie el însuși cam
pion". în același ziar, Laurie Pig- 
non semnează o corespondență pur- 
tînd titlul : „AJUTOR I NĂSTASE 
POATE SĂ FIE STRIVIT PE MUL
ȚIMEA SIMPATIZANȚILOR". ară- 
tînd că românul a trebuit să fie

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN PLIN SEZON DE VACANȚĂ

Lotul studenților tricolori
pregătește „sesiunea"

campionatelor universitare europene

O NOUĂ CURSĂ CICLISTĂ 
PE ETAPE

Mm™

I

C. CERNAIANU și I. OBLEMENCO, 
echipei reprezentative i

Vineri, sîmbătă și 
bul sportiv Olimpia 
competiție ciclistă pe 
în afara 
Dinamo, 
Plopeni, 
zen tanti 
div din

duminică clu- 
organizează o 
etape la care, 
de la Steaua,sportivilor

Voința, Olimpia și Metalul 
vor lua startul și repre- 
ai clubului Trakia—Plov- 
Bulgaria.

Primele două etape se vor des
fășura pe șoselele București—Ale
xandria și București—Oltenița, iar 
cea de a treia și ultima se va con
suma în București Pe strada Ma
ior Coravu unde va avea loc o 
cursă pe circuit.

45 de zile pînâ la inaugurarea Olimpiadei

Azi : CALĂRIA, CICLISMUL, HALTERELE și PENTATLONUL MODERN
In pag. a 2-a, o trecere în revistă a potențialului sportivilor români care practică aceste discipline

De sîmbăta trecută lotul stu 
denților români, selecționat în ve
derea campionatelor universitare 
europene și-a transferat reședința 
pe litoral, la Eforie Nord, unde își 
continuă pregătirile în mediul și 
condițiile specifice întrecerii la 
care ia parte, începînd din 19 iu
lie, cînd este programat primul său 
joc din cadrul grupei D, împotriva 
Israelului.

Așadar, în timp ce aproape toți 
fotbaliștii noștri se odihnesc încă, 
după un sezon deosebit de agitat 
și obositor, 20 de „exceptați" de 
la plăcerile vacanței se antrenează 
pentru a intra în formă sportivă 
și a fi în măsură să reprezinte cu 
cinste culorile țării într-o compe
tiție internațională. Pe litoral deci, 
în plin sezon estival, fotbalul se 
menține în continuare în actuali
tate... Antrenamentele se desfășoa
ră cu regularitate, zilnic. Diminea
ța, în Eforie Nord, cu un pronun
țat caracter fizic; după-amiaza- și 
seara, la lumina 
stadionul central 
astă dată cu un

reflectoarelor, pe 
din Constanța, de 
conținut tehnico ■

, antrenorul principal, și 
a studenților români

Foto i S. BAKCSY 

tactic, adaptat nevoilor de instru
ire ale jucătorilor.

Prof. Constantin Cernăianu __
coordonatorul colectivului tehnic, 
din care mai fac parte prof Ro
bert Cosmoc și dr. Florian Șerban 
— este în general mulțumit de 
comportarea, sub aspect sportiv și 
disciplinar, a elevilor săi și mani
festă mult optimism, în bună mă
sură justificat și de atmosfera de 
lucru și coeziunea realizată într un 
timp relativ scurt, între componen- 
ții lotului.

— Ne-au fost suficiente șase zile, 
petrecute împreună săptămîna tre
cută în tabăra de la Rm. Vîlcea, 
ne spunea recent prof. C. Cernă
ianu, pentru ca spiritul de colectiv 
și_ entuziasmul specific studențesc 
să ne aducă pe toti la numitorul 
comun al interesului major pentru 
competiție, pentru o pregătire de 
calitate. Acolo, pe primul plan al 
preocupărilor noastre a fost recu
perarea, după obositoarele solicitări

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

căpitanul
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IN ECHITAȚIA NOASTRA

ascendentă. Atît la Balcaniadă, 
cit șl ia principalele concursuri la 
care au participat, sportivii noș
tri au cucerit numeroase locuri 
fruntașe (in special la obstacole). 
Totuși, comparativ cu cerințele 
Jocurilor Olimpice, nivelul aims 
de sportul călare la noi nu ’uni
fică. încă pe deplin. Includerea 
acestuia în rindul disciplinelor la 
care sportivii români vor fi pre
zent! la Munchen.

I R I A
SPERANȚE PENTRU MAI 

TÎRZIU
A CINCEA ÎNCERCARE

storla sportului călare la O- 
limpiadă începe în anul 
1900. cînd în program este 
introdusă pentru prima 
oară această disciplină, 
pentru ca la următoarele 
întreceri olimpice să fie 
scoasă șl să reapară abia

în 1912, an din care ecnitatia figu
rează permanent în calendarul 
Jocurilor Olimpice.

Cu flecare Olimpiadă, numărul 
concurenților $1 admiratorilor a- 
cestei discipline sportive a cres
cut, ea bucurfndu-se In prezent 
de o binemeritată apreciere fi un 
justificat interes public. Este, deci, 
firesc că la apropiata ediție de la 
Munchen și-au anunțat participa
rea un număr însemnat de spor
tivi, iar pentru desfășurarea în 
bune condiții a competiției, orga
nizatorii au depus serioase efor-

turl pentru construirea unor mo- 
derne manejuri de antrenament, 
a unor grajduri cu toate instala
țiile necesare și, bineînțeles, a u- 
nor terenuri capabile să asigure 
condiții de concurs dintre cele 
mai bune.

UN CĂLĂREȚ ROMAN PE 
PODIUMUL OLIMPIC

Printre .olimpicii" români 
numărat de patru ori (1926. 
1956. 1960) și călăreții. Cea

buni performanță este realizată 
in 1936 de Henri Bang, care adu
ce sportului românesc prima me
dalie olimpică de argint, clasin- 
du-se pe locul doi în proba de 
obstacole.

O participare numeroasă a că- 
lâreților noștri la Jocurile Olim-

>

s-au 
1S5: 
mai

ani.

La obstacole, existența unui ma
terial cabalin care nu poate face 
față — cel puțin pentru moment 
— greutăților impuse de parcursu
rile stabilite pentru Olimpiadă, 
la care se adaugă șl scăzuta ex
periență de concurs a călăreților 
noștri, ne face să credem că _ob- 
stacoliștil" mat au mult de lucru 
pînă să emită depline pretenții la 
un loc în delegația olimpică, de
oarece este greu sâ poți spera să 
ocupi un loc fruntaș cînd ai de 
înfruntat ași ca Nelson Pessoa. 
Pierre d’Oriola. frații d’Inzeo, 
Steenken. Stainlcraus si alții.In ceea ce privește dresajul, este 
evident că dispunem In perioada 
actuală de oameni cu suficiente 
cunoștințe, capabili să poată ob
ține rezultate bune (I. Molnar, N. 
Mihaicea D. Velicu). dar. din 
nou. dificultățile provin de la ma
terialul cabalin dispombLl per.tru 
această probă, care mai trebuie 
încă lucrat pentru a putea să exe
cute la un nivel superior progre
sia (analiza uiumului concurs de 
la Aachen va fi tn mare măsura 
edificauare). diferența dintre va
loarea ca., or noștri și cea a »eon- 
sairaiilor- fiind destul de mare.

Sîtuarla a apărut, la un mo
ment dat ceva mai încurajatoare 
j coucursul complet, probă care 
ne-ar fi putut oferi satisfacția 
imul loc tn prunele 6 echipe. To 
tuși, cei patru călăreți C. Vlad, 
Gh- Moițanu. Eug. Ionescu. Al. 
Lorteasu) selecționați în lot au 
paroepat la cizeva concursuri la 
Godia. Munchen și Bielefeld, dar 
reru-tateie tor nu au fost In mă
sură sâ ofere siguranța unei com
portări b-r.e la J.O.. ceea ce. fi
rește a determinat. In ultimă In
stanță. scoaterea iar din rîndul 
candida^lor olimpici. De altfel, 
este de semnalat, totodată, nu
mărul prea mic de sportivi și cai 
ea pa beli sâ facă față acestei difi

® Helsinki și Roma, doini încercări reușite
• Antrenorul Nicolae Voicu caută un... om
• Pentru ștefan LaiDncr drumul spre Munchen 

trece prin Sofia!

A și scrimă, sportul 
faptul că deține 
irogramul

lături de atletism, înot, gimnastică 
cu pedale se mîndrește și el cu 
recordul de a fi fost prezent pe programul tuturor 
edițiilor olimpiadelor moderne. Așadar, din 1896, deci 
dinaintea „Turului Franței", la un sfert de veac după 
ce a fost decretat sport, ciclismul a primit cununa 

olimpică. Capricios, ca orice regină, fie ea și... mică, 
sportul pe două roți a oferit laurii săi unui mare număr 
de rutieri și pistarzi, mari și mici, dar i-a refuzat cu incă- 
pățînare titanilor. începînd cu Fausto Coppi și încheind 
cu Eddy Merckx, o mare parte din pleiada așilor pedalei 
n-au avut fericirea de a urca pe podiumul olimpic...podiumul olimpic...

• • •

DIN PATRU ÎNCERCĂRI, DOUA REUȘITE

Iosif Molnar, unul dintre specialiștii în dresaj care acuee-
1 rit numeroase locuri fruntașe in concursurile internaționale. 
\ in timpul executării unei figuri din progresie

HALTERELE

* ■
*--» însă, pcxnțialul exis-

terr câ sînt sufifcer.te po-
în peno-ada LmnâtDa- 

re &a la un salt calitativ
*al iMasnat. care sâ readuc? 
aoes: sp:r-. In crtr.
i-terria;:or_ale dacă 
dere coervțea câlâ: 
precum fi existența

valorilor
1 in ve- 

ior noștri, 
ui mar/»—

avez

leee^ar să fie 
rodat în ru: c'uite și mai purer- 
axe concirKiri internaționale.

Emonuel FANTANEANU

care cște

Ciclismul românesc a de
butat la olimpiadă în 1952, la 
Helsinki. Și se poale spune, 
a călcat cu dreptul. Maestrul 
sportului Ion Ioniță a ocu
pat locul 
1000 m cu start de pe 
(cîștigată de 
Mockridge în 
zînd un nou 
mâniei: 1:14,4.
formanța stîrnește astăzi zîm- 
bete. La vremea aceea, însă, 
ea reprezenta o valoare certă. 
Din cei 112 concurenți, con- 
stituiți în 28 de echipe re
prezentative, care au luat 
parte la o dificilă cursă de 
fond (190,4 km, pe un traseu 
dur), cicliștii români ap o- 
cupat locurile 29. C. Stă- 
nescu, 38. V. Georgescu și 
41. M. Niculescu. In cla
samentul pe echipe (locul I — 
Belgia 15 h. 20:42). Româ-

s-a clasat a XH-a, cu

VI în proba de 
loc 

australianul 
1:11,1...), reali- 
record al Ko
i' ireș te, per-

nia 
timpul de 16 h. 07:09.

Nereprezentat la Melbourne, 
ciclismul 
intrat pe 
1960, la 
fapt, cea 
țicipare.
(100 km 
zentativa 
Șelaru, Ion 
Moiceanu și Ludovic Za- 
noni) s-a clasat pe locul VI 
(1. Italia — 2 h.14.53,33) cu 
timpul de 2 h. 20:19,91. în 
completarea performanței.

reromânesc a 
orbita olimpică în 
Roma. A fost, 
mai fructuoasă par- 
în proba pe echipe 

contratimp), repre-
României (Aurel 

Cosma, Gabriel 
și Ludovic

de

Ion Cosma a ocupat 
în proba individuală 
cuit, cîștigată de sovieticul 
Viktor Kapitonov. Ion Ioniță 
și-a continuat evoluția în pro
ba de 1 0Q0 m cu start de pe 
loc. ,Deși a ocupat doar lo
cul XII, el a obținut un nou 
și valoros record al României 
cu timpul de 1 :10,91.

Au urmat două încercări 
nereușite: Tokio și Ciudad de 
Mexico. La J.O. din 1964. e- 
chipa de contratimp a Româ
niei pornea cu șansa cuceri
rii unei medalii. Un accident 
stupid a lăsat-o, chiar din 
startul probei de 100 km 
contratimp de la Tokio, în 
trei oameni. Și așa. România 
ar fi putut intra printre pri
mele 6 dacă, pe șoseaua u- 
medă, n-ar fi derapat unul 
dintre echipieri, angrenîndu-î 
și pe ceilalți. Clasarea pe lo
cul IX — 2 h. 31:22,0 (locul I 
— Olanda 2 h. 26:31,0) con
stituie, în aceste condiții, un 
act de bravură. La Ciudad 
de Mexico, ciclismul românesc 
a fost reprezentat simbolic.

Laibner pe velodromȘtefan

locul V 
pe cir-

Mi
1-V

ta 
iar
se
și

A FI SAU A NU FI... OLIMPIC

Creditat cu foarte puțină în
credere, sportul nostru cu 
pedale și-a propus să ajungă, 
totuși, la Miinchen. Cu am
biție, cu încăpățînare dacă 
vreți,' a pregătit o echipă de

fc&TMEIB lîul uBmMBHMuQua

contratimp 
realizarea 
2h.08:00 și cîștigarea Balca
niadei, condiții-barem pen
tru intrarea în echipa olim
pică a României. Antrenorul 
Nicolae Voicu și colaborato-

Ștefan Lemândroiu 
oamenii și

care să încerce 
baremului de

/ *
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• Doar de două ori au lipsit halterele din programul J.O. • in 1952-prima prezență românească

• Lazăr Baroga — recordman olimpic pentru 10 minute • Locd 5 la J.O. de la Tokio — cea mai bună

performanță românească • Ce șanse au, la Miinchen Ion Hortopan, Victor Rusu și F- Balaș ?

I categoria co

repene 
sportiv 

3VUt

n programul Jocurilor O- 
limpice de vară, haltereie 

au fost aproape nelipsi
te. La prima ediție — 
țea din 1896, de la Atena 
— sportul ridicării greu

tăților a figurat printre dis
ciplinele olimpice, a absentat 
apoi în 1900 (Paris), dar a fost 
reintrodus în 1904 (St. Louis), 
pentru ca în 1908 (Londra) să 
fie din nou scos din program- 
Firește, era vorba de prefe
rințele organizatorilor. Dar, 
începînd din 1920, halterele 
n-au mai lipsit de la nici o 
ediție a J.O. de vară. Proce
deele de ridicare au fost di
ferite. Ridicări cu un braț, cu 
două brațe, la un stil, două, 
sau chiar cipci. Iată de ce o 
statistică a rezultatelor la 
multiplele variante folosite 
nu sînt edificatoare. Abia în 
1928 se adoptă un regulament 
unic: introducerea celor trei 
stiluri (împins, smuls și a- 
runcat) ale căror rezultate a- 
dunate alcătuiesc așa-zisul 
triatlon clasic, care departa
jează concurentii.

La noi în țară, sportul hal
terelor a fost puțin cunoscut 
în anii dintre cele două răz- 

. boaie. Doar în București, la 
clubul „Tirul", la Arad, la 
Brașov și la Galați au exis
tat cîțiva animatori ai acestui 
sport, printre care Ștefan Pe
trescu, Jean Dociulescu, Pavel 
Gospodinov, Zoltan Pecsi, care 
însă neavînd sprijinul nece
sar nu au participat la nici 
o ediție a J.O.

Abia după Eliberare, mai 
exact din 1947, halterele se 
practică în mod organizat în 
țara noastră. Apar o serie de 
elemente tinere, care reali
zează primele recorduri, dar 
încă departe de o anumită 
valoare internațională.

PRIMA OARĂ LA OLIMPIADA

Totuși, la J.O- de la Hel
sinki consemnăm prima par
ticipare a halterofililor ro
mâni la această mare com
petiție. Lipsa de experiență, 
bagajul insuficient de cunoș
tințe își spun cuvîntul. Re
zultatele și locurile ocupate 
sînt slabei la cat. semigrea, 
Gh. Piticaru ocupă locul 16, 
iar Alexandru Cosma (cat 
cocoș). Hie lenciu (cat. semi- 

! mijlocie) și Hie Dancpa (cat. 
mijlocie), ocupă același Ioc i 
18!

A doua participare la Olim
piadă se înregistrează la 
Rome, în I960, prin prezenta 
unui singur halterofil. El este 
F. Balaș pe atunci în vîrstă

mai tlrziu. 
Tokio <1964). 

La 
Ba- 
fX- 
lo- 
re- 
10 

180

și care într-o companie deo
sebit de valoroasă, ocupă lo
cul al 12-lea la
cos.

Cu patru ani 
la J.O. de la
satisfacții și deziluzii... 
categoria semigrea. Lazăr 
roga reușește un rezultat 
celent (460 kg), ocupind 
cui 5, după ce fusese și 
cordman olimpic (doar 
minute!) cu rezultatul de
kg la „aruncat". în schimb, 
la categoria pană, F- Balaș, 
în care ne-am pus mari 
speranțe, iese din concurs la 
împins și se clasează pe ul
timul loc !

Și iată-ne în pragul ce
lei de a 20-a ediții a J.O. 
de la Munchen. Inițial, în 
lotul olimpic au fost incluși 
5 sportivi: 
Zoro Fiat, 
Victor Rus 
între timp 
cidentat) și
realizînd norma) au fost ex
cluși din lot. Iată deci că din 
5 au rămas acum trei, dintre 
care unul (F. Balaș), stă sub 
semnul incertitudinii. deoa-

Ion Hortopan, 
Vasile Bădescu, 
și Fiți Balaș, 

Insă Z. Fiat (ac- 
V. Bădescu (ne-

și a celor națaxiaie 
i de pretutindeni au 
prea puține con

cursuri In care rezultatele 
obținute să exprime justa 
valoare a eandidatiior la pri
mele locuri ale J.O.

Prin prisma rezultatelor 
obținute de halterofilii 
tri și In comparație cu 
realizate de viitorii lor 
versari (în ultimul an) 
încercăm să apreciem 
sele.

La categoria muscă. 
Hortopan a realizat de dot 
ori în acest an. In concursuri 
oficiale, 305 kg. (In afară de 
concurs 312.6 kg). Obiecti
vul său la Olimpiadă este 
de 315 kg. Ce reprezintă a- 
cest rezultat pe plan mon
dial? La C.E. de la Constan
ța cu 305 kg-, el a ocupat 
locul 6, dar cu 315 kg. s-ar 
fi clasat aj 4-lea. Deci, cu 
315 kg la J.O.. Hortopan ar 
putea ocupa un loc printre 
primii 6, dacă ținem cont 
de faptul că l-ar mai putea 
învinge alți doi concurenți 
de pe alte continente (Asia).

Victor Rusu a arătat la

neș- 
cele 
ad- 
sâ 

gan-

Ion
•5

ace

s-a
& dar 
va
(

425 kg. In acest an. la 
clasat al 4-lea cu 

la J.O. concu- 
cu mult mai

pocezi. iranieni și 
ii europeni, care au 

lipsit la Constanța: maghiari, 
cehoslovaci ele ). Dacă va re
peta doar rezultatul (415 kg), 
nu credem că poate ocupa un 
loc mai bun decît poziția a 
8-a! Firește. se pune întreba
rea dacă F. Balaș va reuși să 
demonstreze, la una din 
ficările ce var ai 
trimiterea sa ia J.
tificatâ.

In concursurile 
exisă desigur, și 
duit cvantum de 
dorința de a obține rezultate 
înalte sau tn focul luptei pen- 
ocuparea unui loc mai bun. 
mulți concurenți se avîntă la 
rezultate mari, pe care nu le 
pot realiza. Și astfel, după 
trei încercări nereușite la un

veri- 
,ea loc. că 
O. este jus-

de haltere 
un netăgă- 
hazard. In

Victor Rusu la antrenament

rece nu a participat la veri
ficarea prevăzută în meciul 
Steaua—Legi a.

PERSPECTIVE PENTRU 
MUNCHEN

șanse au reprezentanții 
noastre la Munchen?

Ia care

Ce 
țării 
O întrebare. Ia care este 
greu de răspuns, în primul 
rînd pentru că în acest an, 
în afara campionatelor eu-

C.E. că este un bun concu
rent de competiție. Cu 345 
kg, el s-a clasat al 5-lea la 
Constanța. Obiectivul său la 
J.O.:347,5 kg (destui de pu
țin pentru a ocupa 
dintre primele 
Considerînd 
luptă intervin 
(Japonia. Iran etc), cu 347,5 
kg la cat. cocoș, ei nu poate 
’ ’za un loc mai bun decît 8, 

în fine, la cat. ușoară.

unul
6 locuri), 

că în această 
și asiaticii

stil, ei ies din concurs! Istoria 
J.O. și a marilor competiții 
dovedește că multi favoriti au 
avut această soartă, așa încît 
nu este exclus ca beneficiarii 
acestor stări de fapte să fie 
de data aceasta și halterofilii 
noștri- Dar a miza pe ghinio
nul altora .nu este firesc. Mai 
întîi de toate contează rezul
tatele și apoi... șansa!

Ion OCHSENFELD^^

(de inadaptare poate) 
cursa de la Budapesta, 
pentru al patrulea om 
pendulează între 
Tudoran, ambii cu 
neconvingătoare.
condiții este greu de prevăzut 
ceva, de sperat la ceva. 
Poate că Nicolae Voicu și 
băieții săi vor reuși să ciș- 
tige Campionatul Balcanic 
(ar fi o performanță notabilă, 
deoarece formația Iugoslaviei 
țintește un 
Miinchen) ce se dispută 
21 iulie pe 
rești—Pitești.

Celălalt candidat olimpic. 
pistardulft Ștefan Laibner ar 

de a in
ia 1 000 m 

loc (1.08.8)

Miu
evoluții 

In aceste

loc fruntaș la 
la 

șoseaua Bucu-

rul său 
și-au selecționat 
au pornit pe drumul greu al 
pregătirii unei astfel de for
mații. Nenumărate obstaco
le li s-au ridicat însă în cale. 
Accidentarea unor oameni de 
bază, plecarea fortuită a u- 
nora, neseriozitatea altora
— fiecare pe rînd și toate la 
un Ioc au frînt procesul de 
pregătire. Este motivul pen
tru care nici la ora actuală 
echipa nu este cristalizată (și 
mai sînt doar 45 de zile pînă 
Ia J.O ). Vasile Teodor și 
Ion Cosma sînt oamenii de 
bază ai echipei. Constantin 
Grigore — ai treilea posibil
— a dat semne de oboseală

,________ » Rician
avea posibilitatea 
deplini norma 
cu start de pe 
la concursul internațional de 
la Sofia (23—25 iulie). Cum 
însă Laibner n-a reușit să 
se apropie în acest an de 
barem sînt puține șanse s-o 
facă în capitala Bulgariei.

Așadar, luna iulie este de
cisivă pentru ciclism. Poate 
că resorturi necunoscute 
noi, ambiții 
vor propulsa 
ciclismului în

olimpice

de 
amplificate îi 
pe candidați! 
sînul delega- 

a României.

Hristache NAUM

Dumitru Spîrlea, la antrenamentul de cros

în- 
probe 
solici-

" Din .această doutf catigorie — plirvâ 
de sperenfa și (din păcate) incertitudini- 
fac parte cele 4 «porturi care se r*co- 
marido oftări cititorilor noțtri, cu ambițiile • 
și slăbiciunile lor, dar șl' cu nestrămutata 
dorință de a obtirte galoanele onoarea 
de a <occ porte din deiegai c olimpică 
□ României.

TINEREȚEA
ARMA PRINCIPALA

A FORMAȚIEI NOASTRE
inâ multiplă, 
ind cinci 

diferite, : 
deopotrivă iscu- 

regătirea teh- 
fizică a spor- 
onul modern 

■e o prezență neîntreruptă 
î 40 de ani în programul 
icurilor Olimpice moderne, 
rhutîn/i în 1912, la Stock- 

arationul modern 
[inut apoi de fie- 
locul printre spor- 

apice. probînd și în 
răspîndirea și 

tea de care se 
1 glob.
prezență a penta- 

tlonișrilor români la Jocu
rile OLmpice are loc în 1956 
la Melbourne, cînd echipa 
țării noastre realizează o 
performanță notabilă : locul 
6 într-o companie extrem de 
puternică. Din păcate, la e- 
dițiile următoare ale J. O. 
ne-au lipsit fie sportivii va
loroși pe care să-i trimitem 
cu încredere în focul marilor 
dispute mondiale, fie... cura
jul de a încerca să rodăm 
sportivi tineri, pe care să-i 
pregătim cu meticulozitate în 
vederea realizării unor mari 
performanțe.

De cîțiva ani, însă, s-a în
ceput ceea ce ar fi trebuit să 
se facă foarte de mult : creș
terea. formarea și rodarea în 
marile competiții a unei e- 

de perspectivă, 
mult 

dure exa- 
ulti-

și-â menț 
care datâ 
turiie olin 
acet. iei

cu comportări bune. Evoluția 
aceasta a fost confirmată, de 
altfel, și de recentele cam
pionate internaționale ale 
României, formația noastră 
clasîndu-se la această între
cere pe locul secund, cu un 
rezultat promițător, iar Ma
rian Cosmescu, pe locul al 
treilea la individual.

O privire realistă asupra 
posibilităților echipei noastre 
în raport cu celelalte com
petitoare posibile la Jocuri
le Olimpice, ne arată că șan
sele ocupării unuia din pri
mele 6 locuri sînt cu totul 
reduse. De mai mulți ani, su
premația în acest sport o 
dețin echipele Uniunii So
vietice și Ungariei, dețină-

T

toare ale titlurilor de cam
pioane mondiale și olimpice, 
pe următoarele locuri situîn- 
du-se formațiile R.F.
maniei, S.U.A.,
Franței, Finlandei,

Firește că primul 
al echipei noastre cu

a Ger- 
Suediei, 
Angliei, 
contact 

așii

J.O., perfecționarea continuă 
în probele tehnice, o puter
nică mobilizare în timpul 
concursului pot asigura se
lecționatei noastre o clasare 
între primele 10 la J.O., ceea 
ce ar constitui un rezultat 
bun pentru tinerii noștri

cil;pe tinere, 
aptă să abordeze cu 
succes cele mai 
mene. Participarea, în 
mii ani, la campionatele 
mondiale de juniori s-a sol
da: cu rezultate promițătoa
re. marcind — de la an la 
an — progresul tinerilor noș
tri pentatloniști și fiind în
cununată 
pionatele
Uppsala (Suedia), cu meda
lia de bronz în ultimul an 
de juniorat al tinerei noastre 
echipe.

Ș: iată acum pe proaspeții 
noștri seniori la primul lor 
examen, în compania marilor 
vedete ale lumii. E vorba, 
de fapt, de un examen ofi- 

l ciaL de o mare competiție 
mondială, pentru că, în acest 
an. echipa noastră a luat 
startul în alte trei mari în
treceri de anvergură (orga- 
n. ..e ir. Franța, R.F. a Ger
maniși Ungaria) pe care

în 1971, la cam- 
mondiale de la

• De ia Melbourne la Munchen...
® Arena mondială—-dominată de selecți

onatele U. R.S. S. și Ungariei

mondiali ai pentatlonului nu 
va fi de Ioc ușor. Dar, va
loarea atinsă în prezent de 
cei trei sportivi selecționați 
în echipa reprezentativă, pre
gătirea intensă efectuată în 
ultimul an și (de ce să n-o 
spunem?) puțină șansă la 
tragerea la sorți a cailor pot 
duce la obținerea unui rezul
tat bun. O comparare a per
formanțelor înregistrate la 
ultimele ediții ale C.M. de 
seniori și de juniori indică, 
de pildă, posibilitatea ca e- 
chipa română să se claseze 
între locurile 6—10 ale cla
samentului, situație confir
mată și de evoluția ulterioa
ră a pentatloniștilor noștri 
fruntași. Considerăm că folo
sirea judicioasă a zilelor care 
au mai rămas pînă la startul

pentatloniști și i-ar stimula 
pentru obținerea unor rezul
tate și mai bune in anii ur
mători

Cine sînt, componenții re
prezentativei noastre, cu ce 
cărți de vizită se prezintă ei 
la marea întrecere de la 
Munchen? — iată o întreba
re care se ridică firesc la a- 
ceastă oră. Omul nr. 1 este, 
fără îndoială, campionul ță
rii, Dumitru Spîrlea (cu o 
activitate de 5 ani în penta
tlon), care la 21 de ani do
vedește impresionante cali
tăți de sportiv multilateral. 
Cu excepția crosului, Spîrlea 
manifestă o regularitate re
marcabilă, obținînd punctaje 
bune în celelalte probe ale 
pentatlonului. A făcut parte 
din echipa României la ulti-

mele trei ediții ale C.M. de 
juniori.

Marian Cosmescu (22 de 
ani), a abordat pentatlonul 
în anul 1966, la clubul Stea
ua, fiind selecționat și el în 
echipa țării la campionatele 
mondiale din 1969, 1970 și
1971. Este deținătorul a două 
titluri de campion republi- 
can_ Este constant în com
portări bune la călărie, tir 
(unde s-ar putea și mai bi
ne!) și natație. Amîndoi sînt 
în prezent membri ai clubu
lui Olimpia București.

Albert Covaci (22 de ani), 
campion de natație al țării, 
a optat din 1970 pentru pen
tatlonul modern, dovedind în 
prezent o excelentă pregăti
re nu numai la proba de 
înot, ci și la cros, în care 
obține rezultate foarte bune. 
Și-a îmbunătățit mult rezul
tatele și la tir, astfel că i s» 
întrevăd perspective frumoa
se. Activează la Institutul 
Pedagogic din Tg. Mureș

După cum se vede, tinere
țea este trăsătura dominan
tă a echipei ce se pregătește 
să susțină dificilul ______
olimpic. O tinerețe dublată 
însă de o pregătire 
punzătoare, t’ ' 
mării internaționale, de am
biția unanimă a marilor re 
z ui ta te.

Constantin MACOVEI^^^

examen

cores-
de dorința af'ir-

/
l
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O EVOLUȚIE FABA STRĂLUCIRE9* STEAUA

A PARTIDULUI $l A CELLI DE A XXV-A

ACȚIUNI CULTURAL - SPORTIVE
PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚARII
„SOTEX" — O NOUA 
SOCIETATE CULTURAL- 
SPORTIVA LA PITEȘTI

Casa d-e cultură a sindicatelor din Pi
tești a tost recent gazda unui nou eve
niment: constituirea societății tehnieo- 
stiihtlfice si cultural-sportive „Sotex". 
din cadrul întreprinderii textile Pitești-

La festivitate au participat tov. Gheor
ghe Năstase, prim-secretar. al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., conducă
tori al unor organizații de masă și ob
ștești. al întreprinderii textile etc.

Printre obiectivelele pianului de mun
că al noii societăți figurează: dezvolta
re» activității sportive de masă, introdu
cerea In toate secțiile a gimnasticii de 
compensare, amenajarea unui complex 
sportiv, de acum început, compus cin 
teren de fotbal, volei, handbal, tgr.s șl 
o popfcărie. acoperită, cu două piste, 
precum și consolidarea secțiilor pe ramu
ră de sport, participante Iri competiții da 
nivel ludetean șl republican.

De remarcat că noua societate numă
ră peste 6 1100 de membri, marea ma-o- 
ritate tineri, ceea ce constituie o garan
ție a realizării obieedvelor propuse attt 
pe linie culturală, cit și sportivă.

Alexandru MOMETE-coresp.

Argeș a cunoscut un frumos succes: pes- te 400 de panici pan ;i muncitori, maiștri, 
ingineri și funcționari din toate sectoa
rele de activitate ale întreonnderiL

La fotbal, finala s-a disputat Intre 
secția „Tîmplârie- și secția ..Casa maș - 
nil-. Victoria revenind nrimei echipe cu 
scorul de 8—6. dar numai după execu
tarea a cite 11 lovituri de Ia li metri !

La volei a dstigat echipa ..Centrala 
Tehnico-Administrați. â“. care tn unalâ 
a dispus de ..Depozitul de cherestea- cu 
2—1 (13. —12,11).

Dintre sutei» de participant! s-au re
marcat în mod deosebit: tim olarul Va- 
sEe Preda, lăcătușul Vasile Eva. tehni
cianul Gheorghe Buznea, ine. Emil Un. 
gureanu și alții, care sînt fruntași si ’a 
locurile de muncă.
prof. Emanuel STERESCU-coresp.

CONCURS DE HALTERE 
LA BISTRIȚA

UN REUȘIT CAMPIONAT 
DE ASOCIAȚIE

Con- 
celel 
cam-

Organizat șl desfășurat tn cinstea 
ferintel Naționale a partidului și a 
de a XXV.a aniversări a Republicii. 
p’onatu.1 de volei șl fotbal al asociației 
sportive Avîntui — U.E.T L. C-rț;, ir

tn cadrul competltiuor organ^ate tn 
cinstea Conferinței Naționale a parti
dului șl a aniversarii RepublscL. la B *- 
trita s-au mțfr.it sportivii secției de hal
tere (juniori) de la A.S. Dacia cu cei 
deia C.S.M. Cluj.

Deși amicală, tndlnlrea a stlmit un 
viu interes si s-a soldat cu dteva a»; 
recorduri județene

tn final. C.SJI. Cluj a ctșt gat 
Revanșa se va disputa ta Cluj 
august. Intr-un triunghiular la 
participa si o echipă de fumon 4in ®-S. 
Cehoslovacă.

H

Curte» de I. TOMA-coresP-

RITMURI Șl DIMENSIUNI SUCEVENE
(Urmare din pag l)

pentru educație fizică șl sport, de 
cucerirea de titluri republicane, de 
medalii la concursuri internaționale 
și stabilirea de noi recorduri națio
nale.

S> alte expoziții, organizate tn a-

SA Bf Al IlA'l MII MIJIT
(Urmare din pag. I)

len (căpitana echipei de oopice 
„Record". proaspăt promovată în 
divizia A), și-a completat colega 
de fabrică și de asociație sportivă 
șpunînd 1 „Muncind, in schimbu
rile II și III. la fel de bine ca in 
primul schimb și respectind toate 
Indicațiile tehnico-organizatorice, 
vom reuși să îndeplinim impor
tantele angajamente pe care ni 
le-am luat în cinstea celor două 
evenimente ale anului 1972. tn 
ceea ce mă privește, vreau ca — 
în anul acestor două momente 

istorice — să reediîtez performanța 
din 1970, adică să recuceresc dis
tincția de muncitoare fruntașă".

Aceleași gînduri — care exori- 
mă entuziasmul și angajarea ti
neretului — am întîlnit și la multi 
alți sportivi ai „Someșului”, tineri 
care și-au propus să schimbe nu
mele asociației lor sportive, „Re
cord". în renume: „record în can
titatea si calitatea muncii".

ceastă perioadă In maniei 
ceava. Ilustrează rezultatele 
te de tineretul si oatr.erii m 
județ tn cinstea mărețelor 
mente. La Liceul internat 
Rareș' a fosi deschisă o expoziție a 
elevilor, intitulată Școala și munca*. 
Ea arată modernizarea tnvăță.mlr.tu- 
lui, munca productivă în șcea'.â. creș
terea calitativă a conținutului acti-i- 
tății practice a elevilor, 
sint cifra de 4 500XXX) lei, 
zintă valoarea prouucției 
atelierele școlare în anul 
72, și graficul creșterii 
atelierelor școlare, ce la 
>068, la 363 In anul 1971.

O interesantă expoziție 
ceea de la sediul Cons li-ilui popular 
municipal Suceava, reprezentînd 
nul de sistematizare
Suceava In perioada 
cinai. A>rag atenția, 
le r.oi întreprinderi 
unități social-culturale, și o serie 
amenajări destinate «pnrbihii si odih
nei.

Baza de agrement de la Dragomir- 
na, de pildă, va cuprinde un loc de 
plajă, un club nautic, terenuri spor
tive și „satul vacanței*. Este prevă
zută amenajarea Ștrandului munici
pal cu bazine de înot pentru ad ilți 
și copii, terenuri sportive tn împre
jurimile acestuia Patinoarul artifi
cial și două parcuri completează o- 
biectivele destinate sportului si odih
nei active a retățenilor de pe aceste 
meleaguri.

Trei expoziții care ilustrează rea
lizările. dar și perspectivele de dez
voltare ale vieții ma’eriale și spiri
tuale a oamenilor muncii din „Tar» 
dș sus*.

AA
T

(Urmare
din pag l)

al tinerei Natalia 
mg (îmbunătățirea

greș remarcabil
Andrei, la 100 _
permanentă a vitezei o va conduce 
pe Valeria Bufanu spre vîrful pi
ramidei), înălțime fete, probă în 
care. — după accidentul din iarnă 
— Cornelia Popescu se menține la 
un nivel superior, de peste 1,80 m, 
de la care șaltul 
ținii este posibil, 
plusalt — Carol 
continuare, unul 
favoriți ai J O.

La un grup de 
se pun, ț—-y-----
unii concurenți au obținut — chiar 
de mai multe cri — baremul olim
pic. iar alții s-au apropiat simțitor 
de el. situația este încă controver
sată. deoarece se cere — și nu lip
sit de temei — să se atingă nive
lul internațional, care să îngăduie 
sportivilor în cauză “fie să se cla
seze pe primele locuri, așa cum au 
mai făcut-o și altă dată, fie să in
tre in primii 10. ceea ce ar în
semna. indiscutabil, un succes, a- 
vînd în vedere creșterea cu totul 
deosebită a rezultatelor atletice de 
pretutindeni. De pildă, la decatlon 
sir.t necesare minimum 8 000 de 
puncte, la greutate fete -peste 18

- - • ' *-x- jur de
recon- 
primă- 
o pri- 
s-a re

făcut complet după accidentul su
ferit și. chiar la această oră, este 
aptă de concurs.

Scurta perioadă de timp care a 
mai rămas pină la J.O.. la jumă-r 
tatea căreia sînt programate Jocu
rile Balcanice de la Izmir, trebuie 
folosită atit pentru intense pregă
tiri. cît și pentru obținerea unor 
rezultate care să demonstreze o 
ascendență în curba formei spor
tive a atleților noștri fruntași.

spre marile înăl- 
precum și la tri- 

Corbu fiind. în 
dintre principalii

probe problemele 
deocamdată, altfel. Deși

metri, la lungime fete în 
6 60 m, iar la suliță fete o 
firmare a recordului din 
vară. De altfel. în ceea ce 
veste pe Marion Becker, ea

★
Recentele campionate republica

ne au prilejuit confirmarea valo
rii reale a unora dintre fruntașii 
actualei generații de juniori. Pen
tru prima oară în istoria, din ul 
timii ani. a competiției naționale, 
cinci titluri de campioni la seniori 
au revenit juniorilor: Adriana 
Surdu (Lie. 2 Iași) la 100 m. Lilia
na Leau (L.E.A. Cîmpuhtng Mus
cel) la 400 m. formației feminine a 
Liceului central experimental de 
atletism din Cimpulung la 4x400 
m. Cornel Anton (C.S.Ș. Buc.) la 
prăjină și Marin Iordan (Dinamo) 
la greutate. în afara acestora, se 
cuvine să subliniem, din nou. re
cordurile republicane de juniori

Nu ne amintim ca Steaua, clndva 
echipă de mare putere în fotbalul 
românesc ,să fl avut vreodată, în 
campionat, o evoluție atît de de sinu
oasă, de nemulțumitoare In raport 
cu obiectivele propuse și cu preten
țiile justificate ale suporterilor săi. 
Steaua își fixase, în toamna anului 
trecut, sarcini pretențioase, asa cum 
stă bine unui club de mare perfor
manță i cucerirea titlului sau cla
sarea pe locurile II—III : disputarea 
finalei Cupei României . După cum 
se știe ambele tentative au eșuat. 
din multiple și multiple motive, mai 
mult sau mai - puțin cunoscute, 
„dosarul nemulțumirilor* fiind ast
fel mai complet ca niciodată.

Cronicarul, pus in postura de a 
face o 
după un 
are _____ _ ,__ ___ .
după cum se știe, reușitei 
Sitele unei echipe sint 
de multe fire nevăzine. d 
șir de factori obiectivi 
intimitatea pregătirii ech 
versete ei piar.uri. de • 
tatea pe care jucătorii 
probeze permanent în 
lor. ca Și de un șir de 
de ordin suble: 
restrospectiv e 1 
Steaua in ani; 
rabîli mai bani 
aducem la discuție

suporterii aceste:

analiză
i sezon 

o sarcină

aduc aminte cu nostalgie, deoarece 
la ora actuală interesează numai *i 
numai prezentul.

Cum a arătat la față Steaua *- 
nului competițional 1971—72 ?

Capricioasă și inconstantă încă fin 
start (1—1 acasă cu .V* Craiova). 
Nu greșim afirmind că drumul 

bucureștenilor a fost mai tot timpul 
punctat de coborișuri, eu precădere 
în jocurile disputate acasă, unde, au 
pierdut puncte după 
unor echipe al căror 
dent, sint sub 
individualități 
Steaua. Rareori 
un mecanism bine »us la punct, 
ciurile ei cele mai bune putîndu-se 
număra pe degetele unei singure 
miinL Dar seria cea mai neagră a 
Stelei s-a înregistra: Ir. etapele 9. 10, 
11. 12. 13 și 14 cind. din cele 12 
puncte puse ia joc. a realizat doar 
două ! (cite ua egal ca Steagul roșu 
Si cu C.R.R. C.u-, ambele acasă1, 
în retur echipa a h*a: jn start mai 
promițător, iar «îterior ecivtoa a 
conunuat șirul jocurilor slaoe si. G- 
:eșu. al reziLtatelor Ee^a'^făcătoare. 
Ir. mare, procenru; realizărilor aces
tor formații «unge doar o meme

duuă our.cte in fata 
___r jucători, țvî- 

vaioarea certelor 
de oare dispune 
echipa a arătat ca 

me-
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:Ia- 
a mu-irtoioloi 
actualului eln- 

a'ături de une- 
ind:ts*riale sun

TEMĂ DE MEDITAȚIE

Gheorghe Ghipu Ia 300 
Onescu la 1 500 m, 

Gheorghe Megelea la arum area su
liței ca și pe cel al echipei repre
zentative 
4x100 m.
generație 
și chiar 
Deși, fie 
probe nici nu este prea dificil de 
depășit actualul nivel al seniorilor, 
meritoriu este faptul că unii din
tre tinerii atleți. năzuiesc mereu 
spre mai sus, aceasta fiind o ga
ranție că nu se ver mulțumi doar 
cu ceea ce au făcut pînâ acum' 
Chiar dacă nu s-a lămurit încă, de 
către biroul F R.A., chestiunea a- 
runcării suliței fete, fără a avea 
cumva intenția de a influența ho- 
tărîrea forului inostru atletic, pen
tru noi campioană rămîne clujean
ca Eva Zorgd. ,motiv pentru care-i 
alăturăm numele celor 
mai înainte.

Desigur, faptele sînt așa 
le-am prezentat și se 
felicita pe juniorii respectivi, pre
cum și pe antrenorii și profesorii 
lor. Totuși, avînd în vedere mul
țimea tehnicienilor care se ocupă 
de tînăra generație de atleți, con
siderăm că numărul performerilor 
de valoare, chiar și pe plan națio
nal. este încă prea mic față de sar
cinile care stau în fața atletismului 
nostru.

Ce-ar fi, ca temă de meditație, 
dacă F.R A. șl Comitetul Olimpic 
Român le-ar încredința, astăzi, an
trenorilor de juniori misiunea de a 
alcătui lotul de atleți pentru 3.0. 
din 1976, de Ia Montreal ? Cîțl din
tre juniorii actuali ar corespunde 
exigențelor lor ?

realizate de 
m, N'icolae

feminine la ștafeta de 
Sînt dovezi clare că tinăra 
se... grăbește sâ-i ajungă 
să-i întreacă pe seniori, 
vorba între noi, la unele

evidențiat!

cum 
cuvine a-i

z

I 
V» *

.V

DEDICAȚII APLAUZE PENTRU
FOTBALUL CLUJEAN

te-a constatări interesante. Ea se 
referă la media notelor pe com
partimente. Linia de apărare i 6.96 ; 
iinia de mijlocași i 7 ; linia de atac i 
6.3, Reies din aceste cifre slăbiciu
nile evidente ale apărătorilor (mar
caj slab, dublaj necorespunzător in 
tona fundaților centrali) ți al ata- 
raniuor (lipsa lor de precizie in 
finalizări. acțiuni de atac țablon. 
«laba lor combativitate).

F:reș^ că anuenoriî 
icra șț Gheorghe 
avut de Uuimpina: o 
cultă ț: ti procesul 
echipei (solicitări la 
aecîocxuări. capriciile 
.ucâuiri). Au existat de 
ii unele focuri psihologice (vezi eli- 
■kMBm din Cupa României de că
tre Pclăehraca la Timișoara) cu Ine- 
rer.te lepeicualuni in timpul sezo
nului competițional de primăvară. 
Dar. urmărind cum iți Îndeplinea 
ech.pa sarcinile tactice de joc, nu se 
putea să -.u observi ți anumite tare 
ir..- -xfcale ș: de ansamblu concre
tizate In t slaba rezistență a unor 
jucători, ceea ce s-a repercutat in 
dinamica jocului : lipsa de colabo
rare dintre compartimente datorită 
jocolaz individualist (Vigu.
nes.ru. Tătaru. Năstase) : răminerea 
ia a simplistă ideie de jpc ((—2—I) 
depășită de stadiul actual de dezvol
tare a fotbalului. Dia acest din ur- 
■nă aotiv. Steaua n-a putut să for- 
aaeae. ia mijlocul terenului. acel 
„Moc fuacțlcuar* care să-i permită 
păstrarea inițialii ei ia joc. oprirea 
dia față a acțiuailor de atac im- 
țiaie de adsersar. ta acea zonă 
liuu ee la mijlocul terenului extre- 
■ete nu s-au ambalat la mutei, mij- 
lacașa a-aa știut să deposedeze, 

>a»ele au aa as ut precizia accesară.
Toate acestea, sîntem siguri, con

stituie te^te de aeGec;:e pentru ron- 
durerea tehnică s echipei oare, după 
pi-ere» noastră, are competența și 
capacitatea de a prezer.ta în viitorul 
•ezoo o cu totul altă față a forma
ție: Steaua. Dar « asemenea schim
bare in bine nu poau fi influen
țată numai de bunele intenții ale 
antrenorilor și conducătorilor clu

bului. ci și de ÎN ALT V RESPON- 
STBfLJTATE pe care trebuie 
dotedească componentă lotului 
litar. responsabilitate pe care 
acum mulți dintre ei 
ca suficientă convingere.

Salentin Stă- 
Constantin au 
serie de difi- 

de instruire a 
diverse loturi, 
unora dintre 

asemenea

Iorriă-

s-o 
«și- 

pini 
n-au afifal-a

fostul
C.C.A.,

Internațional 
referindu-se 

intr-un 
re-

Ion Voinescu, 
al vechii echipe 
la această problemă vitală, 
interviu apărut nu de mult în 
vista „Fotbal", făcea următoarea re
marcă, absolut valabilă și pentru 
generația lui Tătaru, lordănescu et 
comp. : „Fotbalul românesc are su
ficiente talente. Diferența dintre tre
cut și prezent este că noi cu toții 
ne dăruiam mai mult, munceam 

mai mult. Astăzi, jucătorii tineri fac

LOT FOLOSIT: 21 DE JUCĂTORI
PORTARI: Haidu si Coman: FUN

DAȘI : Sătmăreanu. Ciugarin, Hălmă- 
geanu. Smarandache. Negrea, Cris- 
tache: MIJLOCAȘI: Naom. Vlgu și 
Ștelănescu: ÎNAINTAȘI: Pantea, Tă- 
taru. lordănescu. Năstase. Aelenei, 
Dutr.itriu III. Ion Constantin, Marcu 
(transferat în retur la Universitatea 
Craiova). Uad și Pistaru.

CIFRE CARE INTERESEAZĂ
• Din lotul folosit nici un jucător 

nu a participat la toate cele 30 de 
partide.

• Jucătorii cu cele mal multe jocuri 
la activ: Sâtn-.ăreanu. Pantea șl Vizu 
leu cite M): Cristache. Smarandache 
și Naom (cu cîte 27).

• ’ icătorli cu cele mai puține apa- 
in echipă: Pislaru (1), Vlad (3). 
Constantin (Ș). Dumitriu III nO)

(12).
sancționați de comisia 
a F.R.F.: Tătaru (mus- 

__ ... ___(mustrare si 2 etape 
suspendare). Ciugarin (3 etape sus
pendare după un ioc la echipa de ti
neret rezerve).

• Cel mai bun meci al echipei: cu 
UT A.. tn deplasare.

• Cete -a: slabe partide: cu C.F.R. 
Cluj, „u- Craiova. A.S.A. (tur) și 
eu Politehnica (retur), toate disputa
te acasă.

Io:
Si SteZâneacu

atît cit le cere programul și cit 
durează programul Vin la oră fixă, 
pleacă la oră fixă, ceea ce a dus 
'a diluarea pasiunii."

Orice comentariu in plus este de 
prisop-

Sfelian TRANDAFIR ESCU

AGENDA
ESTIVALĂ
• Sîmbătă 15 iulie va avea' ioo 

la sediul clubului S. C. Bacău șe
dința de analiză a comportării e- 
cbipei în campionatul recent înche
iat. Ca noutăți i Dembrovschi este 
complet restabilit tn urma operați
ei de menise și, după tratamentul 
cu nămol de la Eforie Sud, își va 
relua, la 17 iulie, antrenamentele 
odată cu ceilalți jucători băcăuani; 
fundașul Kiss a primit dezlegarea 
pentru echipa A S.A. Tg. Mureș; 
sînt în curs de efectuare formele 
de legitimare pentru mijlocașul Nița 
de la Ceahlăul Piatra Neamț.

• Fundașul Mateescu de la di
vizionara B, Metalul București, a 
primit dezlegare pentru echipa 
Steagul roșu.

• Patru jucători talentați din ca
drul formației de juniori Universi
tatea Cluj, campioană republicană, 
au fost promovați în lotul primei 
echipe. Este vorba de I.ăzăreanu, 
Matei, Bucura și Furnea.

• După toate probabilitățile, noul 
antrenor al echipei Jiul Petroșani 
va fi Gheorghe Ola.

• Deși se află în vacanță pe li
toral, unele echipe au , ” J
jocuri amicale. în această săptămî
nă au loc la Constanța ] 
Farul — A.S.A. Tg. Mureș și Farul 
— „U“ Cluj.

® Astăzi urmează să se 
ze din 
care a 
neu 
cursul . .....................
tești va fi organizatorul a două tur
nee i unul, susținut de echipa Ha- 
poel Berseva (israel), în perioada 
26 iulie — 10 august ; al doilea, e- 
fectuat de echipa S K. Karl Marx 
Sfadt (R. D. Germană) în prima ju
mătate a lunii august. Reluarea an
trenamentelor echipei campioane 
este fixată pentru ziua de 24 iulie, 
la Pitești.

perfectat

partidele

înapoie-
Argeș,Israel echipa F.C.

efectuat la Tel Aviv un tur- 
de pregătire și jocuri. In 
lunii august, clubul din Pi-

ULTIMELE MECIURI ALE BARAJULUI
PENTRU DIVIZIA C \

Duminică s-au consumat ulti
mele partide din cadrul barajului 
pentru promovarea în Divizia C. 
Intîlnirile-retur s-au încheiat cu 
următoarele rezultate i

Lacul Ursu Sovata — Construc
ții Montai Cluj 2—0 (în tur : 1—0).

Sportul Ciorogîrla — Viticola 
Fetești 2—0 (in tur l 1—1).

UREMOAS București — Chimia 
Brazi 1—1 (în tur i 0—4).

Unirea Săveni — Străduința Su
ceava o—4 (în tur i 0—4).

în urma acestor rezultate, echi
pele Lacul Ursu Sovata. Sportul 
Ciorogîrla, Chimia Brazi și Stră
duința Suceava au promovat în 
Divizia C. Notăm însă gă rezulta
tele nu sînt încă omologate.

A curs multă apă pe Suaaeș 
de cind se face sport și se joacă 
fotbal la Cluj. A curs multi apă 
de cind a luat tiinlă clubul cel 
mai îndrăgit al orașului. 1 
53 de ani Cu toate astea, ora
șul care i-a dat pe Guga, pri
mul cămtan al echipei naționale 
de fotbal pe Bir.dea șt apoi pe 
Moina, marele atlet al anilor '40 
pe atiți p atiți sportivi și fotbaliști 
de frunte ai României, nu-l cău
tat 1 pe harta marilor perfor
manțe ale fotbalului românesc. 
Nu-l cruțați in dreptul echipe
lor campioane. Nu-l veți găsi. 
Bucurejfiul, cu a’e sale 29 ti
tluri e cel mai vizibil, dar și 
Arad. Timișoara. Oradea sau 
Ploiești am prezente, ca și Re
șița. Brașov, sau. recent. Pitești

Clujul, inși, nicăieri’ II aflăm 
—o singură dată — ne harta 
ciștigâtoarelnr jCuoei României* 
In 1965

in schimb, găsim 
oraș transit tănear 
campior.a’elor de 
harta ciștigătoarelor 
tului de tineret-rezerve. De șap
te ori a poposit titlu! de juniori 
la Cluj, de două ori cel de 
neret-rezerve.

Clujul, grădina in care au 
dit atitea talente. In care 
crescut — și. tai, de unde și-av

frumosul 
pe harta 

juniori, pe 
ca—î piona-

ti-

ro- 
au

-

po- 
mai 
mai 
doi

țta fobaliștt 
de renume, nu și-a dezmințit 
spe::3tnazea nizt anul acesta: 
■itlurilț ee campioană la juniori 
fi la tiaeret-recerve — au 
posit la „17*. aduse de 
vechiul Vilii Covaci fi de 
tinărul Va-ile Băluțiu. cei
tehnicieni in gri;a cărora au fost 
sv-a-.:ele Clujului studențesc și 
fotbalistic.

Ș: Covaci, fi Băluțiu nu au fă
cut alt eva deci: să continue 'și 
să c'‘-f -mei tradiția începută cu 
echipele ant-enate fie de Silviu 
Avram, fte de Ștefan Nagy. fiu 
că ele se numeau Știința. C S.M 
sau .1'

Anul acesta asupra fotbalului 
clujean au cobori: semnele re- 
eeasoașterti: tn afară de reuși- 

5* ’MnioWlor, cehi- 
pa mar* a lui J?“. antrenată de 
Ștefan Onisie. a cucerit meda- 
l::’.e de brom ale campionatului 
și iri ra încerca puterile în 
..Cuna V F. F A.“. ia- C.F R.. sub 
conducerea lui Constantin Ră- 
dulescu fi a lui Laurențiti Mun
tean reușește să se salveze de 
la retrogradare pentru a treia 
oară consecutiv...

Clujului, aplauze !

Mircea TUDORAN

LOTUL STUDENȚILOR TRICOLORI
(Urmare ă'n pag l)

ale campionatului, reconfortarea fi
zică și psihică și, evident, realiza
rea unui început de sudură morala 
între jucători veniți de la cluburi 
diferite. Aici, la Eforie și Constan
ța, atenția noastră este îndreptată, 
exclusiv, în direcția unei cit mai 
bune instruiri. Și avem toate con
dițiile ca să reușim a obține acest 
lucru.

— Timpul afectat pregătirii 
este însă prea scurt pină la ora 
start a Campionatului european 
niversitar ?-

— Aparent, da. în realitate însă, 
jucătorii — cel puțin așa cum s-au 
prezentat ei la lot — nu au pier
dut in medie mai mult de 20 la 
sută din potențialul lor fiziologic. 
Ceea ce. la drept vorbind, este re
cuperabil în 
de instruire

nu 
dc 
■z-

intervalul a zece zile 
centralizată. Pe de

altă parte și programul din grupă 
ne avantajează în sensul că difi
cultatea meciurilor crește progre 
siv, pe măsura desfășurării compe
tiției. Asta nu ne scutește însă de 
un efort susținut, acum cînd, prac
tic. nu ne-a mai rămas pînâ la 
primul joc oficial, decît șase/zile 
de pregătire. O pregătire intensivă, 
care înseamnă două antrenamente 
zilnic și trei jocuri de verificare: 
cu, Regie du Tabac — Beyrut, cu 
Farul și I.M.U. Medgidia. •

lot au intervenit ceva mo- 
fa(ă 
în

— In 
dificări 
nuntată 
mini ?

— Puține, 
gea, Cuperman și 
schimb, a fost adus 
Dinamo, astfel că în 
finitivâ lotul nostru 
următorii 20 de student! tricolori : 
Stefan și Pilcă — portari ; Mihâ-

de componența sa, a- 
•irrnă cu două săptă-

S-a renunțat la Gad-
Cuperman

BULETINUL CAMPIONATULUI
în vederea campiona-Pregătirile

tulu: european universitar se des
fășoară In ritm rapid. Data înce
perii se apropie cu pași repezi. Au 

rămas doar 7 zile Dînă la

plec la 
Nimic nu mă mai poate 

Dacă se va găsi o echipă

trebuie să plec”, 
din păcate, așa. 
de 28 de ani. e 
pregătesc să-mi

ALECU: „Inima mi-a rămas
la Brașov..."

Politehnica Iași este, acum, îna
inte de a lua în piept valurile Di
viziei B, în vacanță. De pe acum 
însă a început să-și pună întrebarea 
pe cine poate conta în viitorul cam
pionat. Dintre cei care, însă, ar vrea 
să dea „bir cu fugiții" doar Pal, 
Alecu Și, poate, Costaș (care susține 
examenul de admitere la Bucu
rești, unde desigur cei de la Sportul 
studențesc sînt, ca să zicem așa, cu 
ochii pe el...) au șanse să părăsească’ 
lașul.

— Sper să fiu înțeles, ne spunea 
nu demult Alecu. Am „dat“ totul, 
nu am simulat nici o accidentare... 
Am vrut ca la sfîrșitul acestui cam- 
fdonat să string mina tuturor și să 
e spun : „Mă bucur că ați rămas 

în „A“, dar eu 
Nu a fost însă, 
Totuși, am trecut 
momentul să mă

pun ghetele in cui, să mă stabilesc 
să-mi fac o familie și o 
Am absolvit, nu de mult, 

de educație fizică din 
iar repartiția am obținut-o 
aproape de Brașov. Adică 

de cind am fost jucă- 
rămas 

nespus, ■ 
deși sini

undeva, 
situație.
Facultatea 
Iași, 

foarte 
acolo unde, __
tor al Steagului roșu, mi-a 
inima.. Orașul îmi place 
vreau să mă fac brașovean, 
născut la Ploiești.'

— Și fotbalul ?...
— Sînt oricum hotărit să 

Brașov. Nimic nu mă 
reține— — .
— fie ca chiar de B sau de C ! — 
să mă vrea, voi juca și fotbal. Dacă 
va fi Steagul roșu, cu atît mai bine...

Alecu vrea să fie înțeles. Nu știm 
cine n-ar putea — sau n-ar vrea 
sâ-1 înțeleagă...

Dumitru GRAUR

18 IULIE; TRAGEREA SPECIALA LOTO A VACANȚEI
La 18 iulie a.c. A S. Loto — Pro

nosport organizează o nouă trage
re specială Loto : a VACANȚEI, 
tragere la care se vor acorda pre
mii în bani și autoturisme.

Menționăm că se pot obține în 
număr NELIMITAT — autoturis
me DACIA 1300 și SKODA S 100 ; 
premii fixe în numerar în valoare 
de 8.000 lei, 5.000 lei, 
2.500 lei, 1 000 lei ș a.
premii în bani de valoare variabi
lă.

Participarea se face pe variante 
de 2 lei, 5 lei și 15 lei. variantele 
de 15 le: dind dreptul de cîștig la 
toate cele 5 extrageri.

4.000 lei, 
precum și

Se mai poate participa pe vari
ante combinate și combinații „cap 
de pod“.

Vînzarea biletelor a început de 
luni 10 iulie a.c. și se va încheia 
luni 17 iulie a.c. cînd este ULTI
MA ZI pentru procurarea biletelor. 
Tragerea va avea loc marți 18 iu
lie în București.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18,40.

• Astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea Loto obiș-

nuită de vineri 14 iulie, tragere la 
care puteți cîștiga premii în bani și 
autoturisme la alegere.

PRIMELE RELUĂRI
DE ANTRENAMENTE

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 28 

DIN 9 IULIE 1972 :

Categoria 1i 
riante 10% a
Categoria a
19.85 variante

(13 rezultate) 3 
12 445 lei.
II-a i
a 2.257

Categoria a IlI-a i
322,60 variante a 208

va

(12 rezultate) 
lei.

(11 rezulate) 
lei.

Rubrică redactată 
de LOIO-PRONOSFORl

Vacanța a trecut pentru unele 
echipe. In această săptămînă sint 
anunțate primele reluări de antre
namente în vederea noului sezon. 
Cea mai grăbită dintre diviziona
rele A se arată proaspăta promo
vată, Sportul studențesc, care a pro
gramat pentru vineri 14 iulie reuni
rea lotului său ,1a București. La 15 
iulie. A.S.A. Tg. Mureș are prevăzut 
primul antrenament al noului sezon 
iar la 17 iulie, trei dintre echipele 
fruntașe ale fotbalului nostru iau 
startul pregătirilor i Steagul roșu 
Brașov, S. C Bacău și CF.R. Cluj. 
A doua zi, la 18 -iulie, convocarea 
ju'’ătorilor de la Farul Constanța 
și Universitatea Cluj.

Leșeanu.
Dinu de 

forma sa 
cuprinde

în 
la 

de-
pe

inaugurale. în cele ba
de la Craiova, Cluj, 
și Constanța. Comisiile 
organizare iau ultimele 

primirea delegați- 
organizarea jocu-

meciurile 
tru grupe 
București 
locale de 
măsuri privind 
ilor străine și 
rilor.

De astăzi se 
letele pentru jocurile 
la București. Organizatorii au 
tărît ca aceste meciuri să aibă 
pe Stadionul Republicii.

ce privește lista participante- 
aceasta a suferit modificări- 
din echipele înscrise de pe 
continente și anume Tunisia 

1), Brazilia (gr. 3) și Israel 
4) s-au retras. In prezent, co

mitetul de organizare face eforturi 
să asigure completarea grupelor 
cu selecționate care fuseseră în
scrise i Malta, Italia și R. D. Ger
mană.

Celelalte reprezentative studen
țești și-au confirmat participarea 
și au anunțat loturile de jucători.

pun în vînzare 
grupei

bi
de 

ho- 
loo

Necazurile
Ștefan Hidișan. fostul mijlocaș 

al Steagului roșu Brașov. A rămas 
la datorie, la clubul care l-a con
sacrat, muncind stăruitor și pa
sionat, în cadrul centrului de co
pii și juniori... Nu are mina cea 
mai bună, vrea parcă să profite 
de întîlnirea noastră pentru a face 
publice nemulțumiri mai vechi.

— Cum „merge" centrul dv. ?
— Din ce în ce mai prost- De 

trei ani de zile, interesul pentru 
centrul nostru se diluează pro
gresiv.

— Concret.
— De cei 80 copii și juniori, 

mă ocup doar eu și colegul Cice
rone. care suplinim cu mari efor
turi lipsa celorlalți doi antrenori 
prevăzuti în schemă. Și tot noi 
sîntem și magazineri de ocazie. 
Nu avem decît un singur teren, de 
zgură. Folosim ghetele refuzate de 
echipa mare, cîrpite. reparate ca 
vai de lume. Anul acesta am 
la dispoziție 20 de mingi de 
ciuc care s-au spart una cîte 
iar la jocuri folosim o minge 
gulam-ntară“. de asemenea
dată, ca necores.punzătoare, de e-

avut 
cau- 
una, 
„re- 
ce-

llă, Niculescu. Pexa, Deșelnicu. Ve- 
lea, Stoicescu și Jurcă — fundași ; 
Anca, Dinu, Simionaș și Strîmbea- 
nu — mijlocași ; Incze IV, Mure- 
șan, Munteanu, Țarălungă, Oble- 
rrțenco, Marcu și M. Sandu — îna- 
botași.

CITIȚI ÎN NUMĂRUL DE AZI (320) 
AL REVISTEI

Q00Q00
• O AMPLA ANCHETA PRIN

TRE ANTRENORI SI TEHNICIENI 
REPUTATI IN LEGĂTURĂ CU 
CAMPIONATUL RECENT ÎNCHE
IAT, 
nivelul 
ediția precedentă, cauzele inefica
cității, 
jucătorilor români și cerințele in
ternaționale, noutăți tehnico-tac- 
tice etd.

• Reportaje de vacantă,, pe li
toral, cu fotbaliștii de Divizia A

• Prezentarea echipei C.S.M. 
Reșița, promovată în primul eșa
lon al fotbalului nostru

• La „INTERVIUL SAPTAMI- 
Nll", antrenorul Tiberiu Bone

• Comentarii asupra barajului 
pentru promovarea în Divizia B

• La rubrica „VEDETELE GA
ZONULUI", internaționalul vest- 
german Honess

• Un instantaneu cu Gianni Ri
vera

• în dezbatere, problemele e- 
chipei naționale : REPREZENTATI
VELE INTERMEDIARE, O MARE 
NECESITATE

• Amănunte asupra Campio 
natului european universitar, pe 
care-l găzduiește țara noastră

• Cum a cîstigat Brazilia 
CUPA INDEPENDENTEI

• Rubricile CARNETUL SCRI
ITORULUI. CARNET EXTERN, 
PRIM-PLAN, DIN FOTBALUL IN 
TERNAȚIONAL, precum și nume
roase știri și comentarii de peste 
hotare.

Răspunsuri privitoare la : 
competiției în raport cu

raportul dintre pregătirea

♦

lui Hidișan
chipa întii. în lipsa pantofilor de 
tenis, astă-iarnă am făcut antre
namente Ia sală, în ciorapi de 
lînă sau cu picioarele goale. Asis
tența medicală, practic, nu există.

— Ce soluții întrevedeți ?
— în condițiile acestea precare 

eu aș propune restrîngerea cen
trului la o echipă de juniori care 
să ne reprezinte în campionat și 
la încă una, de perspectivă. Dacă 
nu se vor lua măsuri adecvate, voi 
avea în continuare senzația că 
munca mea nu are condiții mini
me de împlinire și va trebui 
mă gîndesc serios la demisie.

— Revendicările centrului 
au ajuns Ia urechea federației 
specialitate ?

— Ar trebui ca un reprezentant 
al federației să poposească o dată 
în Brașov pentru a se convinge cu 

de realitatea noastră 
anu] acesta, nici un 
nu a venit în mij- 
Un cuvînt, o promi- 
ar fi fost, poate, to-

să

dv. 
de

ochi proprii 
critică- -Dar 
emisar al ei 
locul nostru, 
siune fermă.
nice. Așa însă, ne simțim părăsiți 
și descurajați.

lon CUPEN

m%25c8%259bfr.it
nes.ru


CONSIDERAȚIUN! DUPĂ ;.TURNEUL PRIETENIA" (III) 

SABRERII SE POT SITUA 
LA 0 COTĂ MAI ÎNALTĂ,

EUM1NIND FALSA PROBLEMĂ A ARBITRAJULUI
Conform anticipării lor, 

■umani prezenți la Turneul 
țional de scrimă de Ia Katowice au 
ivut un reprezentant în semifinale, 
!e C. Nicolae, în timp ce la 
;i s-au situat pe locul 3.

Tn cazul individualelor, cu . ... 
folosit — adică fără Irimiciuc șl Bu- 
dahazi, reținuți în țară pentru susți- 
îerea examenului de diplomă — re

zultatul apare firesc. Sigur, ne-am
i așteptat de la Culcea, campionul 

național al probei, să realizeze mai 
nult decît o singură victorie (!?) și 
>vicum să fie prezent pe planșe ce' 
iuțin două tururi, adică și în sfer- 
uri de finală. Chiar șl Pop, c.
iu mai este sabrerul novice de a- 
:um un an-doi (federația l-a trimis 
a numeroase concursuri internațio- 
îale) se putea afirma, cît de cit, 
ntr-o cțimpanie de trăgători cu 
nulți scrimeri de valoare medie. Pop 
;ste, dacă vreți, și el deținătorul 
inei... performanțe, fiind singurul 

sc rimer român care n-a obținut nici 
> victorie la individuale. (Argumen- 
ul cu arbitri părtinitori, invocat de 
îl — și din păcate nu numai de el 
— nu poate avea decît parțial cre
zare). Singur Vintilă, care a realizat, 
fotusi. două victorii, are o justificare 
pentru părăsirea planșei încă din 
turul I, o furunculoză acută redu- 
:îndu-i simțitor mobilitatea. (La in- 
iividuale, Vintilă a urcat pe planșă 
:u o temperatură de 40 de grade!...)

In schimb, în competiția pe echi
pe, sabrerii români. întăriți vizibil 
trin aportul lui Budahazi (care a 
făcut deplasarea în mod special pen- 
ru partea a doua a întrecerii) s-au 

prezentat mult mai aproape de posi
bilitățile (și ambițiile) lor, obținînd 
rei victorii din 5 posibile. Cel mal 

constant dintre ei a fost C. Nicolae 
:u 9 victorii din 16 asalturi, urmat, 
n ordine, de Budahazi (9 din 20), 

Culcea (8 din 20) și Vintilă (6 din 
10). Pop a tras într-un singur meci, 
m echipa U.R.S.S. — obtinînd o vic
torie.

Deci, prin prisma coeficientului de 
eficacitate C. Nicolae se situează cel 
nai bine, el fiind realmente
ii la individuale — sabrerul care n-a 
-enunțat în nici un moment la Iup- 
:a. Sigur, este o chestiune de struc
tură. dar oricum era de așteptat ca 
;i ceilalți colegi de echipă să încer
ce, măcar, să-i urmeze exemplul. 
Dimpotrivă, Budahazi, prin pertrac
tările sale cu arbitrii, a creat pe 
planșă unele momente de tensiune 
(nervozitatea acestui sporiiv cu mari 
posibilități, am scuzat-o prin obo
seala instalată la finele unei perioa- 
ie de examene grele. Altfel, clnd 
ii-a impus calmul, luciditatea, el a 
iost un sabrer de temut și a reali
zat cîteva victorii mult apreciate de 
specialiști pentru calitatea, pentru 
maniera lor clasică. Culcea a dez
armat prea ușor în fața unor inexac- 
:ități de arbitraj. Altfel, cu un plus 
lo hotărîre, de dîrzenie. care îi sînt 
caracteristice, el s-ar fi impus mai 
nult în meciul cu Bulgaria. în con
junctura turneului internațional de la 
Katowice, acest meci a fosț cel mai
mportant pentru noi. O victorie la 

bulgari însemna locul doi. Aici ar fi 
rebuit să ne situăm, atîta vreme cît 

Ungaria și Polonia au intrat în com
petiție cu formații improvizate. Evi
dent că la J.O. echipa de sabie a 
României»va beneficia de cei mai 
raloroși trăgători — după Katowice 
Iotul ia această armă conturîndu-se 
istfel : Irimiciuc, C. Nicolae, Buda- 
5azi, Culcea, Vintilă — dar și ad
versarele ei directe, echipele 
U.R.S.S., Ungariei, Poloniei și Italiei 
cor aduce tot ce au mai bun, mai în 
formă pentru a se angaja cu maxi
mum de șanse în disputa pentru me
dalii și puncte, Nu va fi — deci — 
prea ușor.

sabrerii 
interna-

echioe

lotul

ca

I

CONCURS INTFRNĂTimt
GIMNASTICA

IA TIMIȘBARA
DE

(prin telefon). — 
localitate a găz- 
internațională de 

între selecțio- 
și orașului ceho-

Pentru a face față obiectivului' 
și l-au propus, de a se situa tn pri
mul eșalon al sabrerilor din lume, 
acțiune în care demarajul a fost luat 
cu trei ani în urmă, sportivii noștri 
fruntași au obligația de a acționa 
mai calm, mai lucid, de a se mobi- 
’iza mai mult, de a fi mai comba
tivi. Ne gindim. de pildă, ea între
gul iot de sabie să-l copieze, la ca
pitolul «combativitate» pe antrenorul 
Dumitru Mustață, tâ-1 asculte mai 
mult, să-l respecte și să-l prețuias- 
că. De altfel aceasta ar fi o cerință, 
n necesitate la nivelul tuturor arme
lor.

_ Evident, n-am spus nimic  —. 
Sînt obligații ele'mentare pentru ori
ce sabrer dar — vai ! — atit 4e ușor 
uitate. Și nu este bine. La J.O. se 
'a ivi — ca și la Katowice tau la 
alte concursuri internaționale — și 
problema arbitrajelor. De fapt, aceas
ta este o falsă problemă. Sportivii 
.români trebuie vă înțeleagă acest lu

ee

nou.

cru, să nu o mai aducă in discuție. 
Că este. Intr-adevăr, o problemă doar 
de natură subiectivă ne-o confirmă 
un sabrer dintre cei mai mari la ora 
actuală, Viktor Sidiak. l-am pus a- 
ceastă întrebare, in dorința de _a-i 
afla părerea. Intr-o chestiune ’ pe 
care, încă, mulți sabreri o conside
ră capitală : „Considerați că la sabie 
un arbitru poate răsturna_ ierarhia 
valorilor?" Iată și răspunsul lui Si- 
d ak : „Nu. botărît. Sabia este arma 
*8 care, dacă tragi, cum se spune, 
curat, clar, cu lovituri care să nu 
comporte nici un dubiu, nici un fel 
de discuții, nici un arbitru, oricât de 
rău iatenționat s-ar presupune că «r 
fi, nu te poate pun* in inferiori
tate'.-

greu de crezut că formulînd 
Us as=me-ea răspur.s. Viktor Sidiak 
dorește să facă opinie separată de 
colegii săi de armă...

Aite șase curse au fost progra
mate, pe Snagov, în ziua a doua 
a întîlnirii de juniori România — 
Bulgaria, la 
aceasta s-a

caiac-canoe. De data 
_ tras, însă, pe distanta 

olimpică 1000 m. doar fetelor rezer- 
vindu-li-se o probă de caiac 4 
500 m. Ca si în prima „rundă", u- 
neril canoiști și caiaciști români au 
cîstigat comod toate întrecerile, 
cetluind scorul întîlnirii la 13—0, 
port explicabil prin decalajul valo
ric dintre cele două reprezentative.

ne

pe 
ți

oe- 
ra-

Tîberij ST AM A

NUME NOI IN LOTUL
NAȚIONAL DE BASCHET

DE VORBA CU ANTRENORUL ALEXANDRU POPESCU
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

cu ocazia dublei întilniri dintre 
echipele României și 
baschet masculin, am 
lotului național, la 
șov. Cu acest prilej 
antrenorului 
un scurt interviu.

— Cînd ați Început pregătirile 
și cum au decurs ele pină în pre
zent ?

— Nu 
start cu 
chemat. _
Popa, Novac, Cemat, Zisu și Nicu- 
lescu susțineau examene, iar Ro
man era indisponibil. în cele din 
urmă, i-am avut pe toti Ia dispozi
ție, mai puțin Mănăilă (Univ. Ti
mișoara), care a absentat nemo-, 
tivat. Condițiile de pregătire 
aici, din Poiană, 
bune. Totuși, nu am realizat încă, 
unul din obiective, și anume, per
fectionarea formelor de apărare 
agresivă și a atacului cu duble 
blocaje- Sper ca în viitoarele în- 
tîlniri pe care le vor susține, ju
cătorii mei să-și însușească si a- 
ceste procedee tactice.

— Am observat cîtiva jucători 
noi în lot. C« puteti spune despre 
ei ?

— Am chemat Ia Iot pe Dumitru, 
Cernat, Roman, Barna, Banu, Ivaș- 
cenco, Zisu și Niculescu, care au 
avut bune evoluții în campionatul 
trecut. Integrarea lor s-a făcut 
destul de repede și consider că 
trecerea de Ia juniori la lotul na-

Ungariei, la 
făcut o vizită 
Poiana Bra- 
am solicitat 

Alexandru Popescu

am reușit să lucrez din 
toți jucătorii pe care i-am 

Motivele : Georgescu,

de 
au fost foarte

CIIIJ-BIIDAPtSTA

ALEXANDRU POPA A CÎȘTIGAT
N. Eșanu) 3:22,8, 
zinschi, Milenkov, 
miovj 3:24,1, 3.
4. România 3:34,9 ;
1. St. Parmak

TIMIȘOARA, 
Sala C.F.R. din 
duit o întîrfiire 
gimnastică-juniori 
natele Timișoarei 
slovac Banska Bistrica. Victoria a 
revenit oaspeților cu 215,65—212,80. 
Gimnaștii timișoreni au condus 
pînă la ultimul aparat (bara) la 
care adversarii lor s-au dovedit 
net mai buni, realizîn.d cu 6 p mai 
mult,

in clasamentul individual com
pus primul loc a revenit lui Jan 
Batora (Banska B.) —48,25 p. In 
clasamentele pe aparate primele 
locuri au fost ocupate de urmă
torii gimnaști ; 
9 ' ' ‘
cal ; J. Batora 
le ; " 
turi , 
le ; J. Batora

C. CREȚU — corespondent

CLUJ, 11 (prin telefon). în Sala 
sporturilor din localitate, echipa mas
culină de baschet a Ungariei a susți
nut ultimul meci al turneului pe care 
l-a întreprins în țara noastră. Bas- 
chetbaliștii maghiari, sub denumirea 
de selecționata orașului Budapesta, 
au întîlnit reprezentativa orașului 
Cluj. Cele două echipe au furnizat un 
joc spectaculos, chiar dacă, uneori, 
ritmul întîlnirii a fost mai lent. Gaz
dele au făcut o partidă curajoasă, 
avînd în Demian un jucător în mare 
vervă. Timp de 30 de minute intilni
rea a fost echilibrată. La scorul de 
60—60, oboseala și-a spus cuvintul, 
clujenii nemaiavtnd precizia de la în
ceputul meciului, cedind în fața unui 
adversar mai viguros, care a fructi
ficat cîteva contraatacuri rapide. S-au 
remarcat : Demian, Zdrenghea și 
Riihring de la gazde, respectiv, Palffy. 
Gy urași U. Gellar și Losonczi.

Pau) RADVANY 
corespondent

M. Ciurdar (T) 
la sol ; I. Szabo (T) 7,40 la 

(B.B.) 8,10 la ine- 
K. Drozd (B.B.) 8,55 la sări- 
; I. Szabo (T) 8,55 la parale- 

8,55 la bară.

TURUL FRANȚEI
Ultima etapâ din Pirinel a adus pe 

cicliștii Turului Franței la Colomiers. 
lingă Toulouse, la 175 km de Luchon, 
de unde s-a dat startul. Un pluton com
pact s-a prezentat la sosire, primul fi
ind cronometrat Joseph Huyssmans 
(Belgia) în 4h43:01 Al doilea — Micha
el Wright (Anglia), același timp, tn 
clasamentul general tricoul galben con
tinuă si) fie purtat de Eddy 
(Belgia) urmat de 
(Franța) la 2:37; Luis Ocana (Spania) 
la 2:52; Felice Gimondi (Italia) 1» 4:19,

Cyrille
Merckx

Guimard

LA HAȘKOVO

LUPTĂTORUL SANDU BOTEZ
PE LOCUL II LA „CUPA PRIETENIA

La Haskovo (Bulgaria) au avut 
loc întrecerile de lupte (greco-ro- 
mane și libere) din cadrul tradi
ționalei competiții internaționale 
„Cupa Prietenia". La aceste con
fruntări au participat tineri lup
tători din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.D. Germană. R.P. Mongolă, 
Polonia, România, U.R.S.S. și Un
garia. Locul I la toate categoriile 
(ambele stiluri) a fost cucerit de 
luptătorii sovietici (8 la greco-ro- 
mane și 6 la libere) și cei bulgari 
(2 și, respectiv, 4). De altfel, și în 
clasamentul pe națiuni primele 
două locuri au revenit, în ordine 
reprezentanților U.R.S.S. și Bulga
riei.

Dintre luptătorii români, cea mai 
bună comportare a avut-o SANDU 
BOTEZ; care a cucerit locul II la 
categoria semimuscă (greco-roma- 
ne). Iată și celelalte rezultate ale 
luptătorilor noștri de la greeo-ra- 
mane : D. Mizileanu (cat. pană), lo
cul 4. V. Gabor (ușoară) — 5, 
Lucescu (mijlocie) 
(semigrea) — 5.
(muscă), Al. Neagu (cocoș). FI. Ghe- 
rine (semimijlocie)
(grea) nu s-au clasat în primele șase 
1 icuri.

Libere : T.

A. Neagu (semimuscă)— locul 4,
— 5, D. Vasilescu (muscă), N. Voicu 
(cocoș), M. Dumitrescu (pană), C 
Soare (semiușoară), C. Badea (u- 
șoară), V. Mihăilă (mijlocie), I. Pain 
(semigrea) și A. Bălăianu (grea) — 
neclasați între primii șase la ca
tegoriile lor.

T.
■ 6, I. Tirizică 
V. Bosinceanu

și P. Pintea

Arsene (semimijlocie)

Ieri după-amiază, Stadionul Tinere
tului din Capitală a găzduit dubla în
tîlnire internațională de handbal în
tre echipele de juniori Drzstevnik 
Bratislava și Școala sportivă nr. 1 
București. Prima partidă, disputată 
între formațiile de fete, s-a încheiat 
cu victoria oaspetelor cu scorul de 
15—7 (6—4). întîlnirea dintre echipele 
masculine, ce conta ca revanșă a în
tîlnirii de astă iarnă de Ia Bratislava 
(scor 6—5 pentru cehoslovaci), 
dominată categoric de juniorii 
reșteni. care, în acest fel, și-au 
proaspătul titlu de campioni 
nali. Scorul final al întîlnirii
de 18—10 (9—4) pentru jucătorii de 
la $c. sp. nr. 1.

a fost 
bucu- 

onorat 
națio- 
a fost

2. Bulgaria i.Ter- 
Stefanov, Kos- 

Bulgaria 3:31,6, 
canoe simplu — 

St. Parmak (România) 4:38,6,
2. Negrea (România) 4:43,7, 3. Iliev
'Bulgaria) 4:45,2, 4. Țonov (Bulgaria)
5:10.1 ; canoe dublu — 1. România
(I. Lisov, St. Parmak) 4:09,6, 2. Bul
garia
3. România (Negrea,
4. Bulgaria 4:23,0 ; caiac 
România (M. Paulina, V . 
Timofte. A. Tiganov) 1:49,6, 
mânia (Moldoveanu. Buhaev, 
Girlacu) 1:53,4, - - - 
ceva, B. 
1:56,9.

4:14,5,
4:15,1,

(F) 1.

®ira- te - în fața nigerianului Zabct 
Comportîndu-se excelent, în cadrjj 
categoriei semimijlocii, Alexandru 
Popa a cîștigat finala, țilindu-1 la 
abandon în repriza a treia țșe al- 
gerianul Messaoudi, după ce învin
sese la puncte în meciul prelimi
nar pe marocanul Dahmi.

Dintre pugiliștii văzuți la Anna
ba, entrenorul federal Vladar con
sideră drept speranțe olimpice In 
primul rfnd pe nigerianul Hamal 
și tunisianul Meiri (cat. mijlocSs 
mică) șl pe algerianul Saini (cocoț).

Zilele trecute a avut loc In 
șui algerian Annaba un turneu, in
ternațional de box, care a prilejuit 
verificarea loturilor olimpice ale ță
rilor nord-africane Algeria, Maroc 
și Tunisia. La această competiție au 
participat — sub conducerea 
norului federal Alexandru 
— și doi boxeri români: 
Cozma și Alexandru Popa.

In limitele categoriei semimuscă, 
Remus Cozma s-a calificat în fi
nală învingînd, după un meci cu
rajos, pe marocanul Fazza. în ulti
mul meci, el a pierdut însă la punc-

antre- 
Vladar 
Remus

(Vladimirov, • Nikos) 
România (Negrea, Isai

4
Petre, D. 
, 2. Ro-

Lovin,
3. Bulgaria (A. Min- 

Minceva, Stoeva, Petrova) 
In clasamentul general : Ro

mânia 99 p Bulgaria 43 p.

Dar, mai mult decit acesta 
bucură nivelul de pregătire al ju
niorilor români, 
meciul anterior, 
pă a Ungariei, 
vinsă. Preocuparea antenorilor noș
tri pentru promoțiile mai tinere în
cepe sâ dea 
federației de specialitate 
imbogăți _ 

constituie un nimerit mijloc de pro
gres. Remarcăm, totodată, că oapeții 
au avut d evoluție ascendentă in a 
doua confruntare. obținind cîteva 
locuri secunde. Rezultate tehnice: 
caiac simplu —1. L Cicirmă (Româ
nia) 4:05,4. 2. D. Stefanov (Bulgaria) 
4 £5,9, 3 Gh. Ivan (România) 4 £9.0, 
4. A .Stefarev (Bulgaria) 4:10.2; caiac

Ivan. L 
(M. Ma- 
Bulgaria 
4. Bul- 

Romănia 
Matache,

îndemonstrat și 
cu puternica echi- 
de asemenea In

iHCORO MOADIAL
IA ZOO M SPAIE

Sarajevo intre

record mon
ta spate cu 
aparținea cu

a_______
.Geramane

| 
I

roade, iar inițiativa 
de a le 

experiența competițiooală

ce în ce mal serios, 
program aveți în conti-

vederea Campiona
tului Balcanic, care va avea loc la 

25—30 iulie.
Adrian VASILESCU

ROinO MATTHES (B.O.K.)

țional nu este atit de greu de rea
lizat, deoarece, cei amintiți au o 
bună pregătire tehnică ți mai au 
doar de cițtigat in exeprienlă de 
joc.

— Cum apreciati evoluția elevi
lor dv. in dubla întîlnire cu echi
pa Ungariei ?

— In general, bună. Jucătorii cu 
mai vechi stagii în echipa națio
nală — Diaconescu, Savu. Novac. 
Tarău, Oczelak și Popa — și-au 
confirmat valoarea, in timp ce ti
nerii Cernat, Dumitru. Roman s> 
Ivașcenco și-au făcut un debut 
promițător și sper că se vor pre
găti din

— Ce 
nuare ?

— Joi vom pleca la Varșovia, 
unde vom participa la un turneu 
alături de echipele Bulgariei, 
S.U.A. și Poloniei. După acest tur
neu urmează o nouă perioadă de 
pregătire. în

dublu — 1. România (Gh. 
Cicirmâ) 3:42.8. 2. România 
tei. S. Matache) 3:47,0 3.
(Stefoaav. Terzinski) 4:00.2. 
garia 4:17,0; caiac 4 — L 
(R. Sofraa. M. Matei. S.

In prima a 
înot ale R. D_________ _____ ___
desfășoară fa Leipzig, Roland Mat
thes a stabilit un nou 
dial in proba de 200 
timpul de 2:02.8 (vj. ii _.__ ____ ___
2£5j6) Cu un nou record european 
s-a încheiat proba feminină de 200 
m delfin, tn care Rosemarie Kother 
a fost cronometrată in 2:19,5 Aceeași 
probă masculină a reveni: Iui Roger 
Pyttel in 2:06,9 (record). Proba de 
100 m bras femei a fost clstigată 
de Brigitte Schuhardț cu 1:16,4 (re
cord naționali.

campionatelor de 
care se

BALCANIADA DE TENIS-RAMPA DE LANSARE

— Sinleți cosemnatară prima
victorie românească in Balcaniadele 
feminine de tenis. Ați putea să pre
cizați care sînt semnificațiile pe 
care le poartă această competiție 2

— Tenisul înseamnă azi foarte 
mult, pentru noi. Și nu numai pe 
ilan afectiv. Dar, poate, este prea 
greu să vorbești despre o întrecere 
care pălește vizibil în comparație 
cu anvergura uriașă luată de acest 
sport in lume. Aproape in fiecare 
săptămînă așii rachetei din toate 
continentele se întrec in fața fiîeu- 
lui, în turnee de mare miză. în a- 
cest context, competiția noastră, a 
tenismenilor din Balcani, se înscrie 
totuși pe coordonatele unor frumoa
se tradiții și relații prietenești între 
participant. Totodată. „Cupa Bal
canică" rămlne o probă -de interes, 
in care echipele române au de apă
rat un prestigiu frumos cucerit. 
Apoi, dacă primii noștri jucători nu 
mai iau startul, in mod justificat, 
la întrecere, avînd alte obiective, 
Balcaniada poate deveni însă, mai 
mult ca în trecut, o rampă de lan
sare a noilor talente. Să nu uităm 
că in 1966. Ilie Năstase semna o vic
torie importantă, în ediția de la 
Zagreb, care a însemnat poate și 
startul său afirmarea defini
tivă.

(Urrnare dtn pag l)
•--------------------------------------

protejat de poliție în fața admira
torilor, săi, la ieșirea de pe Wim
bledon.

„THE SUN" (Harrison Edwards) : 
„Năstase, alintatul mulțimii de la 
Wimbledon, a căzut duminică cu o- 
noare într-o bătălie epuizantă. A 
fost una dintre cele mai rafinate 
finale. Tenisul a fost constant bun, 
dar el s-a îmbunătățit și mai mult 
cînd Năstase a început să lupte 
pentru cîștigarea setului patru..."

„THE DAILY TELEGRAPH" 
(Lance Tingay) : „Smith îJ întrece 
pe Năstase într-o finală magnifică 
Au fost 50 de ghemuri într-un meci 
care merită numai superlative de 
Ia început și pînă la 
care orice moment a 
ocazie memorabilă de 
nisul".

„THE GUARDIAN"
Alături de trei fotografii ale lui 
Năstase. pe prima pagină este in
serat comentariul „OVAȚII PEN
TRU NASTASE, TITLUL PENTRU 
SMITH", din care spicuim : „Unul 
dintre cei mai populari și — sigur 
— cel mai captivant jucător aJ 
Wimbledonului acestui an, Ilie Năs
tase, a ridicat medalia locului do’ 
arătînd-o mulțimii și mai apoi a 
promis: Am să mă revanșez... U- 
neori, tenisul lui Smith a fost prea 
regulat, prea riguros, chiar mono
ton, dar niciodată nu s-a putut

sfirșii și în 
reprezentat o 
a vedea te-

(David Grav).

A TALENTELOR"
Interviu cu JULIETA NAMIAN-BOBOC fostă campioană naționala și balcanică

Nu este tn uzanțele gazetărești de a lua interviuri unor colegi de breaslă, dar 
a fost voința expresă a ziaristei JULIETA NAMIAN-BOBOC de a apare, in rindu- 
rile ce urmează, doar ca fostă campioană de tenis. A deținut de 5 ori titlul național 
la senioare, iar pe cele de dublu feminin și mixt, pe echipe sau in categoriile de ju
niori n-cm mai prididit să le numărăm. Am reținut doar ultimele inscripții pe tabela 
de onoare: campioană a țării in proba de dublu (cu Ecaterina Roșianu) in 1969; in 
echipa României, campioană balcanică in același an.

Acum, nu nxi joacă in concursuri. Motivul (puternic): doi copil drăgălași pe 
care-i creste cu pasiune de mamă devotată. Este redactoare la publicația de specia
lizate „Gazeta finanțelor* ..Azi, tenisul cere prea mult timp și este greu — oricit l-ai 
fi îndrăgit — sâ-i faci concesii, alături de îndatoririle profesionale și cele familiare", — 
spune ea. Dar mai are multe, " ” ’-----------' “ "-------- ‘

doar întrebările.
foarte multe de spus }i ii dim cuvtntul, mal jos. Noi

vedere— „Iar din punctul de 
strict feminin ?

— Pentru fetele noastre, 
rile balcanice râmîn un tel major. 
Din păcate, aș putea adăuga... Desi- 

datorăm respect adversarelor 
toat« cele trei ediții 
dar cred că tenisme- 

trebuie să aspire la

întrece-

așa-zLs „protejată", 
ea condusă cum 
că (acesta este

n-am

gur,
— învinse la 
precedente — 
nele noastre ______ _ . _
mai mult. în recentele transmisii 
televizate de la Wimbledon, Emanuel 
Valeriu spunea că ar fi preferat ca 
Năstase să-si împartă succesele, la 
dublu mixt, cu o româncă. Nu ne-a 
spus insă și dacă pină 
făcut totul ca să 
un Năstase feminin ! 
am rămas foarte 
alb.

— S-ar putea formula, mai expli
cit, care sint cauzele care au gene
rat decalajul existent azi între teni
sul masculin și cei feminin ?

— Mai întîi, diriguitorii noștri 
sportivi au emis, cu ani în urmă, 
unele păreri curioase cu pretenții 
de postulat : jucătoarele noastre nu 
au 
să' 
ele 
nisul' nu se învață decît de la cei 
mai 
cite
s-a 
bar 
trat 
jind

acum s-a 
avem, în tenis. 
Eu cred că aci 
datori sportului

valoare, nici perspectivă — deci 
rămînă acasă și să joace între 
pînă vor învăța tenis. ’ Dar te-

puternici ca tine. Clnd a apărut 
o rachetă mai bună — fie că 
numit Namian, Ilina sau Di- 
— toate mijloacele s-au concen- 
asupra acesteia singure, negli- 
pe toate celelalte. Iar această

spune același lucru despre cel prac
ticat de Năstase".

„INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE" din New York subli
niază : „într-una din cele mai fru
moase finale din istoria Wimblc- 
donului, Smith a cîștigat Ia Năsta
se. Românul a încetat să mai fie 
doar acel amuzant jucător cu o lo
vitură întîmplătoare. Viteza sa este 
fenomenală, iar anticipația și re
flexele rapide îl ajută să facă de 
multe ori puncte decisive".

în cotidianul francez „LE MON
DE", Olivier Morlin semnează ur
mătoarele rînduri sub titlul • „MA
REA FINALĂ DE LA WIMBLE
DON". „Americanul Smith și româ
nul Năstase au oferit o linală care 
nu poate fi asemuită cu nici una 
dintre cele desfășurate în edițiile 
precedente. Pe plan tehnic, execu
țiile au atins perfecțiunea, cei doi 
adversari oferind un adevărat re
cital de servicii. Și noi nu am pu
tut număra decît cinci duble gre
șeli Ia serviciu de ambele părți. O 
dată partida încheiată, învingătorul 
primește felicitările, dar toate ova
țiile irump spre Năstase, virtuozul 
gazonului, campionul de mîine".

„LE FIGARO" : „Apoteoză 
Wimbledon" este titlul sub care 
fac următoarele aprecieri : „Am 
sistat la o partidă pasionantă 
mereu explozivă între masivul 
Smith și fantezistul Năstase. Și unul 
și celălalt au același merit ca să-și

la 
se 
a- 
și

■ nu 
trebuie, 

al doilea 
în meto- 
un prag 
tenis, la 
noi doar 

să-l

jucătoare, 
era nici 
Se vede __ ...
motiv) avem deficiențe și 
da de pregătire. Există 
în cariera jucătorului de 
18—19 ani, pe care la 
Tiriac și Năstase au reușit 
treacă. Cu forțe proprii, notați bine... 
Și încă ceva. Din 1922 începînd, echi
pa țării noastre participă la „Cupa 
Davis". La competiția similară femi-

nlnâ — „Cupa Federației' 
fost niciodată înscrise 1

— Dacă știm toate acestea, s« să 
facem în viitor ?

— Sînt multe de făcut. In primul 
rînd, trebuie păzite ca ochii din cap 
talentele existente In momentul de 
față, pe care să nu le mai „ratăm". 
Mă gindesc la acea tînără Virginia 
Ruzici, pe care am descris-o cîndva 
<n. n. tot în „Sportul") ca pe cam
pioana anilor viitori. Poate că am 
greșit și eu, numărînd-o numai pe 
dînsa. Iată că și Mariana Simio- 
nescu — cu rezultatele ei din acest 
an — vine să se afirme puternic. 
Și mai sint șl altele, descoperite 
sau nedescoperite. Tenisul românesc 
are o bună rezervă de talente, atît 
băieți, cit 
grijă !

— Ca o
— Avem 

dem că tenisul nostru _ .. 
și în viitor succese pe măsura celor 
de azi. Importanța care se acordă 
în ultima vreme, elementului tînăr 
este o garanție în acest sens. Sper 
că nu ne vom mai abate de la a- 
cest drum. Pentru moment, 
foștilor mei colegi
șită în întrecerile 

această săptămînă 1

!

și fete. Să le creștem cu

concluzie...
suficiente motive să cre- 

va înscrie

urez
de echipă reu- 

balcanioe din

Radu VOIA
*

DE ASTĂZI, PRIMELE SCHIMBURI DE MINGI
mare din pag. I)

nă carW de vizită, chiar dacă ar 
fi să amintim doar faptul că pen
tru ultima întîlnire de la București 
din cadrul „Cupei Davis" el a fost 
selecționat în reprezentativa Iugos
laviei. Echipei feminine a Bulga
riei, cu Iulia Berberian și Diana 
Moskova, trebuie, de asemenea, să 
i se acorde șanse destul de mari 
pentru un loc bun în clasamentul 
final.

Conform regulamentului „Cupei 
Balcanice" fiecare reprezentativă 
este formată din cîte 3 jucători și

„Iată că Wimble-
scrie cunoscutul comenta- 

ales lui 
sa, loc 
pină a- 
Cc-i . doi

nu poate fi uitată 
întreagă carieră de 
Mereu ne va ră- 

în memorie privi- 
lui Smith salutind

pună semnătura sub această ade
vărată frescă de tenis. In final. 
Smith a reușit să se impună, fiind 
primul american învingător la 
Wimbledon după 1963 (Mac Kinley) 
și primul învingător duminical de 
la inaugurarea prestigiosului tur
neu".

„L’EQUIPE". 
donul
ton Denis Lalanne — i-a 
Năstase un loc în inima 
pe care nimeni nu a avut 
cum fericirea să-l ocupe... 
jucători au realizat împreună o fi
nală dramatică, una dintre acele o- 
pere mari care 
nici chiar într-o 
reportei sportiv, 
mine proaspătă 
rea extaziată a
publicul în picioare și aceasta doar 
Ia doi pași de marele artist dobo- 
rît, pentru care toate inimile bă- 
teau încă și care nu puteau să ac
cepte că o singură greșeală înseam
nă înfrîngere. Noi avem certitudi
nea că tăria de cat acier a lui Năs
tase este la înălțimea enormului său 
talent de jucător și artist. Altfel 
spus, este vorba de atributele cu 
care trebuie să fie înzestrat viito
rul învingător de la Wimbledon".

Sînt doar cîteva dintre elogiile pe 
care lumea tenisului ile aduce va
lorosului nostru campion, și care 
reprezintă o măgulitoare și meri
tată recunoaștere a valențelor sale 
de mare jucător...

3 jucătoare. Se vor disputa cite do
uă meciuri de simplu și unul de 
dublu, după sistemul „două seturi 
din trei", și numai la dublu băr
bați după sistemul „trei din cinci".

PROGRAMUL 
„CUPEI BALCANICE"

MIERCURI Iugoslavia — Bulga
ria, Grecia — Turcia (tn); Româ
nia — Grecia. Turcia — Bulgaria 
(O.JOI. România — Turcia, Grecia 
_ Bulgaria (m) f Iugoslavia — 
Turcia, Grecia — Bulgaria (f) ■

VINERI. România — Iugoslavia, 
Bulgaria — Turcia (tn); România
— Iugoslavia, Grecia — Turcia (f) 1 

sIMBAtA. România — Bulgaria,
Grecia — Iugoslavia, (nt); Româ
nia — Turcia, Iugoslavia — Bul
garia (f):

DUMINICA, România — Grecia, 
Iugoslavia — Turcia (tn); Ro-mânla
— Bulgaria, Iugoslavia — Grecia 
(f).

Intllnirile vor Începe în fiecare 
zi de la ora 15,00.

Printre disciplinele sportive, care 
se bucură de o deosebită populari
tate in Republica Populară Mon
golă, se numără și luptele. în aces
te zile, „olimpicii" mongoli se pre
gătesc cu deosebită rîvnă pentru vi
itoarea lor participare la J.O. de 
vară. Iată — în fotografie — un 
aspect din cursul întrecerilor de se
lecție al lotului olimpic de lupte 
al R. P. Mongole, care au avut loc 
recent la Ulan Bator. ,

Foto : MONTSAME

TELEX
Ir. cadrul concursului Internațional at
letic de la Bonn, sprinterul vest-german 
Wucherer a cîștigat proba de 100 m cu 
timpul de 10,2. tn proba de 200 m, pe 
primul loc s-a Clasat Meite (Coasta de 
Fildeș), cronometrat eu 21.0. Cursa de 800 
m s-a încheiat cu succesul vest-germa- 
nulul Adams, ------- '
1:47,4. înregistrat cu timpul rle

In concursul atletic feminin de la Basel, sportiva ___
a terminat învingătoare in probă de să
ritură în lungime cu 6,26 m Sprintera 
franceză E Camus a realizat 24.3 pe dis
tanta de 200 m. iar Elisabeth Neuensch- 
wander (Elveția) a ocupat primul loc în 
proba de 800 m. cu timpul de 2.05,8. Con
cursul de pentatlon s-a Încheiat cu suc
cesul atletei austriece Carmen Maehr. 
care a totalizat 4 070 puncte.■
Campionatul mondial de yachting <cla«a 
..Olandezul zburător") a fost cîștigat în 
acest an de sportivul englez Rodney Pat
tison cu 24,4 d. Pe locul secund s-a si
tuat Libor (R.F. a Germaniei! — 43,1 o , 
urmat de F>-ed Imhoff (Olanda! — 44 n.. 
Herbert Huttner (R.D. Germana! — «s 4 
Si Hans Fogh (Danemarca) — 48 t>. inti
ma regată a concursului a revenit lui Pattison.

elvețiană Sieglinde Moser

Turneul international de tenis (r»ze«-„t 
jucătorilor profesioniști) de la Bref+on 
Woods a fost cîstigat de jucătorul ame
rican Cliff .Richey. în finală. Richev a 
obtlnut o victorie facilă în două seturi 
cu 6—1, 6—0 în fata compatriotului său 
Jeff Borowiak. Acest turneu a fost mar
cat de numeroase surprize, o serie de 
tenlsmenl eunoscuti. ca autstral’enil Rod 
Laver ș! John Newcombe, americanul 
Arthur Ashe și olandezul Tom 
fiind eliminați încă din primele

Okker, 
tu i-uri.

de na_Cea de-a 19-a ediție a competiției_ ___
tație (mare fond), disputată între Caorl 
și Neapole. a fost cîstigată de cunoscutul 
Înotător iugoslav Veliko Rogosici. El a 
parcurs 29 de km trt 7h 32:50. La startul 
probei âu fost prezent! 21 de sportivi, 
printre care si o femeie.

Au luat sfirsit întrecerile turneului de 
tenis de la Trayem'dnde. Proba de sim
plu bărbați a revenit jucătorului maghiar 
Peter Szoke învingător. în fina'ă. cu
6— 1. 6—2 în fata australianului Richard 
Crealy. în finala probei de simplu fe
mei. Helga Masthoff (R.F. a Germaniei! 
a dispus cu 6—2. 6—2 de Judith Szdrenyi 
(Ungaria). La dublu bărbați au terminat 
învingători Juan Gisbert s! Atilla Kornas, 
care au cîstigat în trei seturi cu 6—2. 6—2.
7— 6 partida finală susținută în compa
nia cuplului Peter SzBke_ Szabolcz Baran y|.

uttlme/e știri a ultimele rezultate o ultimele știri
ION TIRIAC A DEBUTAT LA GSTAAD

In primul tur al campionatelor Inter
naționale de tenis ale Elveției, care se 
desfelșoară la Gstaad, jucătorul român

Ion Tiriac a debutat cu o victorie El
Terry Ryari cu 

6—2.
a dispus de americanul 
categoricul scor de 6—1,

SELECȚIA ÎNOTĂTORILOR AMERICANI
La Los Angeles s-au încheiat între

cerile concursului de verificare al îno
tătorilor americani. Cathy Calhoun a 
terminat învingătoare in cursa feminină 
de 800 m. cu timpul de 9:02,1. Cursa 
masculină de 200 m bras a fost cîștigată 
de Brian Job cu 2:25,2, urmat de John

Hencken — 2:26,5 și Tom Eru~
Proba feminină de 200 m spate s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare a Lyn- 
nei Skrivars, 
a întrecut-o
Sue Atwood

Bruce — 2:30,0.

cronometrată în 2:25,4, Ea 
pe cunoscuta recordmană 

2:26.4.

MECIUL FRAZIER—FOREMAN ÎN TOAMNA?
Postul de radio B.B.C, — Londra a- 

nunță că sint foarte avansate tratativele 
în vederea perfectării unui meci 
Joe Frazier deținătorul titlului de 
pion mondial la categoria grea și 
din șalengerii săi. fostul campion 
pic George Foreman. Intilnirea ar

intre 
cam- 
unut 

olim- 
urma

A ÎNCEPUT MECIUL

sâ aibă loc la Ohio, in septembrie sau 
octombrie.

Același post de radio anunță câ, in 
aceeași perioadă, fostul campion al lu
mii, Cassius Clay, urmează să susțină 
o serie de meciuri demonstrative în Eu
ropa.

SPASSKI—FISCHER
Ieri dupâ-atniază. la ora 17 (ora locală), 

la Reykjavik, campionul mondial de 
șah Boris Spasski a făcut prima mu
tare a meciului său cu Robert Fischer; 

1 d2 — d4 Deținătorul titlului suprem a 
fost întîmpinat cu aplauze de cei 2500 
de spectatori prezenți in Sala Sporturi
lor. Dorind probabil să creeze un ultim

„suspens“, Fischer s-a prezentat cu 7 
minute tntîrziere la partidă. La ora clnd 
închidem ediția, prima partidă Spasski- 
Fischer este in plină desfășurare. După 
35 de mutări efectuate. Spasski are pers
pective de a intra într-un final mai 
bun.
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