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înființată la 1 iulie 1950. înt’e- 
prinderea de construcții siderurgice 
din Hunedoara și-a câștigat în cei 
22 ani de existență o binemeritată 
faimă. A construit în această pe
rioadă toate obiectivele industriale 
necesare dezvoltării și modernizării 
Combinatului siderurgic din 
tea de foc a Hunedoarei și 
nei Victoria din 
buit la ridicarea 
culturale cu care

La „Autobuzul" București

TINERETUL

Ceîa- 
a Uzi- 
contri- 
social-

Călan. Â 
edificiilor 
se mîndrește azi

Hunedoai 
tru etc.), 
nnței Naționale a partidului, 
suflu puternic se simte pe 
rele întreprinderii. Există 
ateliere-cheie ale producției 
re munca unui constructor 
limitează la obișnuitele 8 ore. 
întinde pină la 10. 11 și chia;

IN FRUNTEA
ACȚIUNILOR DE MUNCĂ PATRIOTICA
Uzina „Autobuzul" din. Capitală 

se numără printre cele mai impor
tante unități economice. Produsele 
ei au ajuns să fie cunoscute în 
peste 10 țări din lume, datorită ca
lificativului „excelent" obținut dte 
mașinile ieșite pe poarta întreprin
derii cu destinația „export". Acum, 
cînd întreaga țară întîmpină Con
ferința Națională a partidului și 
aniversarea Republicii cu însemnate 
economii de materie primă și bene
ficii peste plan, cînd suplimentarea 
angajamentelor de producție repre
zintă un înalt deziderat al întregii 
activități economice din întreprin
derile și instituțiile patriei noastre, 
colectivul uzinei „Autobuzul" a răs
puns „prezent" la marele apel pa
triotic, îndeplinlndu-și integral sar
cinile de plan, atît din punct de 
vedere cantitativ, cit și calitativ.

— Uteciștii întreprinderii noastre, 
care numără în rîndul lor 
50 Ia sută din efectivul de 
riați — ne spunea tovarășul 
xandru Petrache, secretarul
fiefului U.T.C. — întîmpină Confe-

peste 
sala- 
Ale- 

Comi-

rința Națională a partidului cu o 
înaltă creștere a indicelui produc
tivității muncii, cu numeroase in
venții, care au dus Ia o scădere 
considerabilă a prețului de cost pe 
uzină, la diminuarea coeficientului 
de rebuturi, la folosirea integrală 
a timpului de lucru și, ceea ce este 
esențial, la obținerea de însemnate 
beneficii peste plan, care ne dau 
certitudinea construirii și dării in 
folosință, în timpul cel mai scurt, 
a noilor hale de lucru, ce figurează 
în planul de extindere a uzinei. 
Ritmul intens de lucru s-a împletit 
armonios cu o odihnă activă, prin 
intermediul sportului. Ne-am pro
pus, ținind seama de afluxul mare 
de tineri și tinere, să extindem ca
pacitatea bazei sportive cu noi te
renuri de volei, baschet și handbal, 
iar in toamnă să dăm în folosință 
o cabană-club. Toate acestea se vor 
face numai prin munca patriotică 
a tineretului.

Le-am urat deplin succes harni
cilor sportivi ai „Autobuzului".

Pavel PEANA

• (blocuri, magazine. tea- 
Acum, în preajma Confe-

un 
șan tie- 
destule 
în ca- 
nu se 

ci se 
12 

ore. La construcția coșului de fum 
— semeață săgeată spre cer. care 
se va alinia celorlalți „plopi* fu- 
megătorj ai Hunedoarei — se lu
crează și ziua Și noaptea, în două 
schimburi a cite 12 ore fiecare !

La discuția pe care am avut-o, 
in vie me ce pașii ne purtau prin
tre coloșii de fier și ciment hune- 
doreni, cu directorul economic Ion 
Vasile Gheorghiu, președintele aso
ciației sportive „Constructorul", a- 
cesta ne-a spus : „Principalele o- 
biective din acest an ale întreprin
derii — de extremă importantă 
pentru economia națională — sint 
punerea în funcțiune a furnalului 
numărul 9, de 1 000 m’ și banda 
a 3-a de aglomerare. ambele cu 
termen de predare in trimestrul III 
al anului in curs, an in care săr
bătorim cu toții cea de a 25-a ani
versare a Republicii. In paralel, 
vom mai executa — bineînțeles, în 
afara obiectivelor propuse a fi date 
peste plan in cinstea Conferinței 
Naționale a partidului și a celei de 
a 25-a aniversări a Republicii — 
cîteva noi lucrări social-culturale : 
1 700 dc apartamente și o grădiniță 
la Hunedoara, două școli (la Sime- 
ria și Teliuc) și două atelierc-școa- 
lâ pentru Grupurile școlare din Hu
nedoara și Călan. Printre obiective
le sportive propuse pentru a fi rea-

Dumitru GRAUR

(Continuare in pag. a 2-a)

Mezinul maeștrilor, Nicolae Oprescu pare să se afle intr-o formă bună.

• SEMNE DE ÎNTREBARE DUPĂ

• Campioana Luxemburgului poate fi... buturuga mică ! • 
Pentru prima oara întilniri în competițiile continentale cu echipe 
suedeze • Formația din Sofia, un unsprezece redutabil

în sala de recepții a marelui hotel „Atlantis" din Zurich a avut ioc ieri 
la amiază tragerea la sorți a primului tur din cupele europene, lată adver
sarele reprezentantelor noastre :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
ARRIS BONNAWEG (Luxemburg) — 

CUPA CUPELOR
F. C. ARGEȘ PITEȘTI

LANDSKRONA (Suedia) RAPID BUCUREȘTI
CUPA U.E.F.A,

tur sînt

UNIVERSITATEA CLUJ
U. T. A.

Datele disputării primului 
13 septembrie și 27 septembrie. La 
13 septembrie „U“ Cluj și U.T.A.
'or juca acasă iar la 27 septembrie 
In deplasare, în vreme ce perechea 
F.C. Argeș — Rapid va evolua la 13 
septembrie în deplasare și la 27 sep
tembrie pe teren propriu.

Sigur că din grupul de patru ad
versare. adus de sorții de Ia Ziirich, 
cel mai redutabil se anunță unspre- 
zecele iui Levski Spartak. Fotbaliștii 
din Sofia au terminat pe locul doi 
campionatul și au ajuns și în semi- 
finalele „Cupei Bulgariei", unde au 
fos: eliminați de Slavia.

Urmează grupul echipelor suedeze, 
Landskrona și Norrkoeping. Ce cu
riozitate '. De cînd există cupele con
tinentale și de cînd participă repre
zentantele noastre la aceste întreceri, 
niciodată sorții nu le-au adus în 
față o adversară din Suedia. Acum 
au venit, deodată, două ! Se pare că

(IN PAGINA A 4-a, PROGRAMUL 
TREI CUPE EUROPENE)

LEVSKI-SPARTAK (Bulgaria) 
NORRKOEPING (Suedia) 

în momentul de față, Landskrona 
prezintă p valoare superioară lui 
Norrkoeping — dar aceasta din urmă 
are un mult mai mare renume pe 
plan internațional. Nu trebuie să ui
tăm forța fotbalului suedez care a 
dat atîția jucători de clasă și a pre
zentat echipe totdeauna capabile de 
mari rezultate în arena internaționa
lă. In plus, se știe că în sezonul de 
toamnă formațiile din Suedia se află 
in maximum de formă, așa că misiu
nea Rapidului și a U.T.A.-ei nu este 
deloc ușoară !

Sigur că, discutind numai pe baza 
„calculelor" hîrtiei, Arris Bonnaweg 
se prezintă ca adversarul cu cele 
mai reduse posibilități dintre, cele 
patru. Dar... micile buturugi.... Do- 
brin spunea chiar că ar prefera să 
joace cu Ajax decît cu Bonnaweg. 
Ei, acum, fiindcă a apărut — totuși 
— Bonnaweg. trebuie să-i fie acor- 
dată toată atenția.

COMPLET AL PRIMULUI TUR DIN CELE

9

4 Nicos Kalogeropoulos, unul 
dintre redutabilii adversari ai 

tenismanilor noștri.
11 LUPTĂTORI ROMÂNI

„CUPA BALCANICĂ" LA TENIS AU
ÎN R

PLECAT IERI
D. GERMANĂ

ECHIPA FEMININI A ROMÂNIEI A DEBUTAT VICTORIOASA:
3-0 CO

a „Cupei Balcanice" 
și a V-a ediție la 
în tribunele tere-

A XIII-a ediție 
la tenis masculin 
feminin au atras 
nurilor din Parcul Progresul un nu
măr mare de spectatori. Buna orga
nizare, timpul prielnic pentru joc, dar 
mai cu seamă valoarea ridicată a cî- 
torva dintre competitori — iată tot 
atitea motive care ne fac să apreciem 
că începutul acestor cinci zile de te
nis va fi de bun augur.

După festivitatea de deschidere, pe 
„centralul" mare, au început primele 
schimburi de mingi. Nikos Kalogero
poulos (Grecia) l-a avut ca adversar

CINE VOR FI NOII CAMPIONI
DE GIMNASTICA Al TARII?

favorită a competiției feminine, la 
care și-au anunțat participarea alte 
24 de gimnaste din centrele cu tra
diție din întreaga țară. Fără în
doială, Alina Goreac, Anca Grigo- 
raș. Marcela Păunescu, Kodica Sa- 
bău. Mariana Gheciov, Ștefania 
Bacoș, Iuliana Simonfi, lieana Co- 
man se vor afla și ele în disputa 
pentru primele locuri și din aceas
tă concurență va rezulta cu sigu
ranță un spectacol sportiv de bună 
calitate.

în concursul masculin numărul 
concurenților înscriși este mai re
dus. Astfel că, în linii generale, 
vom asista din nou la o dispută 
între componenții lotului olimpic, 
alcătuit din maeștri de la clubu
rile bucureștene Dinamo și Steaua. 
Calculele hîrtiei indică ca favo
rit pe Dan Grecu, cel mai constant 
în acest sezon, dar este Ia fel de 
adevărat că în lupta pentru titlu 
se vor angaja ferm și Gheorghe 
Păunescu, Mircea Gheorghiu, Petre 
Mihaiuc, Nicolae Oprescu.

întrecerile sînt programate 
neri, sîmbătă și duminică.

De mîine, sala Armatei din Bra
șov găzduiește finala maeștrilor 
gimnasticii noastre, competiție me
nită a-i desemna pe campionii na
ționali pe anul în curs, precum și 
campionii pe aparate, constituind 
în același timp ultimul test de ve
rificare a loturilor noastre olimpi
ce în vederea Jocurilor de Ia Mîin- 
chen.

Elena Ccampclea și Petre Mi- 
haiuc se mai află, astfel. în pose
sia titlurilor cucerite acum un an 
la Cluj doar două zile, sîmbătă 
seară urmînd să-i cunoaștem pe 
noii campioni absoluti ai țării. în
trecerea se anunță foarte strînsă, 
atît la fete cit 
multe gimnaste 
naști concurînd 
bile la pozițiile
hia acestui sport. Deși nu a concu
rat duminica trecută, în meciul cu 
R. P. Chineză, Elena Ceampelea a 
dominat cu- autoritate toate com
petițiile anului 1972, fiind de de
parte cea mai bună gimnastă a 
noastră în acest sezon. Prin aceas
tă prismă ea pornește ca primă

și la băieți, mai 
și mai multi gim- 
cu șanse aprecia- 
fruntașe în ierar-

vi-

LA UN TURNEU
PREOLIMPIC

FAVORIȚII TURNEULUI OLIMPIC DE HANDBAL MASCULIN?

NOI SI ÎNCĂ... 9 ECHIPE!«
9

declară antrenorul federal, prof. Nicolae Nedef

„TROFEUL IUGOSLAVIA" • „Nu noi avem
complexe in fața iugoslavilor... ei n-au in fața noastră!" • ,,Ora H‘ 

poate însemna ora handbalului românesc ’
După modesta comportare a repre

zentativei noastre de handbal mas
culin în cadrul „Trofeului Iugosla
via" (locul trei din patru echipe), a 
solicita un interviu antrenorului fede
ral părea o chestiune delicată, cu atît 

( mai mult cu cit au mai rămas doar 
1056 de ore pină la începutul J.O. de 
la Munchen. Cu toate acestea, iată-ne 
in fața profesorului Nicolae Nedef — 
omul care cunoaște prestigiul a 
trei titluri mondiale, dar și răspun
derea evoluției echipei noastre în tur
neul olimpic de handbal — solici- 
tîndu-i, totuși, răspunsuri la cîteva 
dintre numeroasele semne de între
bare aflate în dreptul perspectivelor 
olimpice ale reprezentativei României.

— Care au fost principalele obiec
ție ale echipei noastre la turneul din 

.-Iugoslavia și cum le-ați încadrat în 
Mjjlanul de pregătire pentru participa

rea la J.O. ?
— In privința obiectivelor, „Tro

feul Iugoslavia" a constituit pentru 
noi un serios prilej de verificare a 
capacității fizice de care dispun 
jucătorii, în urma perioadei de an
trenamente speciale pentru îmbună
tățirea acestei calități, deosebit de 
importantă în jocul echipei. Prin a- 
ceastă prismă, evoluția handbaliști- 
lor români» a fost, în general, mul
țumitoare fa capitolul rezistență, iar 
șimpla citire’ a rezultatelor arată în 
modul cel mai clar că, în reprizele 
țecunde ale țuturor partidelor șuș-

ținute In Iugoslavia, potențialul e- 
chipel noastre a fost superior celui 
al adversarilor. In altă ordine de 
idei, acest turneu a figurat în pla
nul de pregătire drept ultima posi
bilitate de a întîlni două dintre cele 
mai valoroase adversare la J.O. — 
echipele Iugoslaviei și Ungariei — 
și a măsura nivelul atins de ele în 
acest moment.

— Din cele ce ne-ați spus trebuie 
să înțelegem că, in pofida rezultate
lor destul de modeste, evoluția echi
pei v-a mulțumit ?

— Dacă această competiție ar fi 
constituit primul obiectiv, dacă urmă
ream obținerea victoriei cu orice 
preț, firește că alături de pregătirea 
specifică despre care vorbeam, 
pectele tactice s-ar fi găsit în cen
trul preocupărilor noastre, dar cum 
ținta finală este evoluția cit mai bună 
la J.O., am căutat să îndeplinim sar
cinile stabilite în planul de pregătire:, 
verificarea, capacității fizice, rodarea 
întregului lot și cimentarea formației 
de bază. Și, totuși, atît rezultatele 
obținute, cit și comportarea echipei, 
n-au fost de natură să ne mulțu
mească. Se comit 
greșeli

încă numeroase 
In apărare — cauzate

*
Horia ALEXANDRESCU

(Conlinuare in pag. a 2 a)

IILPREZENTATIVA GRECIEI
pe Beyazit Ambar (Turcia). Cunoscut 
publicului bucureștean din evoluțiile 
sale anterioare, evoluția lui Kalogero
poulos a concentrat atenția spectato
rilor. Totuși, începutul meciului a fost 
favorabil jucătorului turc. El a și luat, 
de altfel, conducerea cu 3—0. Din a- 
cest moment, însă, Kalogeropoulos nu 
mai pierde nici un serviciu, expedia
ză reușite și spectaculoase lovituri do 
voie, cu care reușește să'înscrie DUnc- 
te în favoarea sa. Astfel, el își adju
decă primul set, cu &—3.--Cel de*al 
doilea set avea să fie luat pe cont 
propriu de către Kalogeropoulos, încă 
de la primele ghemuri : 4—0. O rela
xare a jucătorului grec, îi permite 
adversarului său să realizeze două 
ghemuri. Dar setul se termină în fa
voarea lui Kalogeropoulos : 6—2. Nici 
în ultimul set jucătorul grec nu a în- 
tilnit o opoziție mai dîtză, astfel că 
l-a cîștigat destul de ușor .cu 6—.1. 
Deci, scor final pentru Kalogeropou
los : 6—3, 6—2. 6—3.

In al doilea meci, jucătorul grec 
Pericles Gavrilidis l-a avut ca adver
sar pe Biilent Altinkaya (Turcia). Doar 
în setul al doilea tenismanul turc ne-a 
demonstrat că dacă s-ar fi concentrat 
mai mult, rezultatul ar fi putut să-i

fie favorabil. In final, meciul a re
venit lui Gavrilidis cu : 6—2, 8—6, 
6—4.

In întâlnirea de dublu Gavrilidis, 
Kelaidis — Giirsoy, Altinkaya : 4—6, 
l-fi, 5—7. Așadar : GRECIA — TUR
CIA (masculin) 2—1.

IUGOSLAVIA — BULGARIA (mas
culin) : 1—1. în primul meci, Ivancici 
(Iugoslavia) l-a avut ca adversar pe 
Genov. A fost una dintre cele mai 
spectaculoase partide ale zilei. Primul 
set a revenit jucătorului iugoslav cu 
10—8, pe cel de-al doilea el l-a pier
dut, însă, cu 8—10, iar următoarele 
două le cîștigă cu 7—5 și 6—1.

Bojidar Pampulov (Bulgaria), jucînd 
intr-un ritm susținut, l-a întreciit pe 
Stojovici (Iugoslavia) cu 7—5, 1—6, 
9—7, 1—6, 12—10. Din cauza întuneri
cului, partida de dublu masculin Iu
goslavia — Bulgaria se va juca joi de 
la ora 9.

Echipa reprezentativă feminină a

Ieri au plecat la ZelJa-Mehlis 
(R. D. Germană) 11 luptători ro
mâni care vor participa, sîmbătă 
și duminică, la tradiționalul tur
neu internațional „Werner Seelen- 
binder". La greco-romane: Ion 
Stoica (categoria semimuscă). Flo
re® Răduț (muscă), Marin Dumi
tru (cocoș), Ion Păun (pană), Nico
lae Mihai (ușoară), Ion Gabor și 
Staicu Olteanu (semimijlocie) și 
Vasile Fodorpataki (mijlocie). La 
confruntările de lupte libere vor 
concura Grigore Condrat (cocoș), 
Marin Pîrcălab (ușoară) și Traian 
Stoian (mijlocie). Lotul luptători
lor români este însoțit de antre
norii Nicolae Pavel și Paul Va- 
trici și de arbitrul Valeriu Bularca.

LA CANOTAJ
ACADEMIC MASCULIN

Un extemporal preclimpic pentru 
vîslașii și ramerii noștri : „Regata 
Snagov“, programată de-a lungul 
a două zile, miine și poimiine. E- 

■ diția aceasta a tradiționalului con
curs internațional, găzduit de țara 
noastră, a luat forma unui triun
ghiular. prin prezența echipajelor 
reprezentative ale Cehoslovaciei, 
R S. S. Ucrainene și României. 
Deși participarea nu se anunță prea 
bogată, competiția prezintă un plus 
de interes, deoarece ea precede 
doar cu o săptămînă importanta 
„Regată preolimpică" de la Miin- 
chen. Pe de altă parte, se va pu
tea urmări evoluția principalelor 
noastre echipaje vizate să ne repre
zinte la J.O. (este vorba de schifu- 
rile de 2+1, 2 fără cîrmaci și 4 fără 
cîrmaci), specialiștii și. îndeosebi, 
antrenorul Dumitru Popa puțind 
primi indicații prețioase cu acest 
prilej. Pe programul „Regatei Sna- 
gov“ figurează : vineri — probele 
eliminatorii și recalificările, iar 
sîmbătă, începînd de la orele 9,30 
— toate cele șapte finale.

as-

In răcoarea Snagovului, un „sextet de aur'4 găsește ragazul să zimbească obiectivului fotografic.
șase, și poartă maieuri, sîntem convinși că nu-i considerați... voleibaliști pe maeștrii cmeriți ai sportului (de 
la stingă la dreapta) Gafu, Gruia, Popescu, Kicsid, Gunesch și Samungi — campioni mondiali la handbal.

Ion GAVRILESCU 
Fotografii de D. NEAGU

Ne aflăm in trimestrul notației... Ba
zinele sint luate cu asalt de micii „del
fini", cuceriți de atracțiile acestei dtit 
de utile discipline sportive. Iată un 
moment din cursul de la Ștrandul Ti
neretului, unde — in organizarea Inspec
toratului școlar al municipiului Bucu
rești — 20 000 de elevi din Capitală var 
învăța înotul, în serii de 12 zile, pină 
la sflrșitul verii. La „catedră" — o ve
che cunoștință, maestra emerită a spor
tului Florlca Ghiuzelea, fostă campioa
nă europeană de canotaj, acum pro
fesoară de educație fizică la liceul „Ion 
Neculce".

,,REGALA SNA60V

(Continuare in pag. a 4-a)

A 4-a EDIȚIE A „MEMORIALULUI ZENO DRAGOMIR"

nichifor li(jOR (4,80 in ia prăjină) 
și VALENTIN JURCĂ (î,8î m la lungime) 

- ClȘTIOĂTORII TROEEETOR
REȘIȚA, 12 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru județean). Pe 
I stadionul din localitate au avut loc, 

in organizarea C.J.E.F.S. Caraș-Se- 
verln, întrecerile tradiționalului con
curs „Memorialul Zeno Dragomir", 
competiție atletică aflată la cea de a 
IV-a ediție.

Punctele de atracție ale progra
mului au fost probele de săritură cu 
prăjina și săritură în lungime, în 
care regretatul atlet șl pedagog, Zeno 
Dragomir, a fost de mai multe ori 
campion iar la prăjină și recordman 
al României.

In absența noului cîștigător al 
titlului republican, juniorul Cornel 
Anton de la C.S. Școlar București 
lupta pentru întâietate la săritura cu 
prăjina s-a dat între Nichifor Ligor 
(C.A.U.), Dinu Piștalu și Cristian 
Ivan (ambii de la Dinamo București).

Cei trei concurenți au trecut înălți
mea de 4,80 m (și au doborît, de fie
care dată, la 4,90 m).. Victoria a re
venit lui Nichifor Ligor care a sărit 
4,80 m din prima încercare

Extrem de disputată a fost și în
trecerea celor mai buni săritori în 
lungime din țară. Realizînd 7,87 m 
(record personal în aer liber) din a 
doua încercare, Valentin Jurcă (Stea
ua) s-a revanșat în fața proaspătu
lui campion al țării, Vasile Sărucan, 
ocupînd locul I. Cea- mai lungă să
ritură a clujeanului Sărucan a mă
surat 7,67 m. Pe locul trei s-a clasat 
Mihai Zaharia (Rapid București) cu 
un rezultat de 7,51 m. De subliniat 
că atît Jurcă cit și Sărucan au a- 
vut, în timpul concursului, sărituri 
de aproape 8 metri în care au de
pășit de puțin.

Doru GLAVAN
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SPORTIVE
IN ASOCIAȚIILE

AL NOUALEA FURNAL AL HUNEDOAREI

(Ur-rc-e din peg I)

FI GATA LA TIMP!

ACTIVITATE

Considerațiuni după „Turneul Prietenia4* (IV)

SPADASINII AU - TOTUȘI - POSIBILITĂȚI
DE AFIRMARE ÎN TURNEUL OLIMPIC

La „Spartac" București este organi
zată o bogată activitate în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului șl 
a aniversării unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii.

Echipa feminină de volei a luat 
parte la „Cupa Spartac“, alături de 
jucătoarele altor două divizionare B. 
i.T.B. și Flacăra roșie, și a echipei 
de junioare a clubului Progresul. 
Competiția a fost cîștigată, după cum 
se știe, de formația I.T.B., care a 
intrat astfel în posesia trofeului 
oferit de organizatori.

In domeniul sportului de masă s-au 
inițiat întreceri de volei (masculin 
și feminin), popice și fotbal, au fost
organizate 10 excursii (cu 500 de par-

pe Valea Prahovei. la
_ , 'și cabana Poiana

Stinii. Pentru zilele de 24 și 25 iulie 
sînt prevăzute întreceri de înot, po
pice. tenis de masă și de cîmp, volei 
și minifotbaL

★
Tn cinstea Conferinței Naționale a 

■partidului, asociația sportivă „Co- 
mex*, a salariaților din Ministerul 
si întreprinderile de comerț exterior, 
a organizat cîteva acțiuni sportive de 
masă cu un larg ecou în rinăul ama
torilor de sport.

Astfel, turneul de volei masculin 
programat să se încheie la sfirsitul 
săptămîr.ii viitoare se bucură de par
ticiparea a opt echipe, reprezentind 
întreprinderile Românoexpcrt. Export- 
lemn, Mecanoexport ILEXIV. INS- 
CIN, Mașinlexport, M.C.E. și Tehno- 
import.

De asemenea, au avut loc două ac
țiuni turistice la care au 
peste 200 de iubitori ai 
și mișcării In aer liber.

ticipanți)
Giurgiu. Mamaia

pârtiei nat 
drumeției

lizate in arest an se înscriu con
strucția unui bazin de înot acope
rit (care va fi gata, conform anga
jamentului ferm al constructorilor. 
Ia mijlocul lunii decembrie, main- 
te de lermea deci, in preajma ani
versării Republicii) ți dezvoltarea 
bazei nautice de la lacul Cincas. 
Acest din urmă obiectiv — care va 
permite crearea unor bane condiții 
de agrement salariaților noștri — 
Se va rea ii za in întregime prin 
munci patriotică. Fondurile acce
sare provin prin ho’.ărirea ■nanlmă 
a comitetului oamenilor muncii din 
întreprindere, din fondul de pre
miere acordat de Consilial de Mi
niștri in urma obținerii Ierului II 
in întrecerea pe tară a întreprin
derilor de meatul, obținu; anul tre- 
ott (după CBttstractorii sâMc —lui 
hidroenergetic de Pe Lotru', in ur
ma căruia LCJS.H. a fost decorată 
cu Ordinul Muncii ciasa a D-a“.

Me-eai aprepiax ți de... viitx-al 
nou născut al Combinatului side
rurgic hunedorean. furnalu, nr. SL 
•Aici «aerează ți maistrul NicolaeNEGREA

:oa;uj

RALIUL IAȘULUI" - 
UN PAS ÎNAINTE !

ZILE DE NEUITAT IN DELTA
TULCEA, ' (prin telefon, de la 

trimisul nostru). De cîțiva ani. Del
ta bătrînei Dunări tinde să devină 
•una din zonele turistice cele mai 
atrăgătoare ale tării. Multitudinea 
„străzilor" de apă, bogăția vegeta
ției, varietatea excepțională a fau
nei — pelicanii exercitând o atrac
ție deosebită — posibilitatea mult 
•ușurată pentru ca fiecare să-și do
vedească iscusința de pescar.. în
născut, fac ca spre Deltă să se în
drepte în zilele vacanței tot mai 
mulți turiști.

Un merit deosebit îl are în a- 
ceastă direcție și Biroul de turism 
pentru tineret, care popularizează 
intens frumusețile Deltei. Inițialele 
B T.T. devin pe zi ce trece tot mai 
cunoscute și apreciate de cei ce a- 
pelează la serviciile acestui oficiu.

★
Și iată-ne în postura de excursio

niști, însoțind un grup de la Șco
lile generale nr. 16 ți 21 din Bucu
rești. Îmbarcarea a avut loc la Tul
cea și, după ocuparea locurilor in 
cabinele de pe pontoanele-dormi- 
tor, am ieșit cu toții pe punte 
pentru a admira în liniște frumu
sețile canalului Sulina, punctate 
din cind in cînd de trecerea unei 
vedete rapide, a unui cargou de 
mare tonaj sau de panorama pito
rească a unor așezări pescărești 
Se navighează fără oprire pină Ia 
Sulina, unde este programată o zi 
de plajă. După o masă consistentă, 
toată lumea pornește spre mare. 
Plaja de la Sulina, mai mare decît 
'enumita Copacabana, este trans
formată imediat in teren de sport. 
Băieții de la „16“ au alăcutit o e- 
chipă de fotbal și i-au provocat 
pe cei de la „21“. Partida a de-

butat prinzr-ui 
chiar necesară 
ghidului B.T.T., 
echipei de rug 
Minai, pentru 
prea înfierbântate 
Dobrini, Sătmăreni 
mitrl.

Fetele, a 
împrejurări, 
jos ți au forma 
fotbal. Cu i 
ve. cu cin! 
ziua a trec 
vul din da la Școala
generală 16, N Preda, a imi
tat, cu un talent demn de toată 
lauda, monologurile lui Amza Pelea 
cu renumitul Suci și arhicunoscu
tul naș Pantelică;.

.4 urmat vizitarea punctelor fixe 
de la Roșu și Matița. Pentru tine
rii turiști ele au constituit noi pri
lejuri de dispute sportive. De data 
aceasta, Insă, mingile de volei 
fotbal au fost înlocuite cu ur, 
concurs de bărci organizat de un 
alt ghid. prof. Alexandru Cristea 
(un adevărata. Robinson Crusoe), in 
timp ce proaspătul absolvent al 
I.E.F^., Ștefan Artinie, a inrțîato 
competiție de pescuit, in care recol
ta a fost foarte bogată (aprecierea 
nefiind făcută după ^normele" pes
cărești in vigoare).

Cele patru zile au trecut pe 
simțite și toată lumea (inclusiv 
porterul) regretă scurgerea atît 
rapidă a timpului. E și firesc.

ir
...Din Tulcea noi și noi serii 

studenți și elevi se îmbarcă spre 
zonele minunate ale Deltei Dună
rii.

ne- 
re- 
de

rra ecm 
uU (V. A. F

c uScti*. ic.
lind de i 
recaoil. î: 
unul din

ocupăm în mod deosebit. Cu 
ne-am organizat mai bine acum, 
pentru scurtarea termenelor de e- 
xecuție, pentru darea in folosință 
cit mai grabnic a acestor importan
te obiective economice, care, fără 
îndoială, vor contribui din plin la 
realizarea obiectivului major al 
poporului nostru : terminarea cin
cinalului in numai 4 ani și jumă
tate.

Cu sportul, la fel... Merge ! Chiar 
recent, intr-un meci con ti nd pen
tru etapa de calificare în Divizia fi 
de lupte, echipa mea. Constructo
rul, din care fac parte, a învins: 
21—10 cu C.S.M. Cluj. Deci, efor
turi sporite se pot realiza Pe toate 
planurile, inclusiv cel sportiv__ ".

L-am lăsat pe maistru. Negraru 
și. în cele din urmă, și De toți cei
lalți tovarăși care ne-au însoțit în 
■utila vizită pe care am efectuat-o 

’.a I.C.S. Hunedoara, Ia locuri]® lor 
de muncă, 
acțiunea de 
teior luate
Naționale a
a 25-a aniversări a Republicii.

profund angrenați în 
împlinire a angajamen- 
în cinstea Conferinței 
partidului și a celei de

tori au urmărit cu interes proba 
specială de îndemînare, cei mai 
buni culegînd aplauze.

Filiala județeană Iași a Automo
bil Clubului Român, s-a achitat 
bine de sarcinile organizatorice și
— fapt pozitiv — toți participan- 
ții au primit o primă de start și 
contravaloarea benzinei pentru 1 000 
km. in afara premiilor obișnuite.

lata rezultatele tehnice: CLASA
MENT GENERAL : 1. F. Morase + 
L Răuță (R 12 Gordini). 2. I. Santa 

M. Santa (Dacia 1100 S), 3. I. 
Olteana 4- I. Henn (Dacia 1100 S): 
CL V: 1. F. Morase + L 'Răuță 
(R 12 Gordin:), 2. H. Graef + N. 
Curtov (B.M.W. 2002). 3. R.
— S. Stănescu (R 16); CL.
L Sama + M. Santa (Dacia 1100 S), 
2. L Oi lean u 4- I. Henn —
1130 S). 3. D. Gologan + D. Rujat 
(Daria 1100 S) : CL. II : 1. S. Bră- 
escu — S. Enescu (Fiat 850), 2. S. 
Voîcu — M. Luau (Fiat 850), 3.
A. Cre:taru + F. Mihaiy (Fiat 850). 
PE ECHIPE a dștigat: U. A. Pi
tești. urmată de Universitatea Bra
șov și I.C.H. Lotru.

Anghe.
III : 1,

(Dacia

G CLEMENȚEANU
arbitru

A 2-A ETAPA A CAMPIONATULUI MUNICIPAL DE TNDEMINARE
mică. în București, pe stra- 
ior Cxavu (intrarea princi- 

Lonul „23 August”) se 
in rxxi owcurs automo- 

etapa a 2-a a eampionatu- 
de îndemînare. Ea 

pregătitoare 
național de in-

da M. 
pa. a la st 
va c:sp :. 
bilistic:
luj municipal 
este, de fapt, o fază 
pentrii campionatul 
ce~ir.are, anul acesta introdus pen
tru prima oară în calendarul com- 
pe'-ițional și la care nu vor putea 
participa decît concurenții care au 

două
pre- 
zonă 
luna 

faza finală, progra-

luat parte la una din cele 
faze municipale. Campionatu. 
vede. în continuare, o fază de 
(semifinală), programată în 
septembrie și * 
mată în octombrie.

Concursul de duminică va consta 
dintr-un slalom printre popice,

combinat eu parcări, garări și mers 
înapoi. S® vor disputa două man
șe. in clasament contînd cel mai 
ban timp realizat in una din ele. 
Ca ș i în prima etapă, concursul e 
deschis tuturor automobiliștilor, 
începătorii avfcd un clasament a- 
parte.

întrecerea va începe duminică la 
ora 9, pentru inscrier. amatorii ur
mând să se adreseze filiale: A.C.R. 
București, organizatoarea concursu
lui.

De menționat că o serie de pi- 
loți fruntaș: vor fi prezenți la start 
(printre ei numărindu-se și Eugen 
Iorsescu-Cristea. câștigătorul etape: 
D. ceea ce promite «r. interesant 
spectacol sportiv.

Grigorii Kriss, campionul olimpic 
de la Tokio, ne spunea, recent, la 
Katowice, că „România va avea 
la Miinchen, cea mai tînără echipă 
de spadă. Chiar dacă acest fapt 
nu va însemna perspectiva unui 
acces Ia medalii, sînt convins că 
echipa va acumula enorm de mult 
in vederea confruntărilor sportive 
de anvergură care vor urma“.

Kriss a urmărit îndeaproape felul 
cum au crescut spadasinii români. 
Cu cei mai mulți dintre ei a avut 
chiar prilejul să efectueze o pregă- 

---------Experiența acestui 
puterea lui de a intui 

Iată 
repro- 
la a-

tire comună, 
spadasin, 
valorile, sînt de necontestat, 
de ce am socotit necesar să 
ducem o opinie măgulitoare 
dresa spadasinilor noștri.

★
De bună seamă că, de la 

zentanții spadei nu aveam 
mari pretenții la Katowice, 
află, încă, în perioadă de acumu
lări. Este — poate — una din ex- 
Dlicațiile comportării inegale avută 
în Polonia. Evoluție ștearsă, aproa
pe anonimă la individuale Și alta, 
diametral opusă la echipe.

Lotul român de spadă dispune 
de un mare scrimer care este An
ton Pongraț. Elevul antrenorului 
A. Kakuks, din Tg. Mureș (și în 
prezent ai antrenorului C. Stelian) 
posedă toate calitățile pentru a se 
detașa în orice mare concurs inter
național. 
Teheran, 
campion 
graț n-a 
t>mii ani 
ce știe, 
majoritatea timpului pentru studiu. 
Sportul, chiar la nivel d® perfor
mantă, s-a situat pe un plan se
cundar. Chiar și așa, însă. Pongraț, 
care a venit la Katowice după ce 
și-a susținut ultimele examene, și-a 
demonstrat valoarea, îndeosebi la 
turneu; pe echipe. A fost singurul 
trăgător care a obținut trei victo
rii în fața spadasinilor sovietici. 
Sigur, Pongraț are multe resurse 
încă nevalorificate. Abia de acum, 
după terminarea studiilor universi
tare, medicul din Tg. Mureș va re
zerva sportului — așa cum ne-a 
dat să înțelegem — ceva mai mult 
timp, vizînd, într-un viitor apro
piat. prezența într-o finală de cam-

repre- 
prea 

Ei se

A atestat acest lucru la 
unde a cucerit titlul de 
mondial de tineret. Pon- 
putut să dea, însă, în ul- 
tot ceea ce poate, tot ceea 
Medicinistul și-a rezervat

pionat mondial 
turneu olimpic, 
obține o asemenea performanță.

în aceeași probă, lotul nostru 
dispune de alți trei sportivi parcă 
făcuți pentru spadă. Alexandru Is- 
trate este, deocamdată, cel mai 
constant dintre ei, pe firul rezul
tatelor, muncitor, conștiincios și 
tenace, cum s-a arătat și Ia Kato
wice. După aceea, Constantin Bă
răgan, sportiv serios, cu o mare 
forță morală. Ținem să subliniem 
acest ultim atu, pentru că la Ka
towice, Bărăgan a tras accidentat, 
în ciuda eforturilor doctorului C. 
Mita, medicul lotului reprezentativ 
de scrimă, de a-1 recupera pentru 
turneul pe echipe, Bărăgan a intrat 
pe planșă vizibil jenat de ruptura 
de fibre musculare suferită cu cir
ca 10 zile în urmă. Sîntem de a- 
cord că s-a riscat, într-un fel, 
tri.mițîndu-se în Polonia un sportiv 
valid doar pe jumătate, dar, în 
fine, fiindcă faptul este consumat, 
nu ne rămîne decît să-l felicităm 
pe Bărăgan pentru ambiția sa de 
a rămîne pe planșă și, mai ales, 
de a nu face doar o simplă figu
rație.

Cîteva cuvinte despre Constantin 
Dutu. Am fost unul dintre cei ca
re i-au prezis acestui bătăios spor
tiv din Craiova un mare viitor în 
spadă. Antrenorul lui, Paul Ghinju, 
era și el convins că o asemenea 
anticipație nu va da greș. Duțu, 
însă, ulterior n-a confirmat, a avut 
comportări inegale, de altfel ca și 
la Katowice, deși rămîne un tră
gător cu mari posibilități. Dar el 
rămîne, totodată, „un caz", căruia 
antrenorul C. Stelian va trebui să-i

sau chiar într-un 
Iar Pongraț poate

acorde ceva mai mult timp pentru 
a-1 aduce la o valoare constant ri
dicată și a face din el un tituiar 
permanent al echipei de spadă a 
țării. Evident, acest lucru 
și de Duțu...

Mai puțin convingătoare 
prezența la Katowice a lui 
Iorgu, Acum 5 ani, cînd 
Mureșanu l-a descoperit, 
într-o localitate din țară, 
lui Iorgu într-o sală de scrimă a 
entuziasmat, pur și simplu. La ga
baritul lui, aproape 2 metri, Iorgu 
avea o viteză de reacție la nivelul 
lui Mihai Țiu. trăgător sub 1,70 m. 
Cîteva concursuri interne și inter
naționale au dat să se înțeleagă că 
Iorgu este capabil de progres, că 
este în măsură să aducă un aport 
real în cadrul lotului reprezenta
tiv. Dar perioada din urmă ni-1 în” 
fățișează ca un sportiv puțin bla
zat, care renunță prea ușor la lup
tă și nu găsește resurse de a-și 
valorifica unele calități native și, 
mai ales, alonja sa, în fața tuturor 
adversarilor. în scrima mondială 
nu există 10 trăgători cu gabaritul 
lui Iorgu. Evident, referindu-ne la 
spadă. Antrenorul C- Stelian, spe
cialist recunoscut în materie, are 
obligația să vadă ce se întîmplă cu 
acest spadasin, care ne dădea 
cîndva atîtea nădejdi...

Oricum, însă, spadasinii români 
(revenind la ideea exprimată de 
Grigorii Kriss) vor avea prilejul, 
dacă li se va acorda încrederea de 
a participa 
sînt capabili 
cote valorice.

Noi și încă... 9 echipe I"

depinde

a fost 
Nicolae 
Tănase 
undeva, 
apariția

la 
de

J. O., să arate că 
salturi către noi

Tiberiu SJAMA

CUPA DUNĂRII 
LA MOTOCROS

Din nou. Brașovul este gazda 
unei importante competiții. De da
ta aceasta. iubitorii sportului cu 
motor din localitate vor avea pri
lejul să asiste la etapa a IlI-a pe 
anul 1972 a competiției de moto- 
cros „CUPA DUNĂRII", ajunsă la 
a doua ediție.

Ca și în celelalte faze, la startul 
întrecerilor se vor alinia cei mai 
huni motocrosiști din Bulgaria. Ce
hoslovacia, Iugoslavia, U.R.S.S., 
Ungaria și țara noastră.

Etapa de la Brașov se Va desfă
șura duminică 16 iulie, cu începere 
de la ora 10, pe traseul de pe Va
lea Fcăcădăului.

Reprezentativa noastră va avea 
următoarea alcătuire: Mihai Banu, 
Aurel loneseu, Adam Crisbay și 
Paul Filipescu. Sportivii 
vor fi conduși de antrenorul 
Spiciu.

Dintre alergătorii străini care vor 
concura la Brașov se disting N. E- 
fimov și V. Popenko (U.R.S.S.), 
A. Baborovskv și H. Oldrich (Ceho
slovacia), St. Gheorghiev și V. Ma- 
nolov (Bulgaria). J. Vestergom și 
L. Raitterer (Ungaria), L. Sostaric 
șj P. Segula (Iugoslavia).

în clasamentul general pe echipe 
conduce formația Uniunii Sovietice, 
urinată de reprezentativa Cehoslo
vaciei.

Corpul de oficiali 'te fi condus 
de arbitrul internațional N. Mâne

români 
Ion

lipsa de concentrare și de preo
cupare pentru realizarea și aplicarea 
celor exersate la antrenamente —. 
iar in atac se ratează, deseori pueril, 
din ocazii care reclamă, 
bil, golul. Bineînțeles că 
invoca faptul că am fost 
de absența lui Kicsid în 
greș, dar accidentat încă 
joc —, dar aceasta nu

indiscuta- 
am putea 
handicapați 
mare pro- 
din primul 

,_  ,__ ________ poate fi o
scuză, cum nici arbitrajele, prestate 
numai de cupluri iugoslave, nu jus
tifică rezultatele. De altfel, cunosc 
un principiu: o echipă trebuie să în
scrie mai multe goluri decit îi poate 
anula arbitrul!

— Se pare că, de aproape un an, 
handbaliștii noștri au un anumit 
complex in fața jucătorilor iugos
lavi. Poate fi evitată această situație?

— Echipa Iugoslaviei este foarte 
bună, ea dominînd în ultima vreme 
toate competițiile Internaționale la 
care participă, așa încit nu poate fi 
vorba de un complex de inferioritate 
al jucătorilor noștri în fața handba- 
listilor iugoslavi. Mai degrabă expli
cația stă în faptul că echipa Iugo
slavă n-are complexe în fața noastră, 
așa cum se întîmplă cu celelalte 
formații! Iar lucrul acesta reprezintă 
urmarea firească a slăbiciunilor pe 
care le manifestă handbaliștii românț

— Considerați că 
pot fi înlăturate in 
care a mai rămas 
J.O. ?

— Totul depinde 
cu care băieții vor 
nală a pregătirilor. Echipa are nevoie 
de o mai mare omogenitate și, mai 
ales, de a omogenitate morală. Dacă 
turneul din Iugoslavia a reprezentat 
pentru noi, grupul de antrenori, un 
foarte bun prilej de desprindere a 
unor concluzii extrem de importante, 
privitoare la canalizarea preocupări
lor în perioada care a mai rămas 
pină la J.O., slntem convinși că fie
care jucător în parte a avut posi
bilitatea să facă o analiză personală 
a evoluției, a randamentului și re
surselor sale. Toate acestea ar trebui

să dea un ultim impuls la o acti
vitate cît mai conștiincioasă și mai 
pasionată, căci numai așa putem 
reedita „ora H'> — despre care, bă
ieții spun că este ora handbalului 
românesc —, ora confruntărilor de
cisive pentru stabilirea ierarhiei in
ternaționale în handbalul masculin

— Care este, după opinia dv„ ra
portul de forțe dintre handbalul ro- 
mânsc și cel al principalelor 
versare în turneul olimpic ?

— Cînd am cucerit al treilea 
de campioni mondiali, afirmam 
echilibrul de forțe pe plan internațio
nal este extrem de mare și că mi
nimum 6 echipe se găsesc la uri ni
vel valoric sensibil egal. Tn momen
tul de față situația este identică, ba 
poate se cuvine o mică modificare a 
cifrei: în Ioc de 6 
chen candidează, cu 
la medalii, 8, dacă 
mâții! Cine vor fi 
veniți, puțini aleși!

ad-

titlu 
că

echipe, la Miin- 
șanse apreciabile 
nu chiar 10 for- 
fericiții?... Mulți

POLONIAIERI ÎN

Ieri, a plecat la Varșovia echipa națio
nală masculină de baschet. Ea va parti
cipa la un turneu, în capitala Poloniei, 
alături de Bulgaria, Polonia șl o selec
ționată a S.U.A.

aceste slăbiciuni 
scurta perioadă 
pină la debutul

de concentrarea 
aborda faza fi-

Mare va 
interesant 
de cele 
României,

TURNEU INTERNATIONAL 
{JUNIOARE)’

Sala „Forestiera" dm Satu 
găzdui. începînd de azi. un 
turneu internațional. Alături 
două echipe de junioare ale
mai participă formațiile similare ale Bul
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei șl Unga
riei. Partidele primei zile vor începe la 
ora 17 și se vor desfășura după următo
rul program: România B — Polonia, Un
garia — Cehoslovacia si România A — 
Bulgaria.

Paul IOVAN

de

BAZE NOI IN VALEA JIULUI

70 DE PIONIERI Șl ȘCOLARI..,

O NOUĂ STEA

CARTIERUL SMIRODAVATN
N. DUMITRESCU

George GROAPA, corespi

Arcadic POP
N. DUMITRU

co
toi 
ti-

GHIȘA 
județean

în această vară, elevii Liceului 
nr. 6 din Ploiești — situat în mij
locul complexului de locuințe din

20 000 DE TINERI DIN 
JUDEȚUL MUREȘ

lui
învins cu

Nicu SBUCHEA, coresp.

este, de asemenea, bitumini-

betoniști — 
o sală de
Drecor.izea-

C. GRUIA, 
coresp. județean

VESTE DE LA LICEUL 6 
DIN PLOIEȘTI

• întîlnire amicală de sah la 
Beiuș între echipele Minerul din 
localitate și Unirea Valea 
Mihai. Oaspeții 
6—4.

Continuîndu - se 
acțiunea de con
stituire a unor so
cietăți tehnico ști
ințifice și cultural 
sportive în cadrul 
marilor unități 
industriale și e- 
conomice, recent, 
pe harta munici
piului Pitești a 
apărut o nouă 

stea a culturii și sportului. Este vor
ba despre „Mercur" — societatea 
salariaților din comerțul de stat. 
Printre obiectivele stabilite în pla
nul de activitate al acesteia figu
rează : lărgirea sferei de cuprin-

o La Sinaia a luat ființă un 
club turistic în scopul popu
larizării obiectivelor turistice 
din partea superioară a Văii 
Prahovei. Clubul — care func
ționează sub auspiciile Comite
tului orășenesc de cultură și e- 
ducație socialistă — va fi do
tat cu o bibliotecă ce va servi 
pentru informarea și documen
tarea localnicilor și celor veniți 
la odihnă prin aceste locuri.

ri ere a salariaților în practicarea 
educației fizice și sportului; cre
area unor noi secții pe ramuri de 
sport ca: handbal, volei, atletism, 
turism, alpinism ; amenajarea a 
trei terenuri de sport (de handbal, 
volei și tenis) ; participarea cu re
prezentativele sale în competițiile 
de nivel municipal și județean.

Al. MOMETE coresp.

...au participat timp de patru zi
le la Turul ciclist al județului Arad, 
competiție aflată anul acesta la 
cea de a patra ediție. Traseul, cu 
o lungime de 350 km, a cuprins 
așezări de un pitoresc deosebit, șo
sele încinse cu brîu de codrii sau 
de lanuri mănoase. S-a trecut prin 
localitățile Lipova, Săvîrșin, Vața 
de jos, Hălmagiu, Sebiș, Ineu, Arad. 
Probele impuse de concurs au fost: 
menținerea tuturor cicliștilor în 
pluton, respectarea regulilor de cir
culație, remedierea urgentă a unor

• Din inițiativa consiliului popular cern una. si a. asoctauet spor
tive locale „Unirea” în com. Tulceșrt — jud. Galați — au început 
lucrările de amenajare a unei baze sportive. Localnici: s-au an
gajat să o termine — este compusă din : terenuri de fotbal, volei, 
baschet, handbal, pistă de atletism, grup social — pină ia 23 Au
gust

In aceste zile, în satele și 
munele județului Mureș sînt în 
întrecerile din cadrul „Cupei 
neretului de la sate" la a cărei e- 
tapă au participat 20 000 tineri. Ei 
s-au întrecut la fotbal, handbal, vo
lei, atletism, ciclism, popice și trin- 
tă. Un amănunt: pentru etapa a 
Il-a, intercomunală, pe centre, s-au 
calificat 84 echipe de fotbal, nu
măr record de participare față de 
edițiile precedente.

loan PĂUȘ coresp. județean

cartierul Nord — lucrează cu mult 
entuziasm la construirea și amena
jarea unor spații pentru practica
rea sportului. Astfel, ei nivelează 
un teren — folosit pînă de curînd 
de constructorii fierar 
unde se va construi 
sport. De asemenea, se
ză extinderea spațiului destinat 
practicării sportului în aer liber 
prin amenajarea unor terenuri de 
volei, baschet, tenis și bineînțeles, 
sectoare de atletism.

Ca în întreaga țară și în locali
tățile din Valea Jiului sporește ne
încetat numărul terenurilor de 
sport creindu-se astfel condiții tot 
mai bune de practicare a diverselor 
jocuri sportive. Astfel, numai in ul
timul timp au fost date in folosin
ță : o bază sportivă la liceul din 
orașul PETRILA și un micro-com
plex sportiv în orașul VUlXîAN* 
Baza liceului din Petrila cuprinde 
un portic pentru gimnastică și cite 
un teren de volei, baschet handbal 
— suprafața bituminizată fiind de 
3 000 mp. Micro-complexul de la 
Vulcan, aperținînd A. S. Minerul, 
cuprinde terenuri de volei, tenis de 
cimp, handbal precum și tribune, 
întreaga suprafață de joc a terenu
rilor 
zată.

PRIMII ARBITRI ȘCOLARI 
DE FOTBAL

Prin muncă patriotică, tinerii și 
vârstnicii locatari ai blocurilor nr. 
2 și 10 din cartierul Smirodava, 
orașul Roman, și-au amenajat un 
teren de volei. Pe el se întrec de 
acum zilnic, locatarii blocurilor din 
preajmă. în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului aceiași lo
catari vor amenaja un mini te
ren de fotbal pentru copiii din car
tier.

defecțiuni tehnice, concurs de în- 
demînare printre jaloane ș.a. Cea 
mai bună comportare au avut-o 
echipele de fete și băieți ale li
ceului din Săvirșin, ale Școlii ge
nerale nr. 13 din Arad și Școlii 
generale din corn Macea.

Hoția TRUțA

La Brașov s-a încheiat primul 
curs pentru arbitrii de fotbal, re
zervat exclusiv elevilor brașoveni. 
Au luat parte elevi ai Școlii pro
fesionale C.F.R. și de la Liceul in
dustrial nr. 4. Cursul a avut ca 
temă principală prelucrarea regu
lamentului de fotbal și a fost pre
dat de către veteranul cavaler al 
fluierului Aurel Iftimie.

• în comuna Sînpetru Mare, 
jud. Timiș un interesant meci 
de fotbal internațional. De o 
parte, o echipă iugoslavă for
mată din turiști, de alta, echipa 
comunei cu jucători ce activea
ză la diferite formații din cam
pionatul județean. în poarta lo
calnicilor a fost Vidac, de la 
UTA, care a copilărit pe aceste 
meleaguri.

Scor: 1—0 pentru fotbaliștii
comunei gazdă.
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RAPID: CORIGENTA IN CAMPIONAT
NU STĂ BINE C1ȘT1GÂT0ARE1 CUPEI

diagnosticului pen- 
parcurs cinci cam-

în căutarea 
tru Rapid am 
pionate înapoi cu dorința de a afla 
dacă acest loc 
dere sau se înscrie într-o evoluție 
de ansamblu respectînd clasicele 
momente ale ascensiunii, atingerii 
apogeului și, mai departe, al intră
rii in perigeu. Și, iată, stimați ci
titori ce am descoperit...

Rapid, ediția 1967 68: realizează 
25 puncte în 26 meciuri.

Rapid, ediția 1968 69 : realizează
34 puncte în 30 meciuri.

Rapid, ediția
37 puncte în 30

Rapid, ediția
35 puncte în 30 
șit. Rapid, ediția 1971 72: realizea
ză 30 puncte în 30 meciuri.

Nu am notat locurile ocupate, 
tocmai pentru că nu vrem să 
decăm echipa din Giulești în 
port cu situația din clasament 
spre obiectivizarea operațiunii 
determinare a vieții sale în 
pionat. numai 
Deci 25 puncte... 34 puncte... 
puncte... 35 puncte... 30 puncte. O 
ascensiune care își are originea în 
1967. continuă pină în 1970 pentru 
ca ultimele două campionate să

10 reprezintă o că-
>.v.

x 7 / X z

<

ce popid decît jumătate din 
sau se aștepta. în schimb și 1 
pescu șl Năsturescu și Codreanu 
mai îmbătrînit cu un an și asta 
simte. în schimb Petreanu a s 
mai mult cu piciorul în ghips < 
cît în bocancul de fotbal ; 
schimb Marin Stelian, piesă 
mare nădejde a capotat (motiv 
le știe el mai bine decît oricint 
și nu l-am regăsit cu adevărat < 
cît în final ; în schimb fluctuat 
lui Codrea au continuat iar Răc 
canu s-a răzbunat de multe ori 
campionat pentru nereușitele 
națională sau omiterile din lot. 
ferențele de randament ale jucă 
rilor Rapidului reprezintă, crede 
cele mai sinuoase linii posibile f 
de potențialul mediu al lor. Spt 
de altfel foarte mult despre a 
faptul că, în acel clasament al 
talurilor de note acordate de red 
torii revistei „FOTBAL". doar t 
dintre giuleșteni au depășit cifra 
200, cifră notabilă, și nu e o 
tîmplare că ei se numesc Pop, I 
pescu și Dumitru, adică într-ade' 
oamenii care au tras din greu 
mereu pentru Rapid...

pe teren propriu, în fața lui U.T.A., 
a fost socotită de mulți drept un 
semi-eșec de start. Mai departe ni
mic anormal față de rezultatele de 
bun simț dictate de programare 
(acasă sau afară). Un prim moment 
de colaps sosește prin acea înfrîn
gere din fața lui S.C. Bacău, în
frîngere pe teren propriu, cu efec
te prelungi, fiindcă este urmată de 
alte două eșecuri consecutive. în
cercare de redresare,, mai departe, 
și lucrurile nu sînt dezastruoase ; 
numai că vine ultimul meci, prin 
programare refăcută, acel 1—5 de 
la Brașov care trimite echipa cu 
moralul frînt în 
iarnă. E momentul care va cîntări 
decisiv. Pentru că, returul cu pri
mele sale etape, a însemnat pier-

• Premii și distincții celor mai bune echipe • Excursii și seri culturale 
pe litoral ® Deschiderea festivă — adevărată sărbătoare sportivă • Am

ple măsuri organizatorice întreprinse de comisia de organizare
sportivă. Stadioanele Portul, C.F.R., 
Tomis și 1 Mai II. bine amenajate, 
sint gata să-și primească oaspeții 
pentru primele antrenamente. La 
stadionul 1 Mai, pe care se vor 
desfășura jocurile, au fost termi
nate ultimele lucrări de amenajare. 
S-au montat tabela electronică de 
marcaj, cablurile pentru telex si 
telefoane, s-a instalat o nouă ma
să a presei iar la vestiare s-au a- 
menajat un bazin cu apă caldă $i 
o cameră de oxigenare. Au fost 
schimbate brazdele deteriorate, iar 
parcul stadionului are o înfățișare 
splendidă prin ornamentarea cu 
mii de flori.

Orașul Constanta este gata să-și 
primească oaspeții, așa cum se cu
vine.

desprePentru a afla amănunte 
preocupările comisiei de organiza
re a fazei de la Constanța a Cam
pionatului european universitar — 
centrul de greutate al întrecerilor 
— ne-am adresat tov. Dumitru 
Ivan, președinte al C.J.E.F.S., care 
ne-a pus în temă asupra realizări
lor de pînă acum.

„Comisia de organizare, alcătuită 
din 19 membri, activează cu com
petență și eficacitate — ne-a spus 
dînsul. Cu sprijinul organelor lo
cale. ea a stabilit și realizat un 
program de acțiuni care, sperăm, 
va satisface pe deplin pe oaspeți, 
atît în timpul jocurilor ca și în 
timpul lor liber. Toate cele patru 
reprezentative vor fi găzduite la 
hotelul „Palas" din .Constanța. Re
prezentanții U.E.F A. și F.I.S.U, ca 
și conducătorii delegațiilor, vor lo
cui la hotelul „Internațional" din 
Mamaia, Zece întreprinderi și insti
tuții din localitate — printre care 
Consiliul popular, Consiliul sindi
cal. U.T.C.. Centrala O.N.T., 
C.J.E.F.S., Exportlemn și altele — 
vor acorda premii și distincții e- 
chipelor merituoase. Pe toată du
rata competiției alte patru între
prinderi se vor îngriji direct de ac
tivitatea extrasportivă a partici- 
panților, de crearea unei atmosfe
re intime, sărbătorești, de priete
nie. Nu vor lipsi vizitele la diver
sele întreprinderi și muzee, 
excursii pe litoral, seri culturale 
et|C. N-am neglijat nici populariza
rea competiției. Va fi editat un 
program al campionatului cuprin-

zînd prezentări, palmares, inter
viuri, pronosticuri, au fost realiza
te afișe, panouri, fluturași care vor 
fi difuzate în toate stațiunile de
pe litoral. ,

încă un amănunt, nu lipsit de
importanță, se referă la faptul că
în ziua de 27 iulie toate delegațiile 
sînt invitate la primăria munici
piului unde vor fi primite de to
varășul Petre Nicolae. primarul 
Constantei. Deschiderea festivă 
vrem să o transformăm într-o a- 
devăratâ sărbătoare. La programul 
din acea zi își vor 
fanfara reunită a 
Constanța, sportivi ai

Ne-am convins de 
treprinse de comisia 
re, de interesul cu care este privi
tă această importantă manifestare

• ILIE OANA. . . LA PETROLUL. De 
cîteva zile a circulat cu insistență un 
zvon că antrenorul ploieștean Tlie Oanâ 
ar fi In tratative cu un mare club bucu- 
restean pentru viitorul sezon competr:*- 
nal. Conducerea clubului Petrolul dez
minte insă o asemenea știre, si ne face 
cunoscut faptul că, In urma ședinței de 
analiză efectuată zilele apestea, antre
norul Ilie Oană a primit în continuare 
Învestitura biroului secției oentru a pre
găti echîna în vederea participării la 
ediția 1972—1973.

• NOUTATI TOT DE LA. . . PETRO
LUL. în vederea completării actualului 
'.o- d* jucători cu elemente tinere, clu
bul Petrolul si-a rechemat, deocamdată, 
pe cîtiva dintre foștii săi jucători care 
au activat oină acum la site echipe: Ri- 
xea ș. Tudorie de Ia Politehnica Galați, 
care si-au terminat studiile universitare, 
revenind acasă: Istrătescu și Tudor, îm
prumutați fostei divizionare B. Poiana 
(Irapina oentru un an de zile. De ase- 
r-.enea Petrolul este în perspectivă de a 
beneficia si de serviciile lui C. Ioneseu 
■Metalul Tireoviște) ai Retrescu (Flacăra 
Moroni) pentru care se duc in momen
tul de fată tratative.

BULETINUL
CAMPIONATULUI

SOSIREA ECHIPELOR 
PARTICIPANTE LA 
GRUPA A lll-A

a-de ieri și-au
București echi-

în cursul zilei 
nunțat sosirea la 
pele participante în cadrul grupei 
a IlI-a a campionatului european 
universitar. Astfel, sîmbătâ 15 iu
lie, Ia orele 17.30 va sosi, pe ae
roportul Otopeni, echipa Franței. în 
aceeași zi, la orele 21, echipa Bel
giei, iar duminică 16 iulie, la orele 
23.45, în Gara de Nord. echipa 
Ungariei.

SELECȚIONATA ROMÂNIEI
A.S. REGIE DU TABAC 

BEIRUT 3—0 (2—0)

Marți s-a disputat la Constanța 
Întîlnirea internațională de fotbal 
dintre selecționata universitară a 
tării noastre și formația libaneză 
A.S. Regie du Tabac Beirut. La ca
pătul unui joc disputat, victoria a 
revenit formației noastre cu scorul 
de 3—0 (2—0) prin punctele înscri
se de Mureșan (min. 15 și 22) și 
Oblemenco

Cornel
(min. 58 din 11 m). 

POPA—coresp. județean

PENTRU JOCURILEBILETE
GRUPEI BUCUREȘTENE

aPentru jocurile grupei a IlI-a 
campionatului european universi
tar, care se desfășoară în Bucu
rești, pe stadionul Republicii, în 
zilele de 19, 21 și 23 iulie, s-au 
pus în vînzare bilete la casele de 
la stadionul Republicii, stadionul 
.,23 August" și stadionul Dinamo, 
zilnic între orele 9 și 20.

Cluburile și asociațiile sportive 
își pot ridica cota de bilete de la 
sediul C.M.E.F.S. București din str 
Biserica Amzei nr. 6

1969 70: realizează 
meciuri.
1970 71: realizează 
meciuri și. în sfîr-

ju- 
ra- 
ci. 
de 

cam- 
realizările directe.

37
săptămînile de

da concursul 
municipiului 

orașului, etc." 
eforturile în
de organiza-

Gheorghe NERTEA

• Xljnc NOU PE FRONTUL... TRAN
SFERĂRILOR. Tn cursul zilei de ieri la 
serviciu) leetimări si transferări al F.RF. 
r.u a fost depusă nici o cerere cu acte 
in regulă. In acest fel. numărul solici
tantelor de a activa în viitorul sezon la alte 
echipe s-a oprit la cifra celor opt tran
sferuri anunțate în numerele anterioare 
ale ziarului nostru.

în obiectiv, promovările de jucători ale edifiei 1971/72

CARE ESTE VALOAREA, CARE S1NT PERSPECTIVELE
CELUI MAI PROASPĂT „CONTINGENT DIVIZIONAR A?

LOCUL

5 6 7 e 9 10 tl 12 '3 U 15 iș 17 18 19 20 21 22 25 24 25 26 27 2B 23 30 
ETAPA

Noțiunea de promovare, în gene
ral, reprezintă un moment al ade
vărului pe drumul afirmării perso
nalității. în fotbal, asta înseamnă, 
în fapt, depășirea unor praguri de 
încercare în urma acumulărilor 
dobîndîte pe o anumită treaptă a 
dezvoltării și. în esență, o selecție 
a valorilor, in funcție de cerințele 
majere ale treptei imediat supe
rioare.

Reamintind din capul locului a- 
ceste lucruri, am făcut-o nu de 
dragul unei teoretizări oarecare, ci 
în intenția de a evidenția impor
tanța unei asemenea activități și. 
mai presus de toate, caracterul său 
obiec1 
cestui 
varii 
tima 
sului

Și 
ne-a 
rea nr. 1 a fotbalului nostru : cam
pionatul. Mai întîi. pentru a avea 
în plus și elementul de compara
ție necesar unor aprecieri reale, să 
ne întoarcem cu un an în urmă și 
să urmărim, pe filiera afirmării, 
producția de debutanți a ediției 
competitionale 197G—1971. Din
punct de vedere cantitativ, cifra 
de 76 promovați, în această peri
oadă . în Divizia A (cifră în cadrul 
căreia nu am ■ inclus și jucătorii 
C.F.R.-ului din Timișoara) ne apare 
mai mult decît mulțumitoare. Ra
portată la cele 15’ divizionare, a- 
ceasta ar însemna, în medie, cinci 
jucători de echipă ! Ceea ce, tre
buie să recunoaștem, reprezintă o 
importantă acțiune de împrospăta
re a fondului fotbalistic la 
superior al manifestării sale 
nul întrecerii sportive.

Mergînd mai departe cu 
tarile, vom mai adăuga câ 
76 de promovați, în decurs de 30 
de etape. 41 (mai mult de jumă
tate) provin din rîndurile formați
ilor de tineret. Și încă o cifră pe 
care este bine s-o reținem : numai 
29 din 
lor în 
natului 
loc în 
pel or i 
adică 
mult!) 
sau la 
oare.

Dar

:iv. Pentru că respectarea a- 
caracter obiectiv al promo- 

determină. după noi. în ul- 
analiză. dimensiunile succe- 
și cele ale nereușitelor, 
acum, concret, să vedem ce 
oferit, în acest sens, întrece-

nivelul 
pe pla-

consta- 
din cei

numărul total al 
ediția 1970—1971

i republican și-au 
loturile de bază 

respective, restul 
aproape două treimi 

— retrogradînd Ia 
eșaloane divizionare

debutanți- 
a campio- 
cîștigat un 
ale echi- 

de 47 — 
(cam 

tineret 
inferi-

să-i lăsăm deocamdată pe

nerealizați și să urmărim pe cei 
care, spunem noi. au confirmat cre
ditul promovării. Mai întîi, cine sînt 
aceștia. în ordinea posturilor . Cos- 
taș. Totoianu.
portari ;
Mierluț. Ciupitu, Ghirca. Sandu Ga
briel și Lupu — fundași ; Tănă- 
sescu. P. Gheorghe. Mihăilâ, Mure
șan („U- Cluj). Sinăuceanu. M. 
Mărâărescu. M. Marian. Calinin — 
mijlocași ; Năstase. D. Mocanu, 
Marcu. Aelenei, Florea. Urmeș. 
Turcu. Dobrescu. Moț și M. Sandu 
— atacanți.

O privire, chiar sumar aruncată, 
asupia unei astfel de liste ne re- 
•.:ne cu siguranță atenția și ne în
deamnă a reflecta, puțin măcar, a- 
supra a două aspecte, 
legătură cu faptul că 
dintre cei reușiți la 
promovare, nu prea 
mandă pe aceștia în 
nerelor speranțe (Totoianu. 
Ciupitu.
Marian. Urmeș. Dobrescu). Cel de 
al doilea aspect se referă la va
loarea sportivă a acestor promovați, 
probată pe parcursul a doi ani 
competiționali. Și la întrebarea, fi
rească. desigur, „cîți dintre ei ne 
inspiră. în prezent, sentimentul pro
misiunilor cu adevărat împlinite?", 
răspunsul nostru este, fără teama 
de a greși : cel mult 6. Mai pre
cis : Vidac, Costaș, Tănâsescu, 
Gabriel. Marcu. Smarandache. 
cam atît.

Și atunci 
realizat 
fondului de 
vizie un cîștig real ? Mai înainte 
de orice apreciere și concluzii în 
această privință, să vedem și care 
este situația promovaților, în ulti
ma ediție a campionatului republi
can. avînd de astă dată și posibi
litatea comparării unor cifre. Așa
dar. debutanți în acest an în Di
vizia A : 76 (un număr egal cu 
acela al ediției 1970/71); jucători 
proveniți din propriile formații de 
tineret : 52. Deci ceva mai mult. 
O constatare îmbucurătoare, 
atestă utilitatea 
deți din secțiile 
parte. Jucători titularizați în pri
mele formații : ” ”
portari : Anghclini. Sameș, Nistor, 
Bălosu, Ispir, P. Nicolae — fundași; 
Romilă TI, Mihu, Biîloni — mijlo
cași :
Pirvu, Tămaș, Moldovan (Petrolul),

Popa și Vîdac — 
Catargiu. Smarandache,

Primul, în 
virsta unora, 
examenul de 
îi mai reco- 
categoria ti- 

Lupu, 
Sinăuceanu, Calinin. M.

S.
Si

am
în

putem afirma că 
privința împrospătării 
jucători din prima di-

care 
eșalonului de ca
de fotbal. Mai de-

Gadjea, Pop

Mulțescu. Făgaș, Stoian,

crească în mod co- 
numărul „retururi-, 
la eșaloane infe-

confirmată a aces- 
Aici răspunsul ni se

Varadi, Fazekaș — atacanțl. în to
tal deci 20, adică cu 9 mai puțini 
decît în precedentul campionat, 
ceea ce face să 
respunzător și 
lor" de la A, 
rioare.

Dar valoarea 
tor promovați?
pare și mai departe de realizarea 
așteplărilor. Pentru că. cel mult pa
tru jucători (Sameș, Mulțescu, B6- 
loni și Fazekaș) din promoția cam
pionatului 1971—1972 îndeplinesc 
condiția unor speranțe, candidate la 
consacrare. în rest, produse care nu 
depășesc deocamdată pretențiile 
mediocrității.

De unde și concluzia (de-abiaa- 
cum) că în fotbalul nostru de per
formanță aspectul cantifativ al mun
cii este încă dominant și extins în 
detrimentul calității. Ceea ce ex
plică în bună măsură și nivelul 
mai scăzut, în acest an, al compe
tițiilor interne. Un motiv în plus 
de reflecție pentru jucători, antre
nori și chiar conducătorii cluburi
lor divizionare.

Mihai IONESCU

coborîre. O perfectă 
urcare, perioadă de

marcheze o 
mișcare de 
vîrf și de coborîre, pe durata a 
cinci campionate. Pentru completa
rea grafică a liniei Rapid, campio
natul care urmează se arată decisiv 
pentru că el ne va arșița dacă e- 
chipa s-a oprit din coborîre, dacă 
o continuă sau reia ciclul cu star
tul fixat în prima etapă a campio
natului 1967 68. Să reținem, deci, 
ca rezultat al acestei retrospective 
semnalul de alarmă dat de cifre.

Pentru restul analizei noastre, să 
ne concentrăm asupra campionatu
lui ultim. Unde s-ar putea fixa 
„momentul nevralgic" al comportă
rii formației antrenată de Bazil 
Marian și Gheorghe Nuțescu ? Ra
pidul începe normal campionatul. 
Chiar dacă pierderea unui punct

dere masivă de teren. După eșecul 
de la Piteșt’i, se regăsește greu e- 
chilibrul ; în ciuda unei perioade 
care dădea speranțe — 16 aprilie 
— 11 iunie nici o înfrîngere — vi
ne finalul cu trei etape cu zero 
puncte acumulate! Feroviarii bucu- 
reșteni arată că în campionatul 
terminat la 25 iunie le-a lipsit 
forța de reechilibrare. De unde 
provine maladia ?

E foarte simplu. Rapidul nu s-a 
fortificat între campionatul 1970’71 
și următorul. L-a pierdut pe Dan 
și l-a avut pe Boc, un Boc urmărit 
de accidentări, de neșansă și de 
suspendări, deci un jucător care nu 
a putut exprima nici 50% din ran
damentul său normal. Și l-a primit 
și pe Daniel Ene, dar nici ex-bă- 
căuanul n-a reprezentat pentru Ra-

MIC CAPITOL DOCUMENTAR
• Culorile giuleștenilor în campi 

nat au fost purtate de: Răducan 
Rămureanu, Pop. Lupescu, Muy< 
Codrea, Boc. Dinu, Dumitru, Aag 
lescu, Năsturescu. Petreanu, D. En 
Neagu. Codreanu, M. Stelian. Grig 
ras, Apostol, Ștefan.

• Rapidul a acumulat 23 de pune 
la București și numai 7 pe stadioi 
nele din afara Capitalei. Izbitoare soi 
dere a forței de a se descurca în pa: 
tidelp din declasare.. Dintre cele 40 c 
goluri marcate, rapidiștii au reui 
numai 9 la alte por(i decît cele < 
pe ,,23 August" sau Republicii. 1 
schimb, la cap/tolul defensiv. întj 
nlm un echilibm oarecum nemulți 
mitor. Apărare/a a primit “ 
teren propriu,} cu numai 
ne decît a. . . acceptat în 
deplasare. . .

17 goluri ț
5 mal puț 
jocurile d

MECI INTERNATIONAL DE JUNIORI

în primul joc din cadrul turneu
lui pe care îl. întreprinde în țara 
noastră, echipa de juniori Theuto- 
nia Essen (R.F. a Germaniei) a 
î-ntîlnit marți pe stadionul Voința 
din Capitală echipa Școlii sportive

nr. 2 București. La capătul unul 
meci frumos, cu faze interesante la 
ambele porți, victoria a revenit 
elevilor bucureșteni cu scorul de 
4—1 (3—0).

Șl mai .este un argument foa 
clar și, în plus, proaspăt în mint 
noastre! Aceste partide din „iii 
dreaptă" a cupei unde, față 
campionat, am remarcat creșteri 
randament și efectele s-au ară 
imediat și fructuos. Opinăm, dc 
că Rapidul a continuat să cadă 
clasament pentru că, față de t 
cuta ediție, n-a prezentat o forti 
care reală a lotului (din moți 
mai mult sau mai puțin obiecti1 
și pentru că acele capricii 
formă —• să le zicem așa — 
continuat să se manifeste, mai d 
mai pronunțat, și în acest camp 
nat ca și în precedentul. Aici t: 
buie disecat, aici trebuie cerce 
și, mai cu seamă, aici trebuie i 
ționat... Altfel, săgeata cu vîrful 
jos de pe tabloul prezențelor î 
pidului în campionat nu-și 
schimba direcția.

Și nu-i stă deloc bine pozi 
asta de corigentă deținătoarei „C 
pei României".

Eftimie IONESCL

$1 DESPRE... FOTBAL CU MIRCEA LUCESCU
...Mircea Lucescu! Un subiect 

bun, de marcă, pentru dialogul nos
tru de vacanță. A intrat, mai deu
năzi (plăcută surpriză) in secția 
fotbal și, iată, microinterviul s-a 
legat repede.

— Cum te simți, Mircea ?

— Ca după o semifinală pierdu
tă... Și ne pusesem atitea sneranțe 
in cupă... Cum știți, pentru noi, 
campionatul nu mai prezenta nici 
un interes, îl lăsasem de mult pe 
un plan secundar. Și cînd mă gîn-

dese că la 2—0, 
meciul in mină .

cu Jiul, am avut

— Din 
ne-ne ce

greșeli 
faci în

se învață, spu- 
vacanță ?

— Plec la Bologna, cu soția, tn 
proiect, zile de plajă, împreună cu 
familia Bulgarelli, ai cărei invitați 
sintem, intr-o localitate pe litoralul 
Adriaticii, apoi vizitarea Florenței, 
a Veronei,

— Toate

și, poate, a Veneției.

trei, orașe-muzee... 

intenționez să le vizi-

această zonă mi-am început cariera 
de fotbalist, aici mi-am format re
flexele specifice postului.

— Apropo de posturi. S-a por
nit, nu de mult, o campanie în ceea 
ce-1 privește pe Dinu, vizînd tre
cerea lui, și la națională, din apă
rarea imediată în linia mediană. 
Tu ce-1 vezi ?

BRAZILIA A CUCERIT „CUPA INDEPENDENTEI",
DAR EVOLUȚIA El NU A CONVINS

— Da, și
tez in tihnă, cu ghidul turistic in 
mină Timp am, nu va mai fi pre
sant pentru mine; grijile meciuri
lor nu mă vor mai reține in ca
mera de

— Să 
meciuri.

— Voi 
gata de 
nat.

hotel.

ne reîntoarcem, totuși, la 
Cînd îți reiei pregătirile ?

ft acasă după 20 iulie, 
start pentru noul campio-

— Ce-ți propui, 
în viitorul sezon ?

în mod special,

— Prin temperament și. vocație. 
Dinu este un mijlocaș. Ținind. insă, 
cont de necesitățile actuale ale na
ționalei, avem, in continuare, ne
voie de el in linia de fund. Nu 
omiteți nici faptul că, după toate 
probabilitățile, Lupescu își va în
cheia activitatea la o echipă de 
peste hotare. Și pină găsim alt
ceva... Va trebui să treacă un timp, 
de teste, de tatonări...

— Sînt perspective de a se găsi 
„altceva" ? Nu mă 
postul lui Dinu sau

refer doar la 
al lui Lupescu...

Două din marile competiții ale 
anului fotbalistic 1972 au intrat de 
Pe acum în istorie : cea de a IV-a 
ediție a „Campionatului Europei", 
cițtigată de formația R. F. a Ger
maniei, și „Cupa Independenței", 
cucerită de deținătoarea titlului 
mondial. Brazilia. Cea de a treia 
— turneul final al J.O. de la Miin- 
chen — este pe drum...

Așadar, prețiosul trofeu, lucrat 
din aur și pietre prețioase de bi
jutierul Marcos Antonio Oliveira 
din Rio de Janeiro și inspirat din- 
tr-o veche pictură braziliană, afla
tă în casa marchizului de Santos, 
actualul rector al Universității sta
tului Guanabara, se alătură „Cupei

Jules Rimct", cealaltă mare cuce
rire a Braziliei. „Cupa Indepen
denței", are o înălțime de 45 cm 
și o greutate de 11 kg. fiind mon
tată pe un postament de lemn pie
trificat.

Incercînd o concluzie generală 
asupra celor două întreceri înche
iate se poate spune că ele au re
venit, într-adevăr, celor mai pu
ternice formații din lume. Numai 
că în timp ce campionatul Europei 
a însemnat un succes fără emoții 
pentru jucătorii lui Helmut Schon, 
ediția 1972 a reprezentativei con
dusă de Zagalo a convins mai 
puțin decît ediția «970 a ace
leiași echipe, antrenată de aceiași

DE PESTE HOTARE
• Președintele Confederației braziliene 

a sporturilor .Toao Havelange, a oferit la 
Rio de Janeiro o recepție în onoarea 
membrilor F.I.F.A. a conducătorilor de de
legații și a ziariștilor străini care au 
«sistat la întrecerile turneului de fotbal 
„Cupa Independenței".

în cursul unei alocuțiuni, rostite cu 
acest prilej, J- Havelange a exprimat 
oaspeților călduroase mulțumiri pentru 
prezența lor la această sărbătoare a -Ot- 
balului desfășurată în cadrul festivită
ților organizate tn cinstea celei de-a 150-a 
aniversări a proclamării independenței 
Braziliei. .

Tuturor narticinantllor le-a fost mmi- 
na*ă o medalie comemorativă a turneu
lui de fotbal „Cupa independenței".

• Pe stadionul central din Kampala 
s-a disputat întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre selecționatele 
Ugandei și Sudanului. Fotbaliștii din 
Uganda au obtinut victoria cu scorul 
de 4—0 (2—0) prin golurile marcate de 
Mulcasa (2) si Obua (2).

• Rezultate înregistrate în cadrul com
petiției Internationale europene de fot
bal „Cupa de vară": Eintracht Braunsch
weig — Z.V. L. Jllina (Cehoslovacia) 5—0 
(3—0): Austria Salzburg — I. F. K. Norr- 
koeping (Suedia) 2—4 (0—3): Hanovra 96 
— Hvidovre Copenhaga 3—2 (1—0).

Zagalo. Se pane că lipsa lui Pele 
se resimte mai mult decît se bă
nuia înaintea jocurilor acestei com
petiții care a adus la start 20 de 
reprezentative. Vedetelor care al
cătuiesc 11-le brazilian le lipsește 
liantul, jucătorul ieșit din comun 
care să-și subordoneze talentul ce
lorlalți. în timp ce Pele — căci 
despre el e vorba — era sărbătorit 
în Canada pentru golul nr. 1 000 
înscris în favoarea echipei sale de 
club. F. C. Santos, naționala țării, 
se chinuia în fața Cehoslovaciei, a 
Scoției, a Portugaliei. Dacă foștii 
învinși cu 4—1 de la Guadalajara, 
fotbaliștii cehoslovaci, se pot mîn- 
dri acum cu un scor alb în fața 
campioanei lumii, scoțienii, antre
nați de Docherty și portughezii lui 
Eusebio au pierdut cu 1—0, Jair- 
zinho găsind de fiecare dată în ul
timele minute drumul spre gol.

Reprezentativa Braziliei, deși 
neînvinsă după 33 de meciuri (re
cord mondial 1), nu a convins prin 
evoluția sa nici pe conducătorii 
Confederației braziliene a sporturi
lor. De pildă, A. Almeida, a decla
rat că formația învingătoare „nu 
ne-a mulțumit pe deplin mai ales 
in meciurile susținute împotriva 
Cehoslovaciei și Scoției. Dacă am 
face o comparație între echipele 
R. F. a Germaniei și Braziliei, de
sigur, formația vest germană este

superioară în acest moment". Și el 
a încheiat astfel : „Oficialitățile 
braziliene cunosc, insă, acest lucru 
si vor lua măsurile corespunză
toare, ela horind un program vast 
de pregătire fizică și tehnică". Așa
dar. semnalul de alarmă a fost 
tras.

Vorbind despre „Cupa Indepen
denței" se cuvine să remarcăm 
forma excelentă în care se află 
reprezentativa Portugaliei, experi
ența reușită a întineritei selecțio
nate a Uniunii Sovietice, alcătuită 
pe scheletul formației Zaria Voro- 
șilovgnad și întărită cu nume cu
noscute precum Șesternev și Bișe- 
veț, instabilitatea marcată de for
mația Iugoslaviei, instabilitate care, 
de cîțiva ani, iese tot mai mult în 
evidență, nereușita Uruguayului. ca 
și experiența încheiată fără glorie 
de echipa Argentinei, gazda tur
neului final al Campionatului 
mondial din 1978.

Cum spuneam, principalele două 
competiții internaționale de fotbal 
ale anului s-au încheiat. Credem 
că într-un meci R. F. a Germaniei 
—Brazilia, formația europeană ar 
reuși astăzi să se impună. Partida 
nu va avea loc însă decît în 1973, 
cînd reprezentativa sud-americană 
va face anunțatul său turneu în 
Europa...

Mircea TUDORAN

— Sd decid, în 
cu antrenorul, ce 
dreapta, ori stingă, 
trecut l-am început 
dreapta și l-am sfîrșit 
pusă. Ani in șir, am 
de joly-jocker..

— Dacă ar fi să alegi...

sfîrșit, împreună 
joc: ori aripă 

Campionatul 
ca extremă 
pe partea o- 
fost un fel

— Nu numai 
perspective, dar 
cesară o infuzie 
de talent.

că 
eu 
cu

sînt asemenea 
văd chiar ne- 

elemente tinere

gîndit ?

— Aj opta pentru partea dreaptă 
a terenului Acolo mă simt eu mai 
bine. Poate și pentru aceea că in

— La cine te-ai

— In primul rînd, la Dobrău și 
Mulțescu. Și dacă m-aș gîndi și 
mai mult...

Suficient, Mircea, și atît, doar ne 
aflăm în vacanță. Și așa, vrind-ne- 
vrînd, am dat-o prea mult 
fotbal.

G. NICOLAESCU

TRAGEREA SPECIALA LOTO
Cinci zile au mai rămas pînă la 

închiderea vînzării biletelor pentru 
tragerea specială Loto a Vacanței 
din 18 iulie 1972. Această tragere, 
importantă, are drept „cap de afiș" 
autoturismele DACIA 1300 și SKO
DA S 100 care se atribuie în număr

NELIMITAT. Se mai acordă pre
mii fixe în bani în valoare de 8.000 
lei, 5.000 lei, 4.000 lei, 2.500 lei, 
1.000 lei, precum și premii în nu
merar de valoare variabilă. Procu- 
rați-vă biletele din vreme.

NUME'RELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES NR. 28 
DIN 12 IULIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII :
2 198 400 lei, din care 1 182 259 lei 
report.

EXTRAGEREA I : 28 23 21 38
22 18.

Fond de premii : 1 481 599 Iei. din 
care 958 121 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a H-a ; 17 11 33
8 1,

Fond de premii: 716 801 lei, din 
oare 224 138 lei report cat. A.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel : în Capi
tală. începînd din 20 iulie pînă la 
26 august 1972 inclusiv; în țară, 
începînd aproximativ din 24 iulie 
pînă la 26 august 1972 inclusiv.

A VACANȚE
PREMIILE TRAGERII LOTO 

DIN 7 IULIE 1972
EXTRAGEREA I : Categoria

1 variantă 25% a 100 000 lei ; c
2 i 1,55 a 42 180 lei ; cat. 3 : 14 
a 4 463 lei; cat. 4 : 19.10 a 3 4!>3 1 
cat. 5 : 116,65 a 560 lei ; cat. 
150,05 a 436 lei.

Report categoria 1 : 27 307 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Catego 

A: 1,25 variante a 100 000 lei; c 
B : 2,35 a 24 678 Iei ; cat. C : 12 
a 4 754 lei; cat. D: 15,35 a 31 
lei ; cat. E : 30,45 a 1 905 lei ; cat. 
39,65 a 1 463 lei ; cat. Z : 1 128,25 
100 lei.

Report categoria A : 77 079 lei
Premiile de 100 000 lei au f< 

obținute de RITLI FRANCISC c 
Satu Mare și DAMJAN LUCREȚ 
din TîrnăVeni.
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BORIS SPASSKI A DESCHIS SCORUL!

PROGRAMUL PRIMULUI TUR IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI CUPA U. E. F. A.

Marți, Ia ora 17 (ora Reykjavik), 
pe o tablă confecționată din marmo
ră albă șl neagră (care a costat 1.000 
de dolari), cu piese tip „Staunton", 
din lemn de esență rară (400 de do
lari o garnitură), a început mult aș
teptatul meci de șah dintre Boris 
Spasski și Robert Fischer, supranu
mit, nu fără temei „al secolului" 
Intr-adevăr, întreaga istorie a luptei 
pentru coroana șahistă supremă. în- 
cepută oficial în 1886, nu a cunos
cut o întîlnire în care să se cioc
nească asemenea ambiții și pasiuni 
ca aceasta găzduită de capitala is
landeză.

pal Madrid
I C. Anderlecht 
[pești Dozsa 
pitic Glasgow 
pyern Miinchen 
iympique Marseille

F. Malmo
W. Innsbruck

fc.K.A. Sofia 
ierna Wanderers (Malta)

C. Magdeburg
RRIS BONNAWEG LUXEMBURG 
lerby County 
faterford (Irlanda)

l
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A|ax Amsterdam și Spartak Trnava se

Keflavik (islanda) 
Vejle B. K. (Danemarca) 

F. C. Basel 
Rosenborg Trondheim (Norvegia) 

Galatasaray Istanbul 
Juventus Torino 

Benfica Lisabona 
Dynamo Kiev 

Panathinaikos Atena 
Gorr.ik Zabrze 

Paloseura Turku (Finlanda) 
F. C. ARGEȘ PITEȘTI 
Zeleznicear Sarajevo 

Omonia Nikosia 

calificd direct în turul urmâtor.
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CUPA CUPELOR
Hetico Madrid

C. Milan 
erencvaros 
Lhalke 04 
cvan Bratislava sau Sparta Praga 
D.O. Haga 

mia Varșovia 
pkaraguecje (Turcia) 
cjduk Split 
ppid Viena

C. Zurich 
portina Lisabona 
KNDSKRONA BOYS . 
[zoporikos Larnaca (Cipru) 
[emad Amager (Danemarca) 
t. Carl Zeiss Jena

34.R:h3 N:f2 35.Nd2 ! și nebunul ne
gru va fi capturat. In această situa
ție, americanul a ales alternativa 
care 1 s-a părut sea mai favora’ 
pentru a juca finalul de regi și doi 
pioni în plus contra nebun) 33.Rg2 
h:g3 34,f:g3 N:g3 35.R:g3 Rd6 36.a4 
Rdâ 37Na3 Re4 38.N’c5 a6 39.b6 45 
40.R114 f4 ș! in această poziție, după 
o lungă gîndire, Spasski a dat muta
rea secretă. Imediat după întrerupe
re, secundant.ul său Efim Gheller » 
exclamat : „O poziție ca asta se cîj- 
tigă și cu ochii închiși 1...

națlonal Theodor Ghițescu, adversar 
în turnee al ambilor competitori la 
titlul suprem), a fost Interesantă, da
torită unei inovații în deschidere fă
cută de Spasski, dar — mai ales — 
spre sfîrșit. cînd salangerul. In do
rința de a complica și de a forța 
o poziție aproximativ egală, a re
curs la o combinație dubioasă, în 
tare a trebuit să dea nebunul pen
tru doi pioni.

Spasski, cu albele, a deschis cu 
pionul „d“ și partida, care se profila 
a fi un Gambit al damei 'Ragozin), 
a ajuns, prin intervertire de mutări, 
într-o Apărare Nimzovicî, variantă 
teoretică veche și binecunoscută.

1 d4 C16 2c4 e6 3 Cf3 dă 4Cc3 Nb4 
5.e3 9—0 S.Nd3 c5 7.0—0 Cc6 8a3 Naă 
»Ce2 (O noutate a lui Spasski. Cam
pionul mondial tinde să ajungă la 
poziții simple, de tip final, în care 
forța colosală de calcul concret a lui 
Fischer 
același 
schimb 
pentru 
deține două tempouri în plus) 10.N:c4 
Nb6 U.d:c5 D:dl 12.T:dl N:c5 13. 
b4 N’e7 t4.Nb2 Nd7 (Ultima și unica 
posibilitate a negrului de a dezvolta 
nebunul din c8) lă.Tacl Tfdg 16 Ced4 
Spasski își urmărește cu perseveren
ță planul de simplificare, pentru a 
valorifice, eventual, în final avansul 
de dezvoltare) 16..C:d4 17.C:d4 Na4
U.N63
Tc8 
T:cl 
Nd8 
29,b4
Negrul avea ia dispoziție o continua- 

de 30...
proba- 
un no- 

acest 
culoare.

★
Prima partidă (pe care o reprodu

cem cu adnotările maestrului tnter-

F. C. Aberdeen
F. C. Bruges
Tottenham Hotspur 
Hvidovre Copenhaga 
Manchester City
F. C. Koln
Honved Budapesta
Viking Stavanger (Norvegia) 
U. S. Rumelingen (Luxemburg) 
F. C. Liverpool
Grasshoppers Zurich 
Vitoria Setubal
Stoke City
Racing White Bruxelles 
A. C. Torino
Sochaux
Olimpiakos Pireu 
Angers
F. C. Porte 
UNIVERSITATEA CLUJ 
Steaua roșie Belgrad 
Internazionale Milano 
Beroe Stara Zagora 
U. T. ARAD
E.P.A. Larnaca (Cipru)
A.E.K. Atena 
Eskisehirspor (Turcia)
O.F.K. Beograd
Slovan Bratislava sau V.S.S. Kosice 
Dinamo Tbilisi
Ruch Chorzow 
Dynamo Dresda

Borussia Monchengladbach 
A. C. Advidaberg

Lyn Oslo 
I.F.K. Helsinki 

Valencia 
Bohemian Dublin 

Patrick Thistle (Scoția) 
I.B.V. Reikjavik 

Fe/enoord 
Eintracht Frankfurt 

Olimpique Nîmes 
Zoglebie Sosnowiec 
F. C. Kaiserslautern 

C.U.F. Barreirense (Portugalia) 
Las Palmas 

Frem Copenhaga 
U. S. Cagliari 

Dynamo Berlin 
C. F. Barcelona 

LEVSKI-SPARTAK SOFIA 
Lausanne Sports 

F. C. Valetta (Malta) 
Austria Viena 

I.F.K. NORRKOEPING (Suedia) 
Ararat Erevan 

Salgotarjon (Ungaria)
Fiorentina 

Duklo Praga 
Voivodina Novi Sad 

Twente Enschede (Olanda) 
Fenerbahce Istanbul 

Voest Linz

AUTOMOBILISTUL
BRAZILIAN FITTIPALDI

LA 0 NOUA VICTORIE

să fie limitată) 9...d:c< (In 
timp, albul determină un 
general in centru, tocmai 

a simplifica poziția, in care

Revelația actualului sezon auto
mobilistic. brazilianul Emerson Fit
tipaldi. a obținut o nouă victorie 
internațională. Concurînd pe o ma
șină „Lotus", el a terminat învin
gător în „Marele premiu al Aus
triei* (formula TI). Fittipaldi a par
curs 34 de ture de circuit (200 km) 
în 59:23,51, cu o medie orară de 
203,070 km. Pe locurile următoare 
s-au o^asat Mike Hailwood (Anglia), 
pe „Surtees" — 59:39,52 și Carlos 
Reutemann (Argentina), pe ..Brab
ham" — 1 h 00:10,03.

Tn urma acestor rezultate. în cla
samentul general al Campionatului 
Europei (formula II) conduce Mike 
Hailwood, cu 28 puncte, urmat de 
Carlos Reutemann — 23 p, Jean a
Pierre Jaussaud (Franța) — 21
David Morgan (Anglia) — 19 p și 
Niki Lauda (Austria) — 15 p.

N:b3 19.C:b3 T:dl
21.RI1 Rf8 22.Re2 Ce4

24.N:cl f6 25.Ca5 Cd6
27.Cc4 Nc7 28.C:d6
(Momentul cheie al partidei :

2O.T:dl 
23.TC1 
26.Kd3
N:d6

Bastia (Franța) 
Red Boys Differdingen (Luxemburg) 

Floriana La Valetta 
Slavia Sofia 

Standard Liege 
Spartak Moscova 
Vikinur Reykjavik 

Leeds United 
Fredrikstad (Norvegia) 

P.A.O.K. Salonic 
Wrexham (Țara Galilor) 

Hibernians Edinburgh 
RAPID BUCUREȘTI 

Cork Hibernians (Irlanda) 
F. C. Besa (Albania) 

Mikkeli (Finlanda)

t

ludith Dibar-Gohn și Mariana Simionescu, cuplul care a dispus de perechea Kalogeropoulos, Rota

(Suedia)

finala C.C.E. va avea loc la 30 mat 1973, la Belgrad, iar cea a Cupei 
cupelor la 16 mai 1973. la Paris

P.

TENISMENI ROMÂNI IN TURNEE INTERNAȚIONALE

ILIE NĂSTASE SI ION TIRIAC* >

ÎNVINGĂTORI ÎN MECIURILE DE IERI

Sala spoe- 
fost reluată 
a dat tn 
previzibilă i

UPA BALCANICA' LA TENIS
(Urmare din pag. I)

mâniei a debutat victorioasă în a 
La ediție a „Cupei Balcanice". Ea 
a adjudecat cu 3—0 întîlnirea cu 
rmația Greciei. ludith Dibar-Gohn 
lîntîlinit o foarte slabă rezistență din 
rtea mai puțin experimentatei jucă- 

kre Karola Kalogeropoulos : 6—1,
p2. Nici Ecaterina Roșianu nu a tre- 
lit să apeleze la toate posibilitățile 

tehnico-tactice, pentru a-și depăși 
I versa ra. Alex Bota : 6—2, 6—1. Atît 
[bar, cît și Roșianu, ne-au demon
tat. în acest prim meci cu formația 
reciei, că sînt capabile să cîștige si 
[le lai te partide, astfel ca trofeul să

rămînă, pentru a patra oară consecu
tiv, la București.

în meciul de dublu. ludith Dibar- 
Gohn, Mariana Simionescu au cîștigat 
categoric la Karola Kalogeropoulos, 
Alex Rota, cu 6—0, 6—0. Rezultatul 
nu mai suscită nici un comentariu !

Bulgaria — Turcia (feminin) 3—0. 
Iulia Berberian a dispus de Filiz 
Tokcan, cu 6—0, 6—1. Diana Moskova 
a cîștigat întîlnirea cu Rozi Feldman 
cu 6—0, 6—1, iar dublul bulgar ~ 
berian, Moskova a întrecut cu 
6—2 cuplul Tockan, Feldman.

ASTĂZI, de la ora 14.30. sînt 
gramate următoarele meciuri : 
culin : ROMANIA — TURCIA : Viorel 
Marcu — Tahsin Giirsoy, Dumitru

Ber- 
6—1.

pro- 
mas-

Hărădău — Biilent Altinkava ; GRE
CIA — BULGARIA : Nikos Kaloge
ropoulos — Liuben Genov, Pericles 
Gavrilidis — Matei Pampulov.

La feminin (meciurile vor începe 
la aceeași oră) se vor întîlni IUGO
SLAVIA — TURCIA : Irena Skulj — 
Rozi Feldman. Jelena Geneic — Hale 
Ugan ; GRECIA — BULGARIA : Ka
rola Kalogeropoulos — Iulia Berbe
rian. Xantipa Vassiliadis — Diana 
Moskova.

Căpitanii echipelor — Todor Todo
rov și Tomov Vladimir (Bulgaria), 
S. Michalopoulos și Janin Diamando- 
poulos (Grec’a). Suzan Giirel și Naz- 
mi Bari (Turcia). Vlasta Nigrinovici 
și Zvezdana Urek (Iugoslavia), Marin 
Bădin și Arnulf Schmidt (România) — 
vor anunța componența echipelor de 
dublu cu o oră înaintea începerii me
ciurilor.

La Baastad au început întrecerile 
campionatelor internaționale de tenis 
sie Suediei, la care participă jucă
tori din 21 de țări. în primele parti
de din proba de simplu bărbați s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Taroczy (Ungaria) — Anderson (Aus
tralia) 6—2, 6—2 ; Zahr (Sued’’a) — 
Cooper (Australia) 6—4. 6—2: Masters 
(Australia) — Loyo Mayo (Mexic) 
8—3, 6—4 ; Dibley (Australia) — Mig- 
r.ot (Belgia) 3—6, 6—0, 6—1 ; Hrebec 
(Cehoslovacia) — Fassbender (R. F. 
a Germaniei) 6—3, 1—6. 6_ 1.

Favoriții principali ai 
românul Llie Năstase și 
Manuel Orantes, nu au jucat in pri
mul tur.

Ilie Năstase a susținut miercuri 
primul joc cu suedezul Zabrodski, pe 
care l-a învins cu 6—2, 6—1. Joi îl 
va întîlni pe australianul Master.

La dublu, cuplul Ilie Năstase, Neale 
Fraser a eliminat în primul tur pe
rechea portoricană Passarel, Cărrero, 
Cu 6—3, 6—1.

turneului, 
spaniolul

★

partide din cadrul 
finală ale campionate-

avantaj de spațiu în 
nebuni de aceeași 

însă, se arunică într-o com- 
hazardată, pe care, pro- 
nu a calculat-o pînă

re simplă: 29...Re7, urmată 
Rd7, după care poziția este 
bil remiză, deși Spasski are 
tabil
final cu 
Fischer, 
binație 
babil,
la sfîrșit) 29...N:h2!? 30 g3 (Capcana 
s-a închis 1) 3O...h5 31.Re2 h4 32.Rf3 
Re7 (In lipsă de altceva mai bun. 
Abia acum se vede că varianta pe 
care mizase Fischer este eronată. La 
32...h3, urmează simplu: 33.Rg4 Ngl

41.
Iul
43.
46.
49.
52.

Ieri, după-amiază, în 
tarilor din Reykjavik, a 
prima pastidă. Spasski 
plic mutarea absolut

e:f4 și jocul a continuat în te- 
următor : 41... R:f4 42. Rh5 Rf5
Ne3 Re4 44. Nf2 *Rf5 45. Nh4 e5 
Ng5 e4 47. Ne3 Rf6 48. Rg4 Re5
Rg5 Rd5 50. Rf5 a5 51. Nf2 g5 
R:g5 Rc5 53. Rf5 *Rb4

R:a4 55. Rd5 Rb5 56. Rd6 
cedează (1—0).

Astăzi se joacă partida 
Fischer are piesele albe.

54. R:c4
și negruJ

a doi»a.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In ,-adrul turneului internațional ac 
baschet (junioare) de la Pesaro echipa 
Bulgariei, principala favorită a competi
ției. a întrecut cu scorul de 78—66 (40— 
33) formația Franței. Intr-un alt joc, re
prezentativa Spaniei 
(49—19) selecționata

trat centura obținlnd o meritata victorie 
la puncte.

a surclasat cu 102—40 
Portugaliei.

prilejui inaugurării stadionului oiim • 
din Alger, ministrul algerian pen- 
problemele tineretului și sportului,

In ultimele 
„16-imilor“ de 
lor internaționale de tenis ale Elve
ției de la Gstaad s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Wilhelm 
gert (R.F. a Germaniei) — 
Bohmstedt (S.U.A.) 7—5, 6—3 ; 
Loup Royer (Franța) — Patrik 
mer (Republica Sud Africană)
6—3 ; Jan Kukal (Cehoslovacia) — 
Kenhirai (Japonia) 6—2, 7—5 ; Ray 
Moore (Republica Sud Africană) —

Bun- 
Dick 
Jean 
Cra- 
6—2,

REVIRR
FEDERAȚIILE vest-germane 
Ietism și de scrimă au publicat 
ța sportivilor selecționați pentru 
Icurile Olimpice.
în ceea ce privește atletismul, 
ța nu cuprinde decît 20 de titulari 

bărbați și 9 femei), desemnați 
l.pă întîlnirea R.F. a Germaniei — 
Ir.S.S. desfășurată la Augsburg, 
■ilalți participanți nu vor fi cu- 
Iscuți decît la 26 iulie, după cam- 
onatele R.F.G., ce vor avea loc in
ie 19 și 24 iulie, chiar pe stadionul 
llmpic din Miinchen. Iată lista pri- 
ilor selecționați: femei: Hildegard 
dck și Gisela Ellenberger (800 m), 
țristel Frese (400 m), Christa Mer- 
n și Ellen Tittel (1 500 m), Rita 
ilden (200 și 400 m), Heide Rosen- 

hLiI (100 mg, lungime, pentatlon), 
meii Koloska (suliță), Liesel Wes- 
rmann (disc) ; bărbați — Paul An- 
■rvoorth, Manfred Steffnv. Lutz 
killipp (maraton), Bert Kannenberg 
țarș), Karl Honz (200 și 400 m).

oumpic

„OLYMPIA — EXPRESS"

Ultima noutate din cercu
rile organizatoare ale ' " 
este -------
care va apare intr-un tiraj 
de 350 000 de exemplare, pe 
durata 1 august — l.î sep
tembrie. Concurenții, oficialii 
și ziariștii, invitați la Miin
chen, vor primi ziarul gratuit 
pe toată durata apariției sale. 
Cele mai cunoscute nume de 
sportivi și ziariști, din dife
rit? țări, vor colabora la 
„Olympia-Express", astfel că 
mica sa colecție va constitui 
o adevărată sinteză a mișcă
rii sportive mondiale.

Interesant este faptul că, 
încă înainte de apariție, or
ganizatorii au primit cîteva 
mii de cereri de abonamente 
de pe tot globul, atît de la 
iubitorii de sport cit mai ales 
de la diferite biblioteci, dor
nice de a avea în colecția lor 
această publicație Mărturie a 
dezvoltării sportului și arăs- 
pîndirii ideilor olimpice zia
rul editat ’ "
organizare 
dovadă a 
presă la 
sportiv al

J.O.
aceea a unui cotidian,

de Comitetul de 
va rămine și ca o 
rolului jucat de 

marele eveniment 
anului 1972.

OIIMPICI’72

IVieslaw Gasiorek (Polonia) 6—4,
6—2 ; Pierre Barthes (Franța) — De
rek Chroeder (Republica Sud Afri
cană) 6—3, 6—3 ; Barry Phillips Mo
ore (Australia) — Guillermo Vilas 
(Argentina) 6—3, 6—0.

S-au disputat și primele meciuri 
din „optimile" de finală ale probei 
de simplu femei: Kazuko Sawamatsu 
(Japonia) — Haide Orth (R.F. a Ger
maniei) 4—6, 6—0, 7—5: Julie Held- 
man (S.U.A ) — Anne Phillips Moore 
(Australia) 6—0. 6—1 ; Marijke Scha- 
ar (Olanda) — Laura Rossouw (Re. 
publica Sud Africană) 3—6, 7—5. 
6—1 : Alena Palmeova (Cehoslovacia) 
— Marianne Kindler «Elveția) 6—3, 
6—1.

Ion Tiriac s-a calificat In sferturile 
de finală. Miercuri tenismenul ro
mân l-a eliminat pe Wilhelm Bun
gert. El a cîștigat primul set cu 6—2 ; 
apoi jucătorul vest-german a aban
donat. Alte rezultate : Gimeno-Spear 
6—1, 6—3, Ph. Moore-Koch 7—5, 6—3, 
Panata-Munoz 8—6, 6—2.

In cadrul turneului 
chel pe iarbă de
R. D. Germane a întrecut cu scorul de 
4—0 (1—0) selecționata Ungariei, tntr-un 

joc, reprezentativa Poloniei a dispus 
7_ 0 <1—0) de formația Cehoslovaciei.

international de lin
ia Katowice, echipa

alt 
cu

Frederick (Maryland) au început inLa . ________ _________ . ..
trecerile concursului de selecție a atle
telor americane în vedrea participării la 
Jocurile Olimpice de vară de la Miin
chen. In prima zi de concurs. Patty John
son a stabilit un nou record al S.U.A. în 
proba de 100 m garduri cu performanta 
de 12.9. Cu un nou record național s-a 
încheiat și cursa feminină de 1500 m ciȘ- 
tigată de Francie Larrieu cu timpul de 
4.10. unul din ceie mai bune rezultate 
mondiale ale sezonului. Și-au mai asi
gurat selecția în echipa americană Bar
bar» Ferrell — 11.3 pe 100 m plat, Mareo 
Seidler — 16.28 m la aruncarea 
Si Deanne Wilson — 1.76 m la 
in tnăltime.

greutății 
săritura

Veneția,La Trevisio. în apropiere de
s-a disputat o interesantă reuniune de 
box în. cadrul căreia campionul Italiei 
la oat. grea Bepi Ros și-a pus titlul in 
joc în fața șalangerului său Dante Cane. 
După 12 runduri animate Ros Și-a păar

Cu 
pic 
tru . . _ ...
Abdellah Fadehr, a anunțat că Algeria 
își va depune candidatura pentru orga
nizarea Jocurilor Olimpice de v.-ră din 
anul 1984. Ministrul algerian a declarat 
că noul stadion este prima construcție 
a unui mare complex sportiv, care va fi 
terminat în 1975, cind va găzdui Jocurile 
M editera nc ern e.

La 12 august, din eiașul Porto, se va da 
startul în cea de-a 34-a ediție a Turului 
ciclist al Portugaliei. în acest an traseul 
cursei, care 
va măsura 
23 de etape.

se va încheia la 27 august, 
circa 2 500 km împărțit! îr-

se mfiltrzaza tot mal mul»Delincventa .
in sportul profesionist american, a de^ 
c’.arat un purtător de euvlnt al Comisiei 
speciale a Camerei Reprezentanților, în
sărcinată să întreprindă o anchetă cu 
privire la amestecul crescind al gangste
rilor în lumea sportivă a tării. în rapor
tul preliminar, publicat la Washington, 
ee precizează că boxul, cursele de cai și 
baschetul sînt sporturile în care se ope
rează nestinjenit. Comisia deține probe 
despre trucarea a numeroase meciuri de 
box si a curselor hipice. S-a hotârit ca 
să fie eonvocatl la New York șl Los An
geles mai multi impresari și manageri 
care activează în sportul profesionist. Nu 
au fost citate însă nume.

/

ATLETISMUL AMERICAN TRĂIEȘTE CU ADEVARAT
DOAR IN ANUL OLIMPIADEI!

Harald Norpoth (5 000 m), Manfred
Letzerich (10 000 m), Willi Wagner 
(3 000 m obstacole), Hans Baumgart
ner (lungime), Herman Magerl (înăl
țime), Klaus WolfermanD (suliță).

FOSTUL recordman mondial la a- 
runcarea suliței, finlandezul Jorma 
Kinnunen, a făcut, de curind, inte
resante declarații cu privire la șan
sele pe care le au deținătorii marilor 
performanțe la această clasică disci
plină sportivă. „Pentru 
mai bun antrenament îl 
participarea la cît mai 
cursuri. Calendarul meu 
de asemenea participări 
limpiadei și, dacă accidentele mă vor 
cruța, nădăjduiesc să ating cea mai 
bună formă în luna septembrie. Se 
oretinde că la actuala ediție olimpi
că, o medalie de aur nu se va putea 
obține decît cu o aruncare de 92—93 
de metri ! Cred că voi fi în stare 
de așa ceva. Mă pregătesc... Dacă 
recordul meu nu va fi doborît la 
Miinchen de Janis Lusis, atunci a- 
ceastă ispravă o vom 
finlandezii".

Numai că Lusis s-a 
așteptat J.O. pentru a 
man. Rămine acum de 
va încheia „duelul" 
fostul și actualul recordman

MONIKA ZEHRT

(R. D. Germană)

51,0 LA 400 m

mine, cel 
constituie 

multe con- 
prevede 30 

înaintea O-

face tot noi

grăbit 
deveni 
văzut 

olimpic

și nu a 
record, 
cum se 

între

de au-O ADEVĂRATĂ avalanșă 
tomobile, purtînd table de înmatri
culare din toate țările lumii, se va 
abate asupra orașului Miinchen, în- 
cepînd din ziua de 26 august. S-a 
calculat că cel puțin 60 de mii de 
automobile se vor adăuga mașinilor 
și mijloacelor de transport în comun, 
existente deja în Miinchen. Se con
tează pe un aflux de minimum 300.000 
de vizitatori ai diferitelor amenajări 
olimpice. Toate acestea implică mari 
perturbări în serviciul de circulație 
și administrația poliției miincheneze 
nu le va putea face față singură. 
Spre a veni în ajutorul colegilor, 
toate marile orașe din Germania Fe
derală au detașat agenți de circula
ție pe o perioadă de o lună Se pre
conizează cu această ocazie și ur 
schimb de experiență pe probleme" 
de circulație, între serviciile respec
tive din diferite țări ale Europei oc
cidentale

DUMBRAVA OLIMPICA de la 
Oberwiesenfeld este în continuă creș
tere. Alte 15 țări au trimis la Miin 
chen exemplare specifice ale arbo
rilor din zonele respective. Numărul 
țărilor care au răspuns apelului pre-

S-a născut la 20 septembrie 1952 
la Riesa ; are 1,63 m înălțime șl cin- 
tărește 56 kg: evoluția rezultatelor la 
400 rn: 1967 — 59.5, 1968 — 56,7, 1969
— 55,3. 1970 - 52,9. 1971 — 52,5. 1972
— 51,0 record mondial egalat; campi
oană de junioare în 1970 la 400 m 
ștafeta 4x400 m. campioană europea
nă la Helsinki la ștafeta 4x400 m.

,.Copilul Spartachiadelor", cum este 
numită noua recordmană a Europei
— un excelent produs al sistemului 
de educație fizică din R.D. Germană

a apărut in arena internațională in 
primul an al acestui deceniu, ciștl- 
gind, la Paris, două titluri in între
cerea celor mai buni atleți juniori 
de pe continent. în 1971 este deja a 
doua alergătoare de 400 m din tara 
sa, dar, fiind considerată prea crudă, 
nu este înscrisă in proba individuală 
la campionatele europene de la Hel
sinki. Aleargă numai în ștafetă Kt 
aduce o contribuție importantă la sta
bilirea recordului mondial (3:29.3)

La începutul acestui sezon aleargă 
51,9. învingînd-o pentru prima data 
pe marea sa rivală, campioana de la 
Helsinki, Helga Seidler. Reușește apoi 
51,7, performanță cu care egalează 
recordul continental al franțuzoaice
lor Nicole Duclos $i Colette Besson, 
în cadrul campionatelor republicane 
la mijlocul lunii iunie, încheie turul 
de stadion în 51,1 atît în serie cît și 
în finală, la numai 0,1 de recordul 
mondial — ce părea extrem de solid
— al Marylinei Neufvilîe, egalînd, în 
sfîrșit, rezultatul jamaicancei săp
tămâna trecută la Paris. Este, deocam
dată. singura atletă care pare capa
bilă de a atinge fabuloasa graniță a 
celor 50 de secunde.

S-ar putea face, desigur, o mulți
me de considerații pe marginea 
sistemului de calificare a atleților 
din S.U.A. pentru Jocurile Olimpice. 
Se poate spune că un trial, care 
joacă viitorul unui atlet pe o sin
gură carte, în cîteva minute, este 
nedrept, că orice valoare recunos
cută și verificată poate fi negată în- 
tr-o singură zi. Pe de altă parte, se 
poate afirma însă că această moda
litate de a alcătui o selecționată o- 
limpică trădează o forță uriașă. Ade
vărul este undeva, 
sîntem 
permite 
Matson, 
naivitate, 
nu sînt, 
ale 
ultimele.

Concursul desfășurat timp de 10 
zile la Eugene a adunat, cu foarte 
puține excepții, tot ce are mai bun 
atletismul american Ia ora actuală. 
Vom încerca să comentăm rezulta
tele trialului, grupînd probele în 
funcție de șansele atleților de peste 
Ocean la întrecerile de la Miinchen.

Intr-o primă categorie și-ar găsi 
loc probele în care supremația ame
ricanilor este evidentă, eventuale 
eșecuri la J. O. putînd fi considerate 
surprinzătoare. La 400 m si 110 m g, 
atleții din S.U.A. pot cîștiga 
cîte trei medalii. ' _
fost întotdeauna „minele de aur1 
atletismului american, 
concurenta a fost 
la 400 m, îneît, cu 
45,3. suficientă 
oricărui concurs în 
tut intra în finala , 
Lee Evans, recordmanul lumii, 
face deplasarea la Miinchen numai 
în calitate de component al ștafe
tei 4 x 400 m este elocvent. Wayne 
Collet (44,1) și John Smith (44,3) nu 
pot fi. teoretic, învinși pe această 
distanță. La fel, la 110 mg. Tom 
Hill și Rod Milburn nu oot pierde 
dee<» în cazul unor accidentări. La 
săritura cu prăjina cei trei ameri
cani (Bob Seagren, în special Steve 
Smith și Jan Johnson apar, de ase
menea. ca principali favoriți. La 
Eugene al patrulea clasat. Dave Ro
berts, campionul S.U.A. din acest an, 
nu s-a putut califica cu 5,40 m 1 (Al

la mijloc, deși 
a-ți 

acasă un Randy 
mai degrabă... 

Evans, Matzdorf 
primele victime 

probabil, nici

înclinați să credem că 
să lași 
înseamnă
Matson, 

însă, nici 
„trialului" și.

. _ chiar 
Aceste probe au 

ale 
La Eugene, 

atît de puternică 
o performantă de 

pentru cîștigarea 
lume, nu s-a pu- 

_ probei. Faptul că 
va

8-lea clasat a sărit 5,20 m !). La 400 
m g și la greutate, Ralph Mann (48,4) 
și Dick Bruggemann (48,6), respectiv 
George Woods si Al. Feuerbach 
(21,43 m anul acesta) vor întîmpina 
la Miinchen opoziții serioase, dar 
rezultatele actuale le dau un ascen
dent față de adversarii lor. In a- 
ceastă primă grupă trebuie introdu
se și cele două ștafete, 4x100 m șl 
4 x 400 m, unde valoarea componen- 
ților asigură, fără îndoială, america
nilor prima șansă.

La polul opus se află cîteva probe 
în care rezultatele de la Eugene — 
și chiar cele mai bune performante 
ale celor reținuți pentru J. O. — nu 
la«ă să se întrevadă posibilitatea u- 
nui succes american la Miinchen : 
aruncarea suliței și a ciocanului. 
3000 m obstacole. 20 șl 50 km marș.

In celelalte probe, șansele ameri
canilor sînt, mai mult sau mai puțin, 
cam la același nivel cu ale celorlalți 
atleți valoroși din lume. Merită, cre
dem, o atenție specială probele de 
100 și 200 m, pînă nu de mult unul 
din punctele forte 
american. La 
100 m au fost 
9,9 s, 2 x 10,0, 
m. ele pot fi 
nea bune în ________
trivnic de aproape 2 m/s.
lotuși că actualii „aleși" pentru Miin- 
chen n-au valoarea unui Bob Hayes, 
Jim Hines sau Tommie Smith.

succes

ale atletismului 
Eugene, rezultatele la 
excelente — de 2 ori 
3 x 10,1 — iar la 200 

considerate de aseme- 
condițiile vîntului po- 

Aoreciem

La semifond și 
chipei americane 
Woitle (800 m) — 
loasă revelație a 
Kyun (totuși !). calficat doar la 1 500 
m, Steve Prefontaine (5000 m) și 
Frank Shorter (10 000 m). Menționăm 
că proba de 800 rn a fost cea mai 
rapidă alergată vreodată, performan
ța de 1:45,2 nefiind suficientă pen
tru calificarea la J. O.

Săriturile au prilejuit concursuri 
de un nivel ridicat, poate sub aștep
tări la săritura în lungime — deși 
trei atleți au sărit, totuși, peste 8 m 
— unde nu există încă o adevărată 
vedetă pe locul lăsat liber de Boston 
și Beamon.

Ratarea calificării de către record
manul mondial la săritura în 
țime Pat Matzdorf nu poate fi 
siderată o mare surpriză. El a 
accidentat o bună perioadă de 
și, în general, rezultatele sale 
contradictorii.

Ca valoare atletică, meetingul, 
prelungit de la Eugene a fost o reu
șită. Rezultatele sale sînt. oricum, 
mult superioare celor obținute în 
cei trei ani — obișnuiți — de „hiber
nare” post-olimpică, determinîndu-ne 
să afirmăm din nou că atletismul din 
S.U.A., trăiește, cu adevărat, doar în 
anii olimpiadelor.

ÎN „CUPA MĂRII BALTICE'

fond, vedetele e- 
se numesc Dave 

cea mai spectacu- 
trialului — Jim

înăt- 
con- 
fost 

timp 
sînt

Vladimir MORARU

RECORDURI MONDIALE LA HALTERE
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

„Cupa Mării Baltice" Ia haltere a 
început la Riga, reunind concurenți 
din R. D. Germană, Pc.lonia, 
UR.S.S. și alte țări. La categoria 
muscă, pe primul loc s-a clasat 
Adam Gnatov (U.R.S.S.) cu 335 kg 
la totalul celor trei stiluri. Haltero
filul sovietic a stabilit, de aseme-

nea, două noi recorduri mondiale ! 
120,5 kg la „împins" și 132 kg la 
„aruncat". Polonezul Maskewicz s-a 
situat pe lacul doi la această ca
tegorie cu 297,500 kg. In limitele 
categoriei cocoș, victoria a revenit 
sportivului sovietic Ghenadj Cefin 
— 372,5 kg, iar la categoria pană, 
a terminat învingător compatriotul 
său Iuri Golubțov cu 382,500 kg.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

șcdintelui Comitetului de organizare 
de a participa în-felul acesta la plan
tarea unei păduri olimpice, se ridică 
acum la 36.

Se preconizează și alcătuirea unei

sere gigantice, cuprinzind exemplare 
ale florei din lumea întreagă, obți
nute de asemenea prin donația insti
tutelor botanice ale diferitelor țări 
din întreaga lume.

REGRETE PENTRU VĂÂTAINEN
După cum anunță agențiile de 

presă, atletul finlandez Iuha Vd- 
âtainen, marele performer 
campionatelor europene din 1971, 
unde a obținut medaliile de aur la 
5 000 și 10 000 m. nu va participa 
la Jocurile Olimpice.

Campionul european, care are 
vîrsta de 31 de ani, a declarat că 
nu poate face nici un pronostic cu

al

privire la proiectele sale sportive, 
deoarece în ultimele două săptă- 
mîni a trebuit să-și înceteze antre
namentele în urma recidivării u- 
nor traumatisme mai vechi, care 
îl fac indisponibil, pe o durată mai 
îndelungată. După toate probabili
tățile. sezonul 1972 a fost ultimul 
din cariera sa atletică.

LUNI, TRAGEREA LA SORTI A PARTIDELOR VIITORULUI 
CAMPIONAT DE RUGBY

Luni 17 iulie, la ora 18, va avea Ioc la 
sediul Federației Române de Rugby tra
gerea la sorți a meciurilor viitorului 
campionat republican ediția 1972 73. La 
această ședință vor lua parte delegații 
celor 1< echipe participante la campiona
tul diviziei A. și anume: Dinamo, Stea-

ua. Grivita Roșie, Gloria. Sportul studen
țesc și Vulcan (toate din București), 
precum și Universitatea Timișoara, Știin
ța Petroșani, C.S.M. Sibiu. Farul Cons
tanța. A.S. Rulmentul Bîrlad, Politehni
ca Iași. A.S. Precizia Săcele și A.S. Con
structorul Suceava.

TURUL FRANȚEI (ETAPA A 10-a)
MERCKX — ACCIDENTAT, DAR 

CONDUCE

JOE FRAZIER Șl CASSIUS CLAY NU RENUNȚĂ LA MECIURI..
Campionul mondial de box la catego

ria grea. Joe Frazier, a început tratati
vele in vederea Intilnlrii pe care urmea
ză să o susțină în compania lui George 
Foreman. Meciul ar urma să aibă loc la 
sfirșitul lunii septembrie sau începutul 
lunii octombrie la Nassau (40 km. de 
New York). Pe de altă parte, fostul cam-

pion al lumii, Cassius Clay.
că " " - " - ■
să 
Iul
lie
După acest meci el îl va întîlni la 28 au
gust. la New York, pe Floyd Patersson.

speră ca pînă la sfirșitul 
fie acc?r»+at ca șalanerer 
Frazier. Clay urmează ca 
să-l întîlnească, la Dublin,

a anunțat 
acestui an 
ofic»al al 
la 19 iu- 
pe Lewis.

Etapa a 10-a Castres — Grande .Violle 
(207 km) din Turul ciclist al Franței 
a fost cîștigqtă de belgianul Willy Ceir- 
Ilnck în 6h 08:19, La 3 secunde a sosit 
un pluton masiv, în care se afla și 
Eddy Merckx. Acesta, în ciuda faptului 
că s-a 
de km 
schimbe 
fugari.

în clasamentul generai conduce 
Merckx, urmat la 2:30 de Guimard, la 
2:56 de Ocana și la 4:23 de Gimondl.

Astăzi, etapa a 11-a : Grande Motte — 
Le Wentoux o alf$ rută dificilă în 
Pirinei.

accidentat într-un 
înainte de sosire, 
bicicleta si să-i

viraj la 20 
a reușit să 

ajungă pe

. riad
1O11J
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