
CINCINALUL ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE!

PERFORMANȚE ALE MUNCII
„SA CONSTRUIM MAI BINE, MAI

REPEDE, MAI IEFTIN!1
® Reportaj la zi pe cîteva șantiere ale

...Iulie 1972. Orele, minutele, 
acest timp fecund, rostuit pînă în 
cele mai mici detalii, se înscrie în 
procente pe graficele întrecerii so
cialiste, oglinzi ale hărniciei omu
lui.

Reporterul și-a propus o incursiu
ne în diferite zone ale Capitalei, 
pentru a-i cunoaște pe prietenii ei 
fideli — constructorii.

Primul popas l-am făcut pe șan
tierul unde, la ora actuală. împre
ună cu brigada sa. lucrează cel mai 
vestit montor de prefabricate, 
Gheorghe Șerpău, de la șantierul I 
al întreprinderii de constructii- 
montaj nr. 2.

...Panourile „alunecau" parcă din 
cer în mîinile dibace ale muncito
rilor. Nici o mișcare în plus, totul 
calculat milimetric. în asa fel îneît 
nici un minut să nu fie pierdut. 
Se montează într-un ritm intens. 
Acolo, sus, pe planșee, tabloul 
muncii ti se înfățișează grandios, 
spectaculos.

Brigada lui Gheorghe Șerpău a 
lansat în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a aniversării 
unui sfert de veac de la proclama
rea Republicii o chemare la între
cere către toate brigăzile complexe 
de montori la blocurile de locuințe 
de P 4- 4 nivele din panouri mari 
prefabricate, propunîndu-și realiza
rea lucrărilor cu ajutorul unei ma
carale ZB 80, cu un ritm mediu 

zi de 2,5 apartamente convențio-

Capitalei

|
M ■ 1

WNf”- Vr' -
PRCLETART DIN TOATE ȚÂRlLt, VNIȚl-VĂ tf

ZIAR AL.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU E DU O AT IB FIZICA 51 SPORT

ANUL XXVIII Nr. 7117 4 PAGINI 30 BANI Duminica 16 iulie 1972

Chemarea comunistului Gheorgbe 
Șerpău, după ce a fost însușită și 
de alte brigăzi de montori de pe 
șantierele orașului, a ajuns și în 
alte județe ale țării. întrecerea a 
devenit pasionantă, urmărită eu 
interes de constructori și specia
liști.

— Cum e ritmul la montaj — l-am
PETRE GHEORGHIU

(Continuare in pag. a 3-a)

BILANȚ RODNIC AL
DIN JUDEȚULî
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ÎNTREPRINDERILOR

CINCI VICTORII ROMANEȘTI
IN REGATA SNAGOV“

• Alte douâ titluri au revenit canotorilor din R.S.S. Ucraineană • Curse atractive in finalele de ieri
• Verificări utile pentru echipajele noastre vizate să participe la Jocurile Olimpice

:exi

Gh. BRIOTA

Naționale a partidului și a celei 
a XXV-a aniversări a proclamă- 
Republicii. La întrecerea socialis- 
participâ toți muncitorii, inginerii 
tehnicienii întreprinderilor jude-

COVASNA

4 fără cirmaci (I. Ganță,roman de

DE CAIAC-CANOE

Vasile Grigore,
Mișu Barcan,
Steaua, elevi ai 
Nicolae). Păcat

„Capiu ae 
imediat aupă r:

și Hanche. 
m : 1. Karpaty 
2. Schurmann 
Miiller (R.D.G.) 
(R.D.G.) 4.38,0 ;

D. Grumezescu. D. Ivanov. E. Tușa),
• Foto : S. BAKCSY

pe scurt, „filmul" ți rezultatele 
șapte finale, in cadrul cărora 

consemnat 3 victorii pentru

ECHILIBRU VALORIC ÎN PRIMA

Colectivele de oameni ai muncii 
din întreprinderile județului Covas- 
na și-au realizat și depășit anga
jamentele luate în cinstea Conferin
ței ...............
de 
rii 
tă
Și ____ ________ _ _____
țului. Hotărirea unanimă este ca pla
nul cincinal să fie îndeplinit in pa
tru ani și jumătate! Numai in pri
mele șase luni ale acestui an s-a rea
lizat peste 50 la sută din sarcinile 
la producția marfă, ceea ce crează 
condiții pentru depășirea lor substa 
țială in semestrul II. Planul produ 
ției marfă a fost depășit cu 41 mi; 
bane iei, ceea ce reprezintă peste 
la sută din angajamentele luate in: 
țial pentru acest an. Depășirea s 
concretizează in bunuri materiale

t județul 
gâjămenti 
iriaței 3 
ie realizate

A FOST INAUGURAT STAȚIONARUL 
DE MEDICINA SPORTIVA

DE LA CENTRUL
AUGUST-

’te+v...... j*

la fes-

Laboratorul de investigații cardiace este înzestrat cu aparatură ultra
modernă

Foto I Theo MACARSCHI
♦

le. pre- 
tive. 
tânescu, 

ui de me- 
?torul de 
a căror 

igură tot 
de neuro- 

mie a efor- 
i. Aparatura 

ultra mod cadrele ce înaltă
specialitate, care vor asigura asis
tența medicală, constituie cele țieuă 
caracteristici principale ale Stațio
narului. Iată, de altfel, ' și opinia 
dr. loan Drăgan. directorul Centru
lui : „Noul centru medico-sportiv 
va cuprinde in atribuțiile sale nu 
numai problemele de traumatolo
gie sau patologie, ci, in primul 
rină, recuperarea funcțională a 
sportivilor după solicitările mari, 
de la campionatele mondiale, eu
ropene sau Jocurile Olimpice. Ua fi 
redus, astfel, cu aproximativ 25 la 
sută, timpul recondiționării psiho- 
fizice a sportivilor-.

re. Cele 
două ambarcații cehoslovace (intra
te direct in Ir.irecerîle decisive), dar 
mai cu seamă cele patru echipaje 
ucraineene. care au ajuns in finale 
(la simplu ți 2 f.c., schifiștii din 
Kiev nu au reușit să treacă de sita 
recalificărilor din ajun) s-au străduit, 
in mod vădit, să obțină un loc cit 
mai bun în compania canotorilor 
români. Această dorință de afirma
re — in ciuda unei piste cu valuri 
înalte, care au ridicat probleme' su
plimentar? de tehnică — a asigurat 
calitatea spectacoli'Tui 'sportiv. Atrac
ția Regatei a constituit-o 
concurență a schifiștilor 
lotul olimpic, care au 
(de antrenorul Dumitru 
utile verificări speciale 
probei de 2 fără cirma 
dintre ei trăgind apoi și 
obișnuită de 4 fără cirmaci 
tă dăruire. în fine, un ah 
atracție de pe programul 
mai puțin scontat, l-a constituit pre
zența la start — alături de valori 
consacrate — a unor juniori cu reale 
perspective de progres. ca Gvlizb 
Gali (C^.O. Tg. Mureș), la simplu.

• sau loan 
la 2 vjsle 

antreno- 
că. dm- 

reuniunii 
mondiali, 
și Petre 

strict de 
_ apropiatelor

J.O.. nu a inclus și „Regata Snagov". 
astfel că absența este motivată. Dar

Florian și 
Secheli și 
(toți de la 
rului Radu 
tre „capetele de afiș" ale 
finale au lipsit campionii 
dinamoviștii Ștefan Tudor 
Ceapura Programul lor 
pregătire. în vederea

iată, 
celor 
sm _
Steaua și cite 2 pentru Dinamo și 
reprezentativa R.S.S. Ucraineene__

Schif 4-J-l. „Uvertura" întrecerilor 
decisive a revenit, destul de ușor, 
combinatei cluburilor Avangard, din 
Kiev și Zaporoje, care a tras într-un 
ritm constant. Rezultate : 1. Combi
nata Avangard Kiev - Zaporoje (V.

Olehnovici — V. Iscenko — N. Lea- 
boveț — V. Olevici -(- Mandrîkin) 
6:23,0. 2. Dinamo (I. Dumitru — A. 
Roman — E. Gali — A. Mitarcâ J- C. 
Bunceanu) 6:30,0, 3. Steaua (Gr. Iva
nov — Z. Pop — N. Banaga — A. 
Kapornai F. Sandu) 6:40,2, 4. Sla
via Praga (Platovsky — Menutil —• 
Zastera — Kolar 4- Beneș) 6:52.5

Schif 2 fără cirmaci. Pentru a doua 
oară, la interval de... o noapte, Ilie 
Oanță și Dumitru Grumuzescu îi de
pășesc pe colegii lor din cunoscuta 
barcă de 4 f.c., Emerich Tușa și D. 
Ivanov, ca și pe specialiștii probei, 
I. Cacencu și. Fr. Papp, viitori con- 
curenți la J.O. Felicitări tuturor a- 
oestor canotori dinamoviști și, în 
special. învingătorilor — pentru fru
musețea spectacolului oferit. Rezul
tate : 1. —’ 
muzescu) 
cencu — 
(E. Tușa . .
Steaua (C. Nistoroiu — C. Georges
cu) 7:25.8.

Schif simplu. Multiplul campion, 
național, Alexandru Aposteanu (Stea
ua) nu a avut adversari de valoare 
apropiată. Beneficiind de o tehnică 
superioară, el a trecut cu mai multă 
ușurință de handicapul valurilor, ast
fel că, a putut stabili față de prin
cipalul urmăritor, colegul de club 
Marian Toma, diferența record a re
uniunii : 26,5 ș. Rezultate : 1. A. A- 
posteanu (Steaua) 7:24.5, 2. Marian 
Toma (Steaua) 7:51,0. 3. F. Hoff (Di
namo) 7:53,7, 4. G. Gall (C.S.O. Tg. 
Mureș) 8:00,0.

Schif 24-1, In lipsa campionilor 
mondiali, primii au t-ecut linia de 
sosire, fără a fi solicitați pe par
curs. steliștii Adalbert Agh — Mi
hai Naumescu 4- Ovidiu Gheorghe. 
De subliniat disputa echilibrată pen
tru locul secund. Rezultate : 1. Stea-

Dinamo (I. Oanță, D. Gru-
7:01,0, 2. Dinamo (I. Ca-

Fr. Papp) 7:05,5, 3. Dinamo
— D. Ivanov)' 7:14,5, 4.

Neagoe MARDAN

(Continuare in pag. a 4-a)

ZI A REGATEI

99CUPA BALCANICĂ* L IS

ECHIPEI1 ROMANE
Sîmbătă dimineață a continuat par

tida de dublu, întreruptă vineri, din 
cadrul întîlnirii România — Iugosla- 

■►Yia, Jocul s-a reluat de la scorul de 
** 6—4 (primul set) în favoarea tenisme- 

nilor noștii, șl 4—3 Ia ghemuri pen
tru cuplul iugoslav Zlatko Ivancici, 
Dragan Savic. Iu continuare, Marcu și 
Hărădău au trebuit să cedeze al doi
lea set : 5—7 dar le- au cîștigat pe 
uimătoarele două : 8—6, 6—2.

Astfel, scorul general al întîlnirii Ro
mânia — Iugoslavia este de 2—1. Un

Azi, la Ploiești

DERBYUL DE TRAP
Pasionalii alergărilor de cai 

și-au dat întîlnire, pentru 
astăzi, la Ploiești, unde se 
dispută Derbyul de trap. Din 
totdeauna, această alergare 
care reunește la startul ei 
elita generației tinere de tră
pași, a constituit punctul de 
atracție nr. 1 al sezonului hipic, 
întrecerea în jurul căreia s-au 
strîns ambițiile crescătoriilor 
și ale driverilor, alergarea 
care i-a invitat cel mai mult 
la pariuri și discuții con
tradictorii pe suporterii unul 
cal sau al altuia.*

Dar, cine va fi marele în
vingător. calul care va tre- 
ce primul potoul, la capătul 
celor 2 800 de metri de im- 

i petuoasă alergare ? Se vorbeș
te cel mai mult de Struna, de 
Huluba, de Hibrid, de Tor
pedo sau de Filtru. Dar, in
diferent de recordurile 16? 
anterioare, toți caii pot rea
liza marea performanță, în 
această cursă în care parcă 
și el văd un prilej de afir
mare...

Nu mai încape îndoială că 
Hipodromul din Ploiești va 
fi astăzi un furnicar. Oame
nii turfului vor să trăiască 
emoțiile cursei care trebuie 
să desemneze *calul-campion. 
exemplarul cabalin de rasă 
capabil să acopere distanța 
de 2 800 de metri cu viteza 
unui tren, într-o alergare ca
re impresionează, în același 
timp, prin grația ei, prin 

j lupta dîrză pentru victorie
O singură alergare se nu

mește DERBYUL...

punct prețios adus reprezentativei țâ
rii noastre.

După amiază reprezentativa mas
culină a României a avut ca adver
sară echipa Bulgariei. Pe un vînt și 
mai puternic decît în zilele prece
dente, care a imprimat traiectorii 
imprevizibile multor mingi, jucătorii 
ambelor echipe au făcut mari efor
turi pentru a-și controla loviturile

ROMANIA — BULGARIA 3—0 
(masculin). Prima partidă s-a disputat 
între Viorel Marcu și Liuben Genov. 
In setul Intîi, Marcu și-a găsit mai 
greu ritmul pe de o parte, iar pe 
de altă parte adversarul său nu i-a 
dat răgaz să se distanțeze, astfel că 
tenismenul român a trebuit să ac
cepte egalitatea pînă la 3—3. In a- 
ceastă situație el are serviciul, cîști- 
gă și face 4—3, își adjudecă apoi 
ghemul următor pe serviciul Iui Ge
nov și 5—3, terminind primul set cu 
6—3. Apoi, jucătorul bulgar nu a mai 
găsit antidot pentru loviturii? din ce 
In ce mai sigure ale lui Marcu, care 
învinge în următoarele două seturiî 
“ ' 6—1.

Hărădău — M. Pampoulov
6—1. Deși bulgarul a făcut 
deosebite pentru a cîștiga 

Hărădău a jucat

6—1.
D.

6—1.
turi
nirea, 
greșeală și printr-o lungă serie de

6—2, 
efor- 
întîl-
fără'

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

înDouă panouri masive instalate 
incinta stadionului șl în mijlocul 
Clujului, o vitrină cuprinzînd tro
feele sportive ce vor fi acordate 
cîștigătorilor ediției a III-a a cam
pionatelor europene universitare de‘ 
fotbal, ca și distincțiile pe care or
ganizatorii le vor oferi fotbaliștilor 
remarcați în mod deosebit și 800 
de afișe care au împînzit zilele a- 
cestea orașul, au introdus pe ama
torii de fotbal în febra marii com
petiții, pregătindu-i și invitîndu-i

și lăudat 
noștri i 

fi 
Popa) ui 
in i

o 
in
•cu 
punct de 
finalelor.

din 
puși 

■i 
cadrul 
parte 
proba 
mu:-

Viorel Marcu, unul din coautorii victoriei formației române in meciul 
cu Iugoslavia, încheiat ieri dimineață.

Foto : M. FELIX

INTERNAȚIONALE
Lacul Snagov a găzduit, sîmbătă, 

prima reuniune din cadrul Regatei 
internaționale 
care participă 
Ungaria, Poloni: 
România, 
întrecerea __
iibrate. Plecările în 
1000 m s-au făcut prudent și, 
mătatea 
separați 
secundă.
(R.D.G.) 
angajat 
vai. care 
mului. Rezultate, 
1. Lehnnert ” ’ 
tanty (Ungaria) 4,00.0 ;
(R.D.G.) 4.00,3 ; 4. Romhanv (Unga
ria) 4 00,7 : 5. V. Diba (România)
4.03,0...”. Sold (România) 4.08,5.

A urmat cursa de canoe simplu 
pe 1000 metri Și în această probă, 
reprezentanții noștri au mers slab, 
ocupînd locurile (modeste) de la 

caiac (5 și 7). în această întrecere, 
sportivii maghiari au avut o evolu
ție excelentă, reușind să se impună, 
prin Karpaty și Schurmann. Locu-

PENTRU JUNIORI
de caiac-canoe, 
sportivi juniori 

_Jonia, R. D. Germană 
Aflată la a II-a 
a prilejuit dispute 

cursa de

la 
din

Și 
ediție, 
echi- 
caiac 

la ju- 
erau 

de cîteva sutimi de

4 au revenit culorilor R.D. 
crin Miiller

C 1—1000 
4.27,0 ;

4.32,2 ; 3.
Hanche

distanței, 6 caiaciști
doar
Pe ultima parte, Lehnnert 
și maghiarul Sztanty 

într-un finiș 
a revenit 

k
(R.D.G.)

s-au 
demn de rele- 
pe merit pri- 

1 — 1000 m :
3,59,5 ; 2. Sz- 

3. Kneschke

iile 3 și 1 
Germane, 
Rezultate, 
(Ungaria) 
(Ungaria) 
4.32,3 : 4.

5. I. Lisov (România) 4.39,5...7. Par- 
mac (România) 4.43.5
v Odată cu startul în finala fetelor, 
în proba de caiac simplu 
vîntul (parcă)
coarea copacilor ce străjuiesc Sna- 
govui, ■ ■ ■ ■■
prin farmec. Această schimbare de 
vreme a fost de bun augur pentru 
tînăra noastră reprezentantă Maria 
Cosma, care a făcut o cursă cura
joasă și cu tot asaltul din fina] al 
reprezentantei R.D.G., Zirzow, a 
terminat pe primul loc, într-o în
trecere în care a avut adversare 
deosebit de puternice. Rezultate, K 
1—500 m (0 : 1. Cosma (România)
2.10,5 ; 2. Zirzow (R.D.G.) 2.12.3 ;
3. Birksteiner (Ungaria) 2.14,2 ; 4.
SteLmackyk (R.D.G.) 2. 14,6...7.
M Paulina (România) 2. 24,5.

Proba de caiac dublu pe 1000 m a 
revenit echipajelor R.D. Germane, 
clasate pe primele două locuri.

500 m,
s-a retras' către ră-

iar valurile s-au domolit ca

Rezultate, K 2—1000 m : 1. Ditrik- 
Neumann (R.D-G.) 3.28,0 ; 2. Du-
vignean-Gips (R.D.G.) 3.39,0 ; 3. Ben- 
ko-Sztanty (Ungaria) 3.39,4...5. Cicîr- 
ma-Panacai (România) 3.44,2...6. So- 
fran-Matei (România) 3.46,8.

întrecerea de la canoe dublu pe 
1000 m a arătat superioritatea ma
ghiarilor care au . cucerit primul ioc. 
Rezultate, C 2—1000 ni : l.Karpaty- 
Schurmann (Ungaria) 3.56.2 ; 2. Li- 
sov-Parmac (România) 3.57,2—4. Ne- 
gre-Isai (România) 4.06,5.

Caiacul de dublu fete pe 500 m a 
revenit echipajului R.D. Germane. 
Rezultate K 2—500 m (f) : 1. Stel- 
maczyk-Sicher (R.D.G.) 1.57,5...4. Cos- 
ma-Marioara (România) 2.04,0 ; 5.
Petre-Buhaev (România) 2.05,5.

Ultima probă a zilei K 4—1000 m a 
revenit echipajului nostru, deoarece 
sportivii din R.D. Germană au fost 
descalificați pentru depășirea culoa
rului. Rezultate, K 4—1000 ni. 1. Diba- 
Ivan-Cicîrma-Matei (România) 3. 12.3 : 
2. Ungaria 3.18,5 ; 3. România II 3.21,0.

întrecerile continuă astăzi, de la ora 
9.30, cu probele pe 500 m.

Paul IOVAN

X.

ANCAGR1G0RAȘȘ1DANGRECU,campioni de gimnastică ai României
BRAȘOV, 15 (prin telefon de 

trimisul nostru).
Sîmbătă seara s-a încheiat 

în sala Armatei, prima parte a fi
nalei campionatului de gimnastică 
pentru maeștri. După două zile de 
întreceri dîrze, cu spectaculoase 
schimbări la conducerea clasamen
tului, de la o 
fost desemnați 
ai țării pe 1972.

La feminin a 
goraș (Flacăra 
ghiu-Dej), iar Ia masculin titlul a 
revenit sportivului dinamovist. 
Dan Grecu.

In competiția feminină, cu deose-

la

aici,

probă la alta, au 
campionii absoluți

ciștigat Anca Gri- 
Oraș Gh. Gheor-Clujul-in atmosfera „europenelor" universitare

totodată la Jocurile preliminare 
care încep miercuri.

în paralel cu pregătirea... spiri
telor, organizatorii desfășoară o fe
brilă și complexă activitate pentru 
a asigura celor patru echipe par
ticipante In seria clujeană o os
pitalitate demnă de prestigiul o- 
rașului de pe Someș, iar compe
tiției în sine o desfășurare irepro
șabilă. Ne-au convins de acest 
lucru vizita de ultimă oră între
prinsă la căminul 14 (care va găz
dui loturile, ca și pe reprezentanții 
F.I.S.U., U.I.S., U.E.F.A.), la stadio
nul Municipal (pe care se vor des
fășura cele șase partide de fotbal), 
pe terenurile Babeș și Clujeana 
(unde echipele se vor antrena) la 
Centrul de presă, ca șl relațiile 
primite de la Institutele de învăță- 
mînt superior și unitățile economi
ce desemnate să patroneze echipele

participante. Peste tot, spiritul gos
podăresc și responsabil al celor că
rora le-a fost încredințată această 
acțiune ne-a 
retușurile ce 
fl gata pînă 
minică, cînd 
pantă — cea 
la Cluj.

dat certitudinea că 
se cereau făcute vor 
în seara zilei de du- 
primâ echipă particî- 
a Spaniei — va sosi

In cursul investigației 
ne-am edificat, totodată, și 
preocupărilor comisiei de 
zare pentru latura extrasportivă a 
competiției, cea care urmărește a- 
sigurarea unei șederi cît mai agre
abile a fotbaliștilor universitari Ia 
Cluj, a unui popas bogat în amin
tiri de neuitat. ,

Astă-seară, la Constanța

LOTUL STUDENȚESC
în cadrul pregătirilor pe care le 

efectuează în vederea apropiatu
lui campionat european universi
tar de folt'al, lotul studențesc al

noastre 
asupra 
organi-

DE FOTBAL-FARUL
țării noastre va 
la Constanța, pe 
loc de la ora 
(,1 Mai",

întîlni astă-seară, 
Farul. Partida are
20, pe stadionul

bire, lupta la exercițiile impuse a 
fost foarte strînsă. Cu o evoluție 
bună la sărituri și paralele. Elena 
Ceampelea conducea cupă 'două 
schimburi 
birna, se ’ 
lideră se ’ 
Iată, însă, 
îi aduce o 
obținută — 
samentului trece Anca Grigoraș, a 
cărei execuție la acest aparat, fiind 
excepțională, este notată cu 9.50! 
De altfel, și alte maestre au concu
rat neconvingător, obținînd note 
slabe : Alina Goreac — 8,75, Elisa- 
beta Turcu — 8.75 etc. Aceasta și 
explică faptul că, înaintea solului, 
ordinea primelor clasate la indivi
dual compus era următoarea : Anca 
Grigoraș. Mariana Gheciov, Elena 
Ceampelea. Paula Ioan, Elisabeta 
Turcu, Alina Goreac. Așa cum era 
de presupus, solul i-a adus o bună 
notare Elenei Ceampelea — 9,45 — 
insuficientă însă pentru a o putea 
ajunge pe lideră, Anca Grigoraș. 
Cu 9,15 Mariana Gheciov s-a menți
nut între primele trei clasate, asi- 
gurîndu-și astfel o poziție avan
sată pentru programul liber ales.

In orice caz, exercițiile impuse 
— de execuția cărora va depinde 
In cea mai mare măsură o bună 
clasare a echipei la Olimpiadă — 
deși se află într-un sensibil pro
gres, au arătat eă olimpicele noastre 
mai au încă destul de lucru, în 
scurta perioadă ce ne mal desparte 
de J.O. Săriturile, mai ales, conti
nuă să rămînă o probă deficitară, 
deși am semnalat șl noi unele 
neajunsuri, cu mult timp în urmă, 
îngrijorător este, în special, faptul 
că nici pînă astăzi nu s-a ajuns la 
o înțelegere perfectă a manierei de 
execuție a săriturii impuse, existînd 
mari diferențe de interpretare de la 
o sportivă la alta.

Iată, însă primii clasați la indivț-

două 
și, așa cum începuse 

părea că poziția ei de 
va consolida mai mult, 
că o ezitare pronunțată 
serioasă penalizare (nota 

• 8,75), iar în fruntea cla-

dual compus : MztSCULIN ; 1. Dan
Grecu (Dinamo București) 108,60 — 
campion absolut al României pe 
1972 ; 2 Constantin Petrescu (Di
namo București) 108,35; 3. Gheor-

\ zfo’vv'in
DAN GRECU

Văzut de TOMULEȚ

ghe Păunescu (Dinamo București) 
108,20 ; 4. Mircea Gheorghiu
(Steaua) 107,50 ; 5. Nicolae Oprescu 
(Dinamo București) 107,05 ; 6. Petre 
Mihaiuc (Steaua) 106,50.

FEMININ: 1. Anca Grigoraș (Fla
căra Oraș Gh. Gheorghlu-Dej) 74,80 
— campioană absolută a României 
pe 1972 ; 2. Elena Ceampelea (Dina
mo București) 74,55 ; 3. Paula loan 
(C.S.S. București) 74,50 ; 4. Alina 
Goreac (Dinamo București) 74,05 ; 5. 
Marcela Păunescu (Șc. sp. CFaio- 
va); 6. Mariana Gheciov 
Timișoara) 73, 65.

Astăzi au loc finalele 
șase clasați pe aparate.

Constantin MACOVEI

(Lie. 4

primilor
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Șl FAPTE
Cluburi sportive 
Asociații sportive 
Școli sportive 
Secții afiliate 
Echipe divizionare 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați 

maeștri emeriți 
maeștri 
categ. I 
categ. a ll-a 

Campioni naționali 
Recorduri republicane 
Sportivi în loturi republicane 
Antrenori 
Arbitri 
Profesori de educație fizică 
Instructori 
Baze sportive

1 325
3 088

4108
3 541

I

ÎN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 

Șl A CELEI DE-A 25-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII

180 DE OBIECTIVE
VOR ÎNFRUMUSEȚA Șl ÎMBOGĂȚI 

GEOGRAFIA SPORTIVĂ A BIHORULUI
Urmărind continua dezvoltare a 

perimetrului afectat performantei 
și activităților sportive școlare și 
extrașcolare, ca și extinderea spa
tiilor de joacă ale copiilor și în
mulțirea terenurilor simple nece
sare activităților de mișcare și 
refacere ale oamenilor muncii. 
Comitetul Executiv al Consiliului 
popular al județului Bihor a ela
borat o decizie privind efectua
rea de importante lucrări de ame
najare și întreținere a bazelor 
sportive. Conform indicațiilor, ur
mează a se realiza, prin muncă 
patriotică, cu largul aport al ti
neretului, circa 180 de noi obiec
tive, realizări care vor fi consa
crate celor două mari evenimen
te ale anului 1972 : Conferința
Națională a partidului și aniver
sarea unui pătrar de veac de la 
proclamarea Republicii. Reținem 
din suita obiectivelor :

• reamenajarea integrali a Sta
dionului Tineretulai din Oradea :

• construirea uniri bazin en apă 
termală la Marghita ;

• punerea ia punct a actuale
lor baze sportive din Salonta. Be- 
iuș, Aleșd, Orașul Or. Petru Gro

• crearea unor spatii de joacă 
Pentru copii in cartierele noi ale 
Oradiei și a unor terenuri desti
nate activităților sportive de ma
să ale tineretului p oamenilor 
muncii 1

• delimitarea — pe teritorial 
județului — a unor spații pentru 
amplasarea unor tabere de cor
turi. tn aceste zone vor 6 ame
najate ți terenuri sportive:

• definitivarea planului de am
plasare a unei săli de sport ți a 
unui patinoar artificial in orașul 
de reședință al județului Bihor

& # & # # # # # # # v- ## # # # # # # # # # # # #

Pe harta sportivă a țârii, județul Bihor marchează una dintre zonele puternic colorate, un ținut unde vechea tradiție sportivă se 
Imp'etește — imbogățindu-se și sporindu-și valorile — cu realizările prezentului.

E norul — un județ cu multiple sarcini în domeniul performanței sportive, de unde se așteaptă inițiative și tonuri privind dina- 
m zorea sportului școlar și universitar, ca și a celui destinat maselor largi de oameni ai muncii, din ce în ce mai receptivi la această 
activitate.

Sarcini și i~c' -lin, inițiative și concretizări, gînduri și căutări— iată, de altfel, coordonatele pe care ne-am înscris și investiga
ta noastră in rîndurile factorilor cu răspunderi în domeniul educației fizice și sportului din județul Bihor.

O INIȚIATIVA- »

CU LARG ECOU

CLUBUL CRIȘUL ÎȘI FORTIFICĂ POZIȚI
Secții: baschet, box, fotbal, lupte, 

natație, scrimă, șah.
Sportivi legitimați : 500.
Bază materială: Stadionul Crișul, 

cu 15.000 de locuri (teren gazonat cu 
pistă șl sectoare de aruncări ; două 
terenuri de antrenament) j bazin a- 
coperit de 33 m, cu șase culoare și 
trambuline de 1 și 3 m | bazin mie 
pentru inițiere j sală pentru box șl 
scrimă; sală de lupte; bază pentru 
baschet compusă din trei terenuri.

Concentrind principalele forțe ale 
Oradiei și orientîndu-se pe acele 
discipline care au tradiție și audien
ță la tineret, C.S. Crișul și-a impus 
o personalitate care se exprimă cu 
autoritate în multe ocazii și și-a sta
tornicit un nume care este rostit cu 
aceeași greutate și apelat cu o în
credere similară celei cu care »lnt 
rostite sau apelate Progresul Bucu
rești, C.S.M. Cluj, Farul Constanța 
sau Petrolul Ploiești.

„Argumentele" care au sprijinit — 
și continuă să sprijine — această 
poziție se cheamăi baschet fete (lo
cul IV tn ediția recent încheiată, loc 
care se repetă pentru a treia oară 
în ultimii patru ani), lupte greco- 
romane, natație (cea mai prosperă 
secție, ea înmatriculînd un mare nu
măr de copii dotați, cîștigătorii mai 
multor concursuri naționale și deți
nătorii, în 1971, ai locului III pe ța
ră la „Speranțe") și — paradoxal cu 
situația momentană — fotbalul, po
sesorul unor bogate tradiții pe aces
te meleaguri (cine nu știe, oare, că 
aici au trăit sau evoluat vedete ca 
Baratki, Bodola, Petchowschi, Spli- 
man, Adalbert și Ștefan Strode sau 
portarul Mircea David 7) și „colecțio- 
nerul'i unui mare număr de supor-nerul" unui mare număr de 
teri.

Seria „argumentelor" ar 
continuată cu boxul, scrima 
hui — discipline care au

trebui 
și ?a- 
pledat.

Ieri, pentru prestigiul Crișului, dar 
se găsesc astăzi Intr-un nedorit sta- 
tu-quo, „poticnire" pe care Crișul 
luptă s-o dinamiteze, irsfuzfnd, ma
siv, tineret dotat și dornic de afir
mare.

De altfel, schimbul de generații 
n-a fost preconizat numai ia aceste 
trei secții — și aici subliniem noua 
și sănătoasa orientare a clubului, 
el urmlnd sa sur- 
vină șl Ia celelalte 
discipline, conform 
convingerii eâ 
munca. pasiunea 
și entuziasmul ti
nerilor sînt de 
preferat maturită
ți! marcate de a- 
patie a unor ve
terani (situația 
manifestată la scri
mă, șah, polo. box. 
baschet băieți).

Profilarea pe un 
tineret viguros șl 
dornic de afirma
re este la fel de 
evidentă și la fot
bal, unde centrul 
de juniori are a- 
cum 130 de mem
bri, fiind pepinie
ra care constituie 
sursa principală 
de fotbaliști atît 
pentru echipa ma
re a Crișului, cît 
și pentru celelalte 
echipe din județul 
Bihor.

Desigur, orienta
rea spre tineret 
este o măsură în
țeleaptă. capabilă 
să asigure secțiilor 
schimbul de mîine 
și clubului C. S. 
Crișul certitudinea 
rezultatelor viitoa
re. Spunem viitoa
re. gindindu-ne că 
mutațiile se fac 
întotdeauna cu 
convulsii și că re
zultatele nu apar 
decît după ce in
vestești muncă șl 
răbdare. Avînd, 
insă, exemplul

natației de la Crtșol — 
rezultatele eu s-au lisat 
mult așteptate, grație muncii 
rozitâți! ur.ui colectiv de a: 
— și luîpd în considerație 
și realele veleități pentru 
manță ale ciubtotn -râdeau 
certitudinea că viitorul de ca 
beam va fi adus foarte aproa 
prezent.

H

apreciate, dragi celor cărora le-an 
fost adresate, ele statornicindu-se in 
viața acestora și repetindu-se ca o 
necesitate. Dacă amintesc, de altfel, 
că competiția dotată cu „Cupa texti- 
listul" — care a angajat numai ia 
etapa finală 435 de competitori — 
de-abia s-a încheiat (cu victoria Fa
bricii de confecții Oradea — preșe
dintele asociației : I. Muateanu); că 
Finala „Cupei poligrafiei* a reunit și 
reprezentanți din alte județe, că 
„Cupa pielarului" iși desfășoară ul
timul act in aceste zile, ca și „Cu
pele metalurgistului* ți „minerului*, 
dovedesc, cred, că inițiativa lansată 
de noi acum 8 ani este viabilă, popu
lară, nepretențioasă și eficace.

— Vizași de această acțiune, ce 
alte forme de activitate și recreație 
preconizați pentru salariații din în
treprinderi și instituții ?
' — Tinind cont de specificul turis
tic al județului și de rolul extrem 
de reconfortant al „ieșirilor* la aer 
curat, am acordat o mare atenție ac
țiunilor turistice (propaganda asind 
aici rolul preponderent), reușind ca 
acum să scoatem săptăminal din o- 
rase (Ia Vadul Crișului, Stina de 
vale, Pădurea Neagră, Băile Felix 

Tinea) circa 25 000 de locuitori. 
Fruntași in aceste acțiuni turistice 
sint asociațiile sportive Tipo (între
prinderea 
confecții 
Crișul) și

Pentru 
sportive, 
limpiada sindicatelor,

și

MAESTRA a sportului
LA 13 ANI

La vîrsta cind copiii Înră
mează chipurile celor care au 
atins măiestria sportivă și me
ditează cu nostalgie la Imensa 
(pentru ei) distanță ce ii se
pară de idoli, o fetiță din O- 
radea — suprimind, printr-o 
muncă și perseverență rar în
tâlnite, toate barierele ce-o 
despărțeau de gloria sportivă 
— și-a revendicat titlul de 
maestră a sportului și un loc 
în galeria vedetelor sportive.

E vorba — după cum, pro
babil, ați identificat-o din to. 
tografie — de săritoarea la 
trambulină Sorana Prelipcea- 
nu (antrenori Aure] Brejaj, 
care de-abia împlinise 13 ani 
cînd a primit apreciata dis
tincție sportivă. Astăzi are 14 
ani, este elevă eminentă a li
ceului nr. 4 din Oradea, cam
pioană națională de copii, ju
niori și seniori (!), cîștigătoa- 
re a concursurilor internațio- 
nale de la Stavropol (U.R-S.SJ, 
București și Bolzano (Italia) — 
in 1971, Rennes (Franța) și 
București — în 1972 și candi
dată la un loc in lotul olim
pic pentru Miinchen.

Sorana Prelipceanu — o ma
estră a adolescenței, un sim
bol al talentului îmbinat cu 
munca, un etalon al perseve
renței susținută de modestie șl 
inteligență.

PREZENTE Șl PERSPECTIVE
IN SPORTUL DE PERFORMANTĂ

Agneta Bodor — cSpitana echipei de baschet Crișul 
Oradea — incercind o pătrundere

poligrafică). Fabrica de 
Oradea, Favorit (fabrica 
Alfa (Fabrica de mobilă), 
continuitatea activităților 

in Bihor se desfășoară O- 
o mare între

cere, programată ]a mai multe dis
cipline sportive. In organizarea și 
buna ei desfășurare sintem eficient a- 
jutați de către studenții facultății o- 
ridene de specialitate .care efectuea
ză. săptăminal. cite șase ore de acti
vitate (fiecare) in asociațiile sportive. 

Concomitent cu toate aceste ac
țiuni este de reținut preocuparea 
noastră centrală, aceea de a gene
raliza gimnastica la locul de muncă.

Bîâarul se înscrie în rtndul județelor 
cu o prezentă activă ți semnificativă In 
viata sportivă a României, atit prin ceea 
ce au realizat Înaintașii, cît si prin stră
duințele generației actuale.

In prezent. Consiliul nostru județean, 
împreună cu ceilalți factori investiți cu 
a-.nbuții in domeniul sportului de perfor
manță. duce o politică de raționalizare 
si consolidare a ramurilor de sport prac
ticate si a unităților organizatorice in 
care se desfășoară acestea. De remarcat 
•aptul că unitățile sportive au si fost pro- 
f:.a-.e Pe ramuri ce sport, măsură ce 
si-a dovedit eficacitatea. Astfel, spre e- 
xemplu. clubul sportiv Crișul tratează 
cu prioritate baschetul, natația. luptele, 
scrima; Clubul pedagogic universitar — 
atletismul, gimnastica și tirul; Școala 
sportivă Oradea — atletismul, gimnasti
ca si scrima, profilare care a condus la 
o evidentă consolidare a acestor discipli
ne si la saltul calitativ al rezultatelor. 
Aceiași lucru 11 putem afirma si despre 
cite-.a asociații sportive cafe, prin grija 
conducerilor administrative și datorită 
sprijinului continuu venit din partea sm-

?r. s:-au luat responsabilitatea dez
voltării unor secții de performanță: 
baschetul la ..Metalul* Salonta, voleiul 
la ..Alumina* Oradea, handbalul la 
„Constructorul* Oradea ș a.m.d.

Ca urmare a unei munci perseverențe, 
pasionante, pe care o desfășoară activiș
ti! sportivi, profesorii și antrenorii, in- 
stmetorii Si arbitrii sportivi în cele a- 
proape 300 de secții afiliate la federațiile 
de specialitate, sportul de performanță 
bihorean iși găsește astăzi expresie in 
prezența a 36 echipe divizionare, a 35 de_ 
sportivt tn loturile republicane șl a 35 
de campioni republicani, cifre care atestă 
calitatea existentă In acest domeniu.

Referindu-ne la aspectele pozitive ale 
aporruiui de performanță, nu putem o- 
mite sâ-i amintim pe cei mai buni profe
sori si antrenori al ludețului care, prin 
priceperea dovedită si Prin atașamentul 
Io- profesional, pregătesc sportivi valo
roși. formează oameni Integri, utili so
cietății. Numim, din sulta acestora, pe 
tovarășii Aurel Breja, Gheerghe Gyula- 
tatrt. Irma Kiss. Bahnt Naghl.

In privința coordonată or de perspec
tivă ale sportului de performantă din ju
dețul nostru, ele vizează o continuă ac
centuare a structurării ramurilor de 
sport si verigilor organizatorice de prac
ticare. a selecționării si promovării ca-

drelor, a dezvoltării bazei materiale. In 
această ordine de idei, vom pune în con
tinuare bază pe dezvoltarea baschetului 
șt natației la Crișul, a gimnasticii — 
printr-o colaborare mal rodnică Intre 
CSU Pedagogic. Școala sportivă și Li
ceul numărul 4 —, a atletismului — prin 
consolidarea în continuare a secțiilor de 
la Școala sportivă Oradea, CSU Peda
gogic și înființarea de noi secții în toate 
localitățile unde condițiile materiale Și 
de cadre o permit.

O altă măsură de viitor privește o mal 
bună mobilizare a celor aproape 250 pro
fesori de educație fizică pentru susține
rea șl continua îmbogățire a bazei de 
masă a sportului de performantă.

Pentru lărgirea cadrului organizatoric 
de practicare a sportului de performan
tă vom depune eforturi susținute pentru 
a atrage noi colective de muncă, între
prinderi și instituții în vederea înființă
rii de noi secții, capabile să reprezinte 
mai bine județul nostru în viata sportivă 
a țârii, tn acest sens, ne gîndlm că. în
treprinderi ca înfrățirea Oradea. ICO, 
CIEL. Trustul minier etc pot avea în 
viitor o greutate sporii.'ă apreciabilă, da
torită posibilităților umane Și materiale 
de care dispun.

în privința redresării fotbalului oră- 
dean. consider că înființarea unui club 
profilat numai pe fotbal, bine condus, 
susținui si aiutat de către toți cetățenii, 
va constitui garanția unor rezultate con
stant valoroase si singura cale certă de 
reînnodare a bogatelor tradiții fotbalistice 
existente pe aceste meleaguri.

O preocupare constantă — impusă de 
aspirațiile noastre de viitor — va rămine 
problema dezvoltării permanente a ba
zei materiale a sportului de performan
tă. Pentru aceasta, trebuie construită 
sală de atletism, sala sporturilor, sala de 
gimnastică, poligonul /&e tir. ca și alte 
obiective.

Avem convingerea că toate aceste gin- 
durt de perspectivă pe care le nutrim 
pentru sportul de performanță bihorean 
se vor împlini prin munca oamenilor, in
diferent că el se vor chema sportivi, an
trenori. conducători, activiști, oameni 
mobilizați de un „CE" comun: dragos
tea si atașamentul fată de sport, respec
tul fată de numele șl de prestigiul jude
țului în care ei trăiesc si muncesc.

DUMITRU CÎMPEAN
președintele C.J.E.F.S. Bihor

ȘLEFUITORUL DIN BEIUȘ. 
Numele atleților din Beiuș a- 
par din ce în ce mai des pe 
listele de concurs. Georgeta 
Bule (suliță), Olga Fuliaș (lnăl- 
țime), loan Sferle (triplu), Va- 
sile Obreja (suliță) sint nu
mai cîteva apariții care au 
punctat consistent pentru Bi
hor. Formarea și afirmarea lor
— ca și a multor alți atleți 
■are frecventează grupa Școin 
sportive din Beiuș — sint le
gate de numele * 
Francisc Mathe, 
pedagog și 
muitor de

„CUPA 
competiție 
levilor din „----- -
cee, școli profesionale și teh
nice, și-a început zilele aces
tea întrecerile celei de a IV-ă 
ediții. Ea se desfășoară la fot
bal (în șase), handbal băieți 
și volei fete și este organiza
tă de către cluburile de vară 
ale tineretului.

„OMUL SFINȚEȘTE LO
CUL". Imediat ce și-a luat re
partiția pentru comuna Po
pești, proaspătul absolvent a) 
„Pedagogicului" Oradea, Aurel 
Horgos, a trecut la organiza
rea unor concursuri locale de 
trîntă în intenția de a-și a- 
propia flăcăii satului și a-i 
scoate la aer curat. Din aceste 
întreceri-amuzament, el a „o- 
chit" însă și 22 de adolescenți 
pe care i-a pregătit, reușind 
astfel să ciștige cu ei (în 1971) 
„Cupa tineretului de la sate", 
iar, recent, patru titluri de 
campioni județeni la lupte.

DISTRIBUȚIE. După fotbal
— care se practică în toat^ 
orașele județului Bihor —, 
handbalul, voleiul și tenisul 
de masă par a fi disciplinele 
cu cea mai largă cuprindere. 
Iată, de altfel, distribuția a- 
eestora pe teritoriu: Oradea
— fotbal, baschet, lupte, polo, 
popice, atletism, gimnastică, 
scrimă, tenis de cîmp ; Beiuș
— atletism, baschet, handbal, 

șah, volei, turism, te- 
masă ; Marghita —

lupte, fotbal, volei, 
tenis de masă, șah i

profesorului 
un minunat 

un veritabil plăs- 
atleți.
VACANTEI" — O 

locală, deschisă e- 
școlile generale, li-

„VOINȚA“ ȘI-A SCHIMBAT

NUMELE IN RENUME
InfințatS In 1951, asociația sporti

vă Voința Oradea a reușit ca, în de
cursul celor 21 de ani de activitate, 
să devină promotoarea acțiunilor 
sportive de masă și, după clubul 
sportiv Crișul, una dintre principa
lele unități care se ocupă și de 
sportul de performanță.

Datorită unei structuri organizato
rice bine pusă la punct — grupe 
sportive La nivelul cooperativelor 
meșteșugărești, nuclee care cuprind 
în prezent 6 500 de membri —, unei 
conduceri ferme șl pricepute (pre
ședinte l Ioan Bar, secretar i Ștefan 
Banj'ai) șl unui bogat activ voluntar 
care depune suflet și transmite ex
periență, Voința Oradea a reușit 
să-și compună o importantă salbă de 
baze sportive la nivelul grupelor 
să-și statornicească niște competiții 
(„Cupa Ucenicul", „Cupa Voința", „Cu
pa Mecanica", ca șl fanionul challanger 
acordat unității care acumulează, în
tr-o suită de întreceri sportive, cele 
mai multe puncte) și să-și consolide
ze 10 secții, toate’ cu tentă de perfor-

mantă. Două dintre ele au și reușit, 
de altfel, să se afirme : radlo-arr.ato- 
rlsmul, disciplină tn care electricia
nul Tiberiu Kovacs a ciștigat. in 
1971, titlul de campion republican, și 
popicele, care au „trimis" echipa fe
minină in prima divizie a țării. Cu 
rezultate promițătoare activează, in 
divizia secundă, echipele feminine 
de baschet și volei, iar in campio
natele județene echipele de fotbal, 
popice, volei și handbal masculin.

Pentru întreagă această activitate, 
ca și pentru realizarea cu succes a 
haremurilor stabilite pentru întrece
rea asociațiilor sportive in anul 1971, 
Voința a primit titlul de asociație 
sportivă model, distincție pe care 
continuă să și-o onoreze, împlinind 
astfel rațiunea pentru care ea a fost 
constituită — cuprinderea unui mare 
număr de lucrători din cooperație în 
acțiuni reconfortante și recuperatorii
— și reușind să-și tranforme numele
— „Voința" — In renume : voință de 
acțiune și de afirmare.

COMPETIȚII DESTINATE
TINERETULUI DE LA SATE
— Controlați, din punct 

de vedere sportiv, unul 
dintre cele mai dificile sec
toare ale activității de e- 
ducație fizică și sport : sa
tul. Dificil, pentru că aici 
nu trebuie doar construit 
(baze sportive) și organizat 
(întreceri, competiții), ci 
stimulate niște inerții $1 
schimbată o mentalitate 
care, pînă mai ieri. era 
extrem de puțin receptivă 
la acest capitoL Tinind cont 
de toți acești factori, vă 
rugăm să încercați o „ra
diografie" a situației actu
ale.

Răspunde : ELISABETA 
OROS — secretar al Co
mitetului județean U.T.C. i 
„Datorită permanentei ex
tinderi a tnvățămintului in 
mediul rural și a puterni
cei industrializări a Biho
rului, care au adus profun
de mutații in mentalitatea 
tineretului de la sate, edu
cația fizică și sportul s-au 
infiltrat, aci, adine ți au 
început să „acapareze" sfe
re din ce in ce mai largi 
de locuitori. Ața incit, am 
curajul să susțin 
momentul de față, 
vorbi nu numai de 
tudine favorabilă a 
față de această activitate, 
ci ți de o evidentă îmbună
tățire a ei atit din punct 
de vedere tehnic cit ți or
ganizatoric. Afirmație in 
sprijinul căreia aduc ca 
exemple: „Cupa tineretu
lui de la sate", o competi
ție de amploare, căreia i

că, in 
putem 
o ati- 
satului

s-a îmbunătățit mult con
ținutul, în sensul că a fost 
redată celor pentru care a 
fost concepută — adică să
tenilor — și pregătită cu 
multă atenție pentru ca e- 
voluțiile să nu mai fie doar 
snhple ți timide prezențe, 
„Crosul tineretului", în ca
re apar din ce în ce mai 
mulți mesageri ai celor 87 
de comune existente în pe
rimetrul județului ; înscrie
rea în circuitul școlilor 
fruntașe ale Bihorului (din 
punct de vedere sportiv) a 
liceului din comuna Săcu- 
eni și a școlilor generale 
din Suplac, Sălard și Și- 
meanu, înmulțirea formelor 
recreative : duminici cultu
ral-sportive și jocuri dis
tractive, forme care au de
venit din ce în ce mai 
cultivate in viața satului ; 
receptivitatea și participa
rea masivă a tineretului de 
la sate în acțiunea de în
vățare a inotului (de re
marcat că numai in vara 
lui 1971 au funcționat, în 
comune, 118 centre de ini
țiere la înot, în apele 
curgătoare, centre care 
ți-au desfășurat activitatea 
sub supravegherea instruc
torilor recrutați dintre ca
drele didactice) : cultivarea 
ți extinderea acelor spor
turi care au „rădăcini" la 
sat, ața cum este trînta, 
sport care, în 1971, în ca
drul „Cupei tineretului de 
la sate", a fost încununat 
cu titlurile de campioni pe 
țară, iar în etapa județea-

PE-UN
De Pădurea Neagră — renumitul 

loc din Munții Plopișului — copiii 
Bihorului legau ideea unui loc mis
terios, a unui ținut în care mișunau 
spiritele întunecate pe care ei le 
întîlneau în cărțile de povești.

Asta. însă, pînă într-o zi — din 
vara anului 1959 — cînd o delega
ție a micilor bihoreni a pătruns, cu
rajos, In intimitatea temutei păduri 
și s-a instalat pentru recreare și 
..................................................... .1. .

SPIRITUL GOSPODĂRESC AL SALONTEI
Shlonta a înțeles că cel mal im

portant pas pentru dezvoltarea ac
tivității sportive școlare și a celei 
de performanță îl constituie con
solidarea unei baze materiale ca
pabile să ofere acestor activități 
spațiile de manifestare. A înțeles 
și a trecut cu destoinicie la treabă, 
reușind astfel să asigure școlilor ge
nerale nr. 7 și nr. 2, Liceului teo
retic și celui agricol (frecventat de 
peste 1000 de elevi) baze proprii,

cuprinzătoare, care facilitează des
fășurarea în condiții optime atît 
a ațelor didactice, cît și a activi
tăților sportive mai numeroase și 
mai bogate de la o zi, la alta.

Totodată, s-a extins și moderni
zat perimetrul afectat baschetului 
(disciplină cu puternice rădăcini și 
cotată, aici, ca sportul numărul 1), 
construindu-se un teren bituminat, 
dotat cu instalații de nocturnă și 
prevăzut a fi completat cu vestiare

și un hotel sportiv, și se lucrează 
intens la consolidarea unei baze 
sportive a orașului, compusă din 
terenuri de baschet și tenis.

Realizări care demonstrează preo
cupare, colaborare (Consiliul popu
lar orășenesc a sprijinit consistent 
toate aceste acțiuni), spirit gospo
dăresc și certifică Consiliul orășe
nesc pentru educație fizică și sport 
ca pe un organism perseverent și 
bine orientat.

- A
■ ’ / ț

Sportul a pătruns adine în inima satului și oferă 
locuitorilor săi medalii și diplome. In fotografie: 
echipa din Popești — campioană la trîntă (pe 1971) 

în „Cupa tineretului de la sate"

nă a „Cupei 
rului U.T.C.", 
de tineri din 
ne ; permanenta îmbunătă
țire a bazei materiale a 
sportului de la sate, rezul
tat al preocupării unor oa
meni devotați acestui sector

semicentena- 
a reunit 120 
sate și comu-

al vieții sociale și ecou ăl 
interesului mereu crescut 

al tinerilor din Bihor față 
de această activitate în 
re au început să vadă 
prieten al tinereții ți 
suport al sănătății".

ca-
un
un

fotbal, 
nis de 
atletism, 
handbal, ____ .... ........ . .
Salonta — baschet, box, hand
bal, fotbal, tenis de masă și 
de cîmp ; Aleșd — handbal, 
volei, tenis de masă, fotbal ; 
Orașul Dr. Petru Groza — atle
tism, fotbal, box, volei • Vaș- 
cău — handbal, atletism ț Nu
cet! — fotbal.

GIMNASTICA INTRA 1' 
DREPTURI. Profesorul Emeric 
Ban (Șc. sp. Oradea) se poate 
mîndri cu o echipă de gimnas
tică feminină care a cucerit, 
în anii postbelici, titlul de 
campioană națională la catego
ria a III-a și a ocupat locul 
II la categoria a Il-a. O echi
pă compusă din fetițe de 13 
—14 ani, cu care profesorul 
Ban a început dificila muncă 
de șlefuitor șl modelator acum 
8 ani și pe care o conduce în 
prezent spre... categoria maes
tre. Dintre gimnastele care 
promit cel mai mult și despre 
care — sintem siguri — se va 
vorbi si miine, amintim pe 
Gabriela Korodi — campioană 
absolută la categoria a III-a, 
Ecaterina Szabo — campioană 
la sol, Ana Szabo — vicecam- 
ploană la sărituri.

ÎNȚELEGERE ȘI COLABf 
RARE. Tinerii din comuna 
Borș au luat recent in stăpi- 
nire o frumoasă bază sportivă 
compusă din 
cu pistă de 
de volei și 
liber. Noile 
care profită 
rii comunei ___ ______
unei colaborări rodnice între 
toți factorii cu responsabilități 
în acest domeniu.

O bază complexă (teren de 
fotbal cu vestiare, bazin de 
înot, popicărie acoperită cu 
două piste) au luat în exploa
tare și salariații Fabricii de 
sticlă de la Pădurea Neagră, 
rezultat al efortului lor comun 
și al sprijinului generos oferit 
de către directorul acestei uni
tăți, tovarășul I. Puriman

CAMPIOANELE PENTA
TLONULUI ATLETIC ȘCO 
LAR. La începutul lunii tre
cute, echipa Liceului 2 Oradea 
a trăit satisfacția titlului na
tional la pentatlon atletic șco
lar, obținut cu un punctaj 
deosebit de valoros : 16 <>23 p,
superior cu aproape 400 de 
puncte vechiului record deți
nut de Liceul Lazăr din Bucu
rești. Concurenta numărul 1 a 
elevelor din Oradea a fost 
Iudith Kischner, care a tota
lizat 3559 p.

DEVOTAMENT ȘI DESTOI
NICIE. Rezultatele 
obținute de către 
muri sportive sînt 
devotamentului și 
unor președinți și 
comisiilor județene 
litate. Z ' ' 
pe loan
Dindelegean. ___
Ludovic Bogar (fotbal). Ștefan 
Zaboiszki (atletism), dr. Ovi- 
diu Bălăneanu, Petru Mihel- 
fy (box) și pe decanul de vir
ată — 78 ani — al președinți
lor comisiilor județene, Caro) 
Raab (tir).

ton-n de fotbal 
atletism, terenuri 
popicărie în aer 
amenajări — de 
din plin locuito- 

— sînt rezultatul

meritorii 
unele ra- 

și expresia 
destoiniciei 
membri ai 
de specia- 

Amintim dintre dînșii 
j Bar (baschet), 

Francisc
Ion

Cocoș,

PICIOR DE
odihnă, tocmai în miezul ei. Și de 
atunci a început o altă poveste I O 
poveste cu o pădure răcoroasă și 
ospitalieră, ce oferă cu generiozita- 
te găzduire la fetițe și băieți, o do- 
veste cu jocuri, excursii și focuri 
de tabără, cu nostalgii și amintiri 
de neuitat.

Cel care a început s-o scrie a 
fost, firește, un mare iubitor de 
copii — medicul Mircea Pop, direc
torul spitalului teritorial Marghita. 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar orășenesc, membru al biroului 
CJEFS și președinte al asociației 
sportive Bihoreana Marghita. Un 
suflet care a ținut (și a reușit) să 
aducă princhindeii lingă izvoarele 
sănătății, un spirit care nu s-a mul 
țumit să constate că niște nedrepte 
așezări existente în trecut au per
petuat, prin generații, niște anoma
lii și au lăsat niște sechele, ci a 
trecut, activ, la eradicarea lor. Tar 
printre mijloacele pe care dînsui 
Ie-a propus și utilizat în Marghita 
și împrejurimi (riguroase Si regu
late examene medicale, înființarea 
de creșe și grădinițe, ridicarea de

baze sportive, dinamizarea activi
tății de educație fizică din școli) se 
numără și colonia sanatorială Pă
durea Neagră., un excelent sediu al 
recuperărilor și acumulării, con
struită la sugestia și sub imedia
tul său control.

Compusă din 7 
constructorii și-au 
zia și au utilizat 
paletă de culori 
mens perimetru afectat 
de educație fizică și sport (din ca
re nu lipsește, bineînțeles, un ba
zin de 50 m., alimentat cu apă ter
mală și supravegheat de instructori), 
colonia primește anual 500 de co
pii, distribuiti în două serii a cite 
o lună fiecare, supravegheați de un 
bogat și competent colectiv de me
dici, pedagogi și instructori. Sînt 
cei care urmăresc atît corectarea și 
ameliorarea unor parametri soma
tici, cît și asigurarea unei vacan-

vile — în care 
pus toată fante- 
cea mai bogată 
- și dintr-un i- 

activității

PLAI...
țe din care să nu lipsească nici un 
atribut al ei,

Acum, la Pădurea Neagră sînt 
250 de fetițe (între 7—13 ani) re
crutate din toate satele Bihorului, 
copile care se bucură de apă, soa
re, plimbări și de o masă excelen
tă. După ele, vor veni alți 250 de 
prichindei, copii care vor răscoli 
liniștea tăinuitei păduri și vor agi
ta apele argintate de păstrăvi. Iar 
din toamnă (o noutate a aeesui an, 
datorată interesului și preocupării 
aceluiași om, in care răzbate spi
ritul marelui Hațieganu, al cărui 
discipol a fost) alți 500 de copii vor 
popula, în serii mai lungi, cele 
două clădiri ale preventoriului a- 
flat acum în stadiul finisării.

Pentru copiii din Bihor, Pădurea 
Neagră nu mai e un loc misterios, 
ci o oază de fericire spre care a- 
leargă cu bucurie. Și de care se des
part cu imense boabe de mărgări
tar în pleoape...

Pagină realizată de Nușa DEMIAN, 
cu sprijinul corespondentului județean llie GHIȘA
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91 SA CONSTRUIM MAI DINE, MAI REPEDE, MAI IEFTINI1
(Urmare din pag. I)

întrebat pe conducătorul brigăzii ?
— Din ce în ce mai rapid. Ne 

perfecționăm metodele din mers. 
Performanțele mari nu apar peste 
noapte. Am ținut dintotdeauna să 
ne respectăm cuvîntul dat. Așa în
țelegem că trebuie să fie un co
munist adevărat. Acum să nu cre
deți că ia noi în brigadă nu se mai 
întimplă nimic. Știți, în Chemare 
ne-am angajat să montăm 2,5 apar
tamente convenționale pe zi, dar 
numai Ia cîteva săptămini, din zia
rul „România liberă", am aflat că 
în țară s-au ridicat noi pretendenți 
la titlul de montori fruntași. Și am 
atacat din nou „ștacheta" înălțimi
lor. Blocul A 24, din microraionul 
5. Drumul Taberii, l-am predat cu 
6 zile înainte de termen In ulti
mele 16 zile, în 
mente, brigada 
parlamente, cu 
montaj de 3,19

— întrecerea
— Desigur! Montorii nu 

spus ultimul cuvint.
...în biroul directorului general

loc de 42,4 aparta- 
a montat 52 de 
un ritm mediu 
apartamente 
continuă ?

pe

a- 
de 
zi.

și-an

de la Combinatul de prefabricate, 
ing. George Moșinoiu — un cu
noscut sprijinitor al sportului — 
âm notat vești de ultimă 
Vrednicul colectiv de muncă 
aici și-a propus ca răspuns la 
marea „Să construim mai 
mai repede, mai ieftin* .
zeze planul valoric pînă la 10 oc
tombrie 1972. să dea peste plan 100 
de apartamente și un beneficiu în 
valoare de 2,5 milioane lei. Tot de 
Ia directorul general am obținut o 
prețioasă informație: „în Combina
tul de case există numeroși iubi
tori ai sportului. Asociația orga
nizează diverse competiții interne, 
cu participarea a zeci de echipe de 
Pe șantiere și din secțiile Fabricii 
Militari-, Secretara comitetului de 
partid din sectorul industrial, Lnc- 
sita Cazacu, ea însăși o redutabilă 
jucătoare de tenis de masă, ne-a 
oferit cîteva nume de la panoul de 
onoare al muncii și al activității 
sportive: muncitorul Gheorghe Si- 
boiu, sudorii Traian Paraschiveseu 
și Ion Alexandrina, instalatorul 
Cercel Marinei, zugravul Radu Ma
rin, lăcătușul Iepure Tudor.

13. C.F.R. CLUJ

u I

Sportul

EDIȚIA
4

A XVII-a
Locul I Roma (Italia).
Data : 25 august — 11 septembria 

1960.
Participând : 5337 <le sportivi (din 

care 537 femei) din 34 de țări.
In program : 18 discipline sportive.

CEA DE A XVII-A EDIȚIE A J.O.: ROMA, 1960

oră. 
de 

Che- 
bine, 

să reali-

I
I
I
I

...O altă secvență de întrecere. 
Ne aflăm pe șantierul 3 al între
prinderii de construcții-montaj nr. 
5. De pe un panou citim: „Animați 
de dorința fierbinte de a tntimpina 
Conferința Națională a partidului 
și cea de a 25-a aniversare a Re
publicii cu noi succese în produc
ție. colectivul lotului „Giurgiului- 
Livadă- s-a angajat să predea eu
șase zile in avans față de grafic ■ 
blocul 6. iar la blocul 7 să reducă I 
termenul de execuție la planul fi- 1 
zic cu 5 zile".

...A construit peste 300 de apar
tamente, a pus prima cărămidă Ia 
noile cartiere de locuințe din Va
tra Luminoasă. Bucureștii Noi, Ti
tan. Gara de Est, de 38 de ani se 
află în primele rinduri ale con
structorilor, lucrează. în aceste zile. 
Ia Școala ..Galvan Tei", unde ală
turi de ceilalți s-a angajat s-o pre
dea cu 15 zile înainte de termen. 
Acesta e Chiriță Rusu, șef de bri
gadă zidari la șantierul 1 al în
treprinderii de construcții-montaj 
nr. 1. delegat la Conferința Națio
nală a partidul

In program : 18 
eu 150 de probe.

Sportivii romdnl__ __ ________
109 concurent» la întrecerile din 13 
«Dorturi, obtinlnd 3 medalii de aur 
(atletism, lupte, tir), una de argint 
(lupte) și 8 de bront (calae-eanoe, 
atletism, box, gimnastici, lupte, scri
mă), precum 81 puncte (la atletism, 
caiac-canoe canotaj, eilirle, dbllsm, 
gimnastică, lupte, polo, scrimă, tir).

CLASAMENTUL — NEOFICIAL
--- MEDALU

au participat (cu 3 MEDALII PENTRU LUPTĂTORII ROMÂNI
— PE

U.R.S.S.
S.U.A. 
Italia
Germania* 
Australia
Turda
Ungaria 
Japonia
Polonia 
Cehoslovacia 
ROMÂNIA 
M. Britani* 
Danemarca 
Noua Zcetandâ
Bulgaria 

•7 Germania -“ i

i
Aur Argint Brom

1.
1
2.
4. 
s

43
34
13
U

8
t
0
4
4
3
3
1
3

I 1
1 

echipa

CLÂSAMENTVL — NBOnCTAL 
— PE PUNCTE

2» 
st
io 
î»
I
i
i
7
I
1
1
(
3
«
* 

nnttă

Nu știm dacă — potrivit zicătoril 
— toate drumurile, dar In orice cai 
foarte multe au dus la Roma, In to
ridul sfirțit de vară al lui 1960. In
tr-un conclav absolut laic, Jocurile 
Olimpice au reunit pe .Stadio dei 
Centomilla“ reprezentanții a 84 de 
țări I

Aproape 6000 de sportivi din lumea

In «emiflnală 
de două ori 
cursei de 200 
eadze, care a realizat fulminanta sur
priză a Jocurilor.

Nenumărați mari campioni pierd 
In întrecere supremația scontată, 
așteaptată, bănuită. Cine ar fi cre
zut că recordmanul mondial John

șl In finală, egalează 
recordul mondial al 
m. | pe Robert Șavla-

la să» 
trambu- 
de 8-4-1

al ace-

la săritura In înălțime, 
riturile feminine de la 
lină și platformă, tn cursa 
ia canotaj etc.

Doi neozeelandezi, membri
luiași club din Auckland, reușesc o 
dublă lovitură de teatru, cîștigînd, 
tn aceeași după amiază, unul (tipo
graful Peter Snell) proba de 800 m. 
și celălalt (chimistul Murray Hal- 
berg) cea de 5000 m. De menționat 
câ Snell alerga abia a două oară în. 
viața lui pe o pistă de zgură (în pa
tria lui, pistele sînt cu iarbă).

îolanda Balaș ne-a produs, firește, 
cea mai mare bucurie, aduclnd o 
medalie de aur — prima — într-o 
disciplină numită, cu cîtă dreptate, 
„regina sporturilor". Tabela cu re
zultate arată 
din lume au 
la atletismul 
S.U.A. (3) și 
fost excelent 
noliu — locul 6 la Helsinki, locul 9 
la Melbourne, medalie de bronz la 
Roma (la o palmă de a doua clasa
tă)

Iubitorii sportului pe apă l-au re
văzut cu plăcere pe Leon Rotman 
pe podium (medalie de bronz la 
canoe simplu), încadrat de o canoe 
dublu pe locul 4 și de două echipa
je de caiac pe locul 6 (dublu fete și 
ștafeta de băieți).

Rezultatele cele mai bune ale spor
tivilor noștri s-au obținut însă pe... 
pămint ferm. Sau, mai precis... pO 
saltea. Lotul de lupte clasice a fost 
prodigios. Cei 7 participanți au obți
nut : 3 medalii (D. Pirvulesru — aur, 
I. Cernea — argint, I. Tăranu 
bronz) și 3 locuri printre primii 
(M. Șulț și D. Gheorghe — locul 
Gh. Popovici — locul 6) I

în celelalte „sporturi de forță" 
reușim rezultate prea valoroase. 
Dintre boxeri, unul singur a ajuns 
pînă la semifinale — Ion Monea, 
care, învins de campionul olimpic, a 
împărțit locul III cu sovieticul Feo
fanov. Fetele, mult mai curajoase, la 
gimnastică și scrimă, au luptat din 
răsputeri •- ,
giuîui de 
discipline, 
lovan si 
locul III 
locuri de 
retă, Maria Vicol și Olga Orban-Sza
bo s-au întrecut, 
carusel, pentru a 
pe podium (3) și 
piat (5).

Tirul românesc 
cunoaștem, orice 
drăgi — prezintă cel mai frumos 
tablou olimpic de onoare : trei edi
ții — trei medalii de aur, flecare cu 
cîte una 1 Helsinki — losif Sîrbu, 
Melbourne — Ștefan Petrescu, Roma 
— Ion Dumitrescu

Un scurt bilanț general arată ră 
România, cucerind 3 medalii de aur, 
1 de argint și 6 de bronz, ca $1 o 
seamă de locuri de onoare, ocupă 
în clasamentul pe puncte (neoficial, 
întocmit de ziariști) ai celor 84 de 
țări participante, un loc 10 extrem de 
valoros, înaintea multor țări cu o 
veche tradiție sportivă, ca Cehoslo
vacia, Suedia, Franța, Finlanda etc. 
Mai e de menționat că țara noastră 
a obținut cele 10 medalii în 7 ramuri 
de sport (atletism, box. caiac-canoe, 
gimnastică, lupte, scrimă, tir) — ceea 
ce dovedește o valoare multilaterală, 
pe cînd alte țări, ca Turcia său Ja
ponia, își datoresc numărul mare de 
medalii doar unuia (luptele) sau două 
sporturi (gimnastică și natație).

IMPOSIBILUL Berruti care, în aceeași zi,

un

PREMIERE
DE... AUR

IN ATLETISM
re-

Șl LUPTE
amintirile

a--

incredibila

Fabra,

Jocurile

Dan GÂRLESTEANU

metafc
ncme

ta ti va
m —

care deslu- 
numai sa- 
publicu 

spectacol

2U
putea fi vorba de Gadj-a. 
rul care a debutat în a II-a 
a turului cu nota 4. pentru 
veni un om de nădejde al
15 etape din retur, de Penzeș. sim
bolul dăruirii totale, omul care

- ai
— al 
greu 
nesflrșitâ

3, cursa 
și cvn'u- 
Monea — 
tot cu

loc 5—6. Poate 
atit...

reamintim, de 
duelul a- 

al

cm. ; pe 
llâ 

sovietic 
din iume

recordului. 1,77 
primuL 
doilea, 
treilea.

să uiți

Met. Drobeta Tr Sev. — Electroputere CV. 
Politehnica Tim. — C.F.R. Timișoara 
Metalurgistul Cugir — Corvinul Huned. 
Chimia Făgăraș — C.S.M. Sibiu

LOCUu

Și. 
să

respectată. Pen- 
forță al ceferiș- 
depășește sfera 
și a fotbalului.

net ? 
ajung

al feroviarilor a fost mai 
retur, cînd s-au folosit 18 
față de cei 20 din prima 
campionatului In cazul

fie prin 
fie prin 
renume, 

schimbat

petrecut cu C.F.R. Cluj, 
de regulă, 
antrenorilor.

CEA CARE A ÎNVINS

C.F.R. Cluj terminase turul pe 
ultimul loc. Cu numai șapte punc
te. Echipa nu reușise în 
de decît o victorie. Așa 
dul salvării părea să fie 
decît o utopie. A doua 
Clujului, cenușăreasa 
crezut însă cu fervoare în această 
nebunie a salvării. Laurențiu Mun- 
teanu. unul din antrenorii fero
viarilor. avea chiar să declare pre
sei înaintea returului că „echipa e 
foarte bine pregătită 
ral, și va rămine în prima divi 
zie" Nimeni, însă, nu 
măcar să ia în serios 
declarație. Salvarea j 
sibilă...

C F R. Cluj a Sfidat însă teoria 
imposibilului. C.F.R’ Cluj și-a fău
rit în 
iarnă" 
fie, în 
suna : 
dința

15 parti- 
încît gîn- 
mai mult 
echipă a 

turului, a

fizic și mo

se încumeta 
o asemenea 

părea impo-

asprimea „kilometrilor de 
propriul săli sistem filozo- 
care imperativul categoric 

„totul e posibil !“. Cu cre- 
aceasta a început returul, 

obținînd punctul de sprijin chiar 
în prima etapă. într-o partidă ce 
părea pentru multi o simplă for
malitate, la București, cu Dinamo. 
Avea să fie. de fapt, primul punct 
din excelenta serie de 18 puncte 
a returului, 
retrogradare 
două remize 
dintre care 
ților clujeni.
viarilor a depins în ultima etapă 
și de jocul celorlalte rezultate, ale 
Politehnicii Iași și Petrolului. Dar 
Argumentul

cînd condamnata la 
obține opt victorii, 

și pierde cinci partide, 
una în fața... studen-

Desigur, soarta fero-

incontestabil al clu
jenilor fată de rivalele lor a fost 
victoria obținută în lupta directă 
chiar pe scena ieșeană și cea plo- 
iesteană Prin acel 4—2 fără re
plică din Dealul Copoului, urmat de

N 
i«
13
11 

«

1

11
1
8

12
1
1
3

clar i numai trei țări 
obținut medalii de aur 
feminin i U.R.S.S. (6), 
România (1) I „1011“ a 
susținută de Lia Ma-

un 1—6 la Ploiești. C.F.R Cluj 
numai că a dat cele mai specta
culoase lovituri de grație ale se
zonului. dar a și confirmat că sal
tul său nu a fost deloc un rod ai 
întîmplărîi.

O incredibilă schimbare la față.

mirabiiu! spirit de echipă. îd 
eeîenta disciplină a Jocului, tn 
crificiul din teren și din afara s* 

unei echipe care a cre- 
u ir. steaua et 
uj n-a avut nume de 
in formație. Prin *erî- 
iror. însă, prin dăruirea 

crezul lor in izbinda finală, toți 
iu creat un nume: CEI CARE 

AU ÎNVINS IMPOSIBILUL Fireș
te. dmeolo de metaforă, tori a- 

cret. Ar 
porta- 
etapă 
a de- 
celor

așa cum s-a 
se explică, 
schimbarea 
apariția unor jucători de 
Clujenii, însă, nu și-au
nici antrenorii, nici jucătorii. Din 
contră, s-ar putea spune că izvorul 
de forță 
redus în 
jucători, 
parte a
C.F.R.-ului, marea explicație a me
tamorfozei trebuie căutată în ad-

PROGRAMUL TURULUI 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI B 
EDIȚIA 1972/73 SERIA A II-A

ETAPA 1 — 20 august
Olimpia Oradea — Mineral B. Mare 
C.F.R. Timișoara — Chimia Făgăraș 
Metalul Drobeta Tr. Sv. — Olimpia S. M. 
C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu
Metrom Brașov — Corvinul Huned, 
Electroputere Cv. — Politehnica Tim. 
Gloria Bistrița — Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina — Crișul Oradea

ETAPA A II-A — 27 august
Corvinul Huned — Electroputere Cv. 
Metalurgistul Cugir — Minerul Anina 
Chimia .Făgăraș — Olimpia Oradea 
Olimpia Satu Mare — C.F.R. Tim.
Crișul pradea — C.F.R, Arad 
Politehnica Tim. — Met. Drobeta Tr. Sev. 
M'nerul Baia Mare — Metrom Brașov 
C.S.M Sibiu — Gloria Bistrița

ETAPA A IÎT-A — 3 septembrie
C.F.R. Timișoara — Crișul Oradea 
Olimpia Oradea — Olimpia Satu Mare 
C.F.R. Arad — Politehnica Timișoara 
Metrom Brașov — Chimia Făgăraș 
Metalurgistul Cugir — C.S.M. Sibiu 
Gloria Bistrița — Minerul Anina
Corvinul Huned. — Met. Drobeta Tr. Sev. 
Minerul Baia Mare — Electroputere Cv.

ETAPA A IV-A — 10 septembrie
Met. Drobeta Tr. Sev. — Metalurg. Cugir 
Politehnica Tim. — Minerul B. Mare 
Chimia Făgăraș — Gloria Bistrița 
C.F.R. Arad — Corvinul Hunedoara 
Olimpia Oradea — Metrom Brașov 
Electroputere Craiova — Olimpia S. M 
C.S.M. Sibiu — Crișul Oradea 
Minerul Anina — C.F.R, Timișoara

ETAPA A V-A — 17 septembrie
Gloria Bistrița — C.F.R. Arad
Olimpia Satu Mare — Minerul Anina 
Metalurgistul Cugir — Minerul B. Mare 
Politehnica Timișoara _ Olimpia Oradea 
FI fectro putere Craiova — Chimia Făgăraș 
C-isul Oradea — Corvinul Hunedoara 
Metrom Brasov _ C.F.R. Timisoara 
Meta1 ui Drobeta Tr. Sev. — C.S.M. Sibiu

ETAPA A VI-A — 24 septembrie
Chimia Făgăraș — Politehnica Timișoara 
Crișul Oradea — Metalurgistul Cugir 
C.S M. Sibiu — Electroputere Craiova 
Minerul Anina — Metrom Brasov 
Olimoia Satu Mare — C.F.R Arad 
C p.R. Timisoara - Gloria Bistrița 
Corvinul Hunedoara — Olimpia Oradea 
Minerul B. M. — Met. Drobeta Tr. Sev.

ETAPA A VIT-A — 1 octombrie
Electroputere Cv. — Metalurgistul Cugir 
Corvinul Hunedoara — Chimia Făgăraș 
C.F.R. Arad — Minerul Baia Mare 
Gloria Bistrița — Crișul Oradea 
C.S.M. Sibiu - C.F.R. Timișoara 
Olimpia Oradea — Minerul Anina 
Metalul Drobeta Tr. Sev. - Metrom 8' 
Politehnica Timișoara — Olimnia S. M

ETAPA A VIII-A - 8 octombrie
" jdot.rom Brașov — Olimpia S. Mare 

Gloria Bistrița — Minerul Baia Mare 
O'impia Oradea — Crișul Oradea 
Minerul Anina — C.F.R. Arad

ETAPA A IX-A — 15 octombrie
C.S.M Sibiu — Minerul Anina 
Crișul Oradea — Met. Drobeta Tr. Sev. 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
Minerul B Mare — Chimia Făgăraș 
Corvinul Huned. — Politehnica Tim. 
O’impia S. Mare — Gloria Bistrița 
Electroputere Craiova — Metrom Brașov 
Metalurgistul Cugir — Olimpia Oradea

F.TAPA A X-A — 22 octombrie
Olimpia Oradea — Gloria Bistrița 
Corvinul Huned. — Minerul B Mare 
Metrom Brasov — Crișul Oradea 
Olimpia S. Mare — Metalurgistul Cugir 
Metalul Drobeta Tr. Sev. — C.F.R. Tim. 
C.F.R. Arad — Chimia Făgăraș 
Politehnica Tim — C.S.M. Sibiu 
Minerul Anina — Electroputere Craiova

ETAPA A XT-A - 29 octombrie
Minerul B. Mare — Olimpia S. Ma»*e 
Electroputere Craiova _ Olimnia Oradea 
Chimia Făgăraș — Minerul Anina 
Crișul Oradea —• Politehnica Timișoara 
C.S.M. Sibiu — Corvinu’ Hunedoara 
C.F.R. Timișoara — Metalurgistul Cugir 
Gloria Bistrița — Metrom Brasov
C.F.R. Arad — Metalul Drobeta Tr Sev.

ETAPA A XII-A — 5 noiembrie
Politehnica Timișoara — Metrom Brașov 
Corvinu] Huned. — Minerul Anna 
Olimpia Oradea-— C.S.M Sibiu
Met. Drobeta Tr. Sev — Gloria Bistrița 
Olimpia S Mare — Crișul Oradea 
Electroputere Craiova — CF.R. Arad 
Minerul B. Mare — C.F.R. Tim’soara: 
Metalurgistul Cugir — Chimia Făgăraș

ETAPA A XIII-A — 12 noiembrie 
Chimia Făgăraș — Olimpia Satu Mare 
Crișul Oradea — Eiectrnpute’’? Craiova 
Minerul Anina — M^t Drobeta Tr Sev. 
C.F.R. Arad — Olimpia Oradea 
C.S.M. Sibiu — Minerul Baia Mare 
C.F.R. Timișoara — Corvinul Huned. 
Metrom Brașov — Metalureishii Cugir 
Gloria Bistrița — Politehnica Tim.

ETAPA A XIV-A — 19 noiembrie 
Politehnica Timișoara — Minerul Anina 
Chimia Făgăraș — Met. Drobeta Tr. Sev. 
C.F.R. Arad _ Metalurgistul Cugir 
Corvinul Hunedoara — Olimpia S. Mare 
Olimpia Oradea — C.F R. Timisoara 
Electroputere Cv — Gloria Bistrița 
Minerul B. Mare — Crișul Oradea 
C.S.M sibiu — Metrom Brasov

ETAPA A XV-A — 2fi noiembrie
Metrom Brașov — C.F.R, Arad 
C.F.R. Timișoara — Electroputere Cv. 
Gloria Bistrița — Corvinu] Hunedoara 
Metalurgistul Cugir — Politehnica Tim, 
Minerul Anina — Minerul Baia Mare 
Met. Drobeta Tr. Sev. — Olimnia Oradea 
Olimpia S. Mare — C.S M. Sibiu 
Crișul Oradea — Chimia Făgăraș

trei etape a luptat ca un gladiator, 
cu capul bandajat, de căpitanul e- 
chipei, Marius Brelan (jucătorul 
cu cea mai mare sumă a notelor), 
adevărat catalizator al tuturor in
tențiilor în 30 de etape, de sub
tilitatea lui Octavian Ionescu și 
Vișan. de același temut șuteur care 
este Soo și. bineînțeles, de cei doi 
antrenori. Constantin Rădulescu și 
Laurențiu Munieanu, oameni com
petent și buni pedagogi. Dar C.F.R. 
Cluj trăiește. în primul rind, prin 
forța echipei. Prin coeziunea mo
rală și puterea de care a dat do
vadă în lupta cu inerția clasa
mentului. Astăzi, formația de pe 
Someș este o echipă îndrăgită de 
toți cei care îndrăgesc lupta spor
tivă. îndrăgită și 
tru că returul de 
ti lor din Napoca 
strictă a punctelor 
el înscriindu-se intr-un concent mai 
larg, mai complciț, de filozofie a 
vieții.

Pentru a treia oară consecutiv. 
C.F.R. Cluj s-a salvat de la înec. 
De data aceasta, tocmai cînd cu
rentul era mai mare, iar țărmul 
parcă nu se mai vedea. S-a salvat 
anul acesta prin admirabilul său 
retur de 18 puncte (dacă și în tur 
feroviarii ar fi reușit același punc
taj. ei ar fi participat în Cupa Bal
canică. în locul lui 
Mureș, clasată pe locul 4). Dar a 
cest retur excelent 
bligă să trecem peste, toate slă
biciunile echipei — a pus C.F.R.-ul 
în fața unei condiții noi Echipa 
aceasta nu mai are voie de acum 
înainte să se zbată în „zona frigu
rilor" Pentru că a dovedit resurse 
care pot fi valorificate superior nu 
numai atunci cînd retrogradarea 
atîrnă deasupra capului ca o sa
bie a lui Damocles. C.F.R. Cluj 
s-a salvat spectaculos, dar. în a- 
celași timp, s-a obligat pentru cam 
pionatul viitor în fața tuturor ce
lor care i-au aplaudat succesul.

Mircea M. IONESCU

A.S.A. Tg.

care ne ci I
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M Britanic 
ROMÂNIA 
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Tarata

Dumitru Pîrvulescu, campion olimpic la lupte greco-romane, dueîndu-fi 
adversarul in tuș

întreagă s-au întrecut aici. în compe
tiții de un înalt nivel tehnic. înche
iate cu rezultate de cele mai multe 
ori excepționale.

E greu să alegi un erou al jocu
rilor, cînd ai avut pe podiumul de 
onoare pe îolanda Balaș, care și-a în
trecut adversarele cu 14 
negresa Wilma Rudolph, Imbat: 
lă sprint; pe halterofilul 
Iuri Vlasov, primal om 
csre ridică^ 200 kg. deasupra capului; 
pe Lîvio

•

Roma olimBică.
7 000 de soortivâ al 

hunii se întrec pe 
Stacîo dei Centom.l- 
lo, la Termele Iul 
Caracalla, pe Viale 
Crisiofcre Colombo, 
la Basilica di Ma- 
se-_ro. ori la Cas’.eL 

dolfo. La patru 
după MeBscjme. 

-epetâ. In _ceta- 
eternă*, spler.di- 
aet al prietenie! 

sportive Intre tineri 
(fin 84 de țâri, din 
toate continentele. A 
fost atunci, la Roma. 
Și o impresionantă 
paradă a marilor 
performeri S-a spus, 

tîrziu. că 
Olimpiada 

R ido'.ph. a 
Vtasov, Sav- 
Bikla Abe-

131 m 
1,85 m 

Este 
acea 

revărsare 
de aplauze, entuzias
mul tn 
seam nu 
tisfacția 
pentru un 
aproape inegalabil In 
frumusețea și încleș
tarea lui, ci și sin-

lakadze. 
be—

Martor ocular la 
această ediție a 
cordurilor si surpri
zelor, îmi iau îngă- 
duir.ța să spun la &- 
cest ceas a! amintiri
lor că ROMA - »? a 
fost și Olimpiada 
tricolorilor români.

Lia Manoliu a 
runcat discul la 52.36 
metri. Pentru arbitrii 
și statisticienii stră
ini, aceasta Însemna 
locul 3 al probei 
Pentru noi — în plus 
— satisfacția enbrmâ 
de a ied ea pentru 
prima oaig (era îna
inte de 
dei") o 
că pe 
limpic.

Spuneam câ RO. 
MA-60 a fost Olim
piada „tricolorilor'

Pentru că un sta
dion arhiplin a aș
teptat. In liniște si 
nemișcare, să sa'ră 
îolanda Balas. Ploua 
torențial și cursa o- 
limpică 
cu marea
Iolandei, 
sese — 
tismuluf 
primul titlu și primo 
medalie de aur. Cam
pioana voia, insă, să 
răsplătească acel ad
mirabil public, voia 
să se depășească A 
început, așadar, ten-

„aurul iolan 
atletă român- 
podiumul o-

se Încheiase 
victorie ? 

care adn- 
acum — atle- 

românesr

cera sa admirație 
pentru sportiva care-I 
oferise atit de gene
ros celor o sută de 
mii de privitori.

în altă zi, de fapt 
mult trecut de mie
zul nopții, l-am vă
zut pe Pîrvulescu In- 
frlngînd 
pu.ere și rezistență „ 
italianului 
marele favorit al pu
blicului. Era prima 
medalie de aur cu
cerită de luptătorii 
români la 
Olimpice. Pîrvulescu 
a fost purtat pe bra. 
țe de mica 
delegație și 
tru o clipă 
aproape toți 
că la aceste 
confruntări alți 
luptători români 
Ion Cernea și Ion 
Țăranu — cuceriseră 
„argintul" și „bron
zul" olimpic. Marele 
învins, Valeriu Bu- 
larca, ne-a promis la 
toți că se va revanșa 
la „mondiale** (cuvîn
tul dat s-a transfor
mat, se știe, într-un...

AUTOMOBILISM : str. Maior 
Coravu, înțre orele 9—12, etapa 
a II-a a campionatului 
pal de îndeminare.

CAIAC-CANOE: lacul 
de la ora 9,30 „Regata 
țională de juniori" 
500 m).

munici-

Snagov, 
interna- 

(probele pe

terenurile Progresul. 
14,30, România — Gre- 
Iugoslavia — Turcia

noastră 
— pen- 
doar — 
uitaseră 

grele 
doi

titlu de campion al 
• lumii).

Pe poligonul „Laz- 
zio“. taleristul Ion 
Dumitrescu producea 
senzația zilei, obli- 
gindu-i pe marii fa
voriți, Kalinin sl 
Rossini, să se recu
noască învinși într-o 
întrecere în care Du
mitrescu nu era cre
ditat deci* cu șansa 
unui ‘ * *
nici

Ne 
asemenea, 
tțt de pasionant — 
gimnastelof noastre cu 
cele japoneze Era In 
joc medalia de bronz 
In final, la Termele 
lui Caracalla, fetele 
noastre au urcat pe 
podium. A mai fost, 
apoi, Jupta aceea 
dramatică care i-a 
adus Măriei Vicol un 
prețios loc 
lui -Rotman 
ția lui Ion 
încheiate 
„bronz".

Nu toate
au, desigur, aceleași 
cote de bucurie. La 
Roma au fost și ten
tative nereușite, une
ori chiar decepții. Le
gile nescrise ale 
sportului și-au spus, 
ca la toate edițiile, 
cuvîntul. Dincolo de 
victoriile individuale, 
dincolo de neșansa 
ori de eșecul unor 
sportivi, amintirea 
cea mai plăcută o 
constituie prezența de 
ansamblu a echipei 
reprezntative a Româ
niei, clasată pe locul 
10 din 84 de țări, a 
cărei participare la 
această tumultuoasă 
ediție a Jocurilor O- 
limpice s-a încheiat 
cu cucerirea a zece 
medalii, dar și cu re
cunoașterea și pre
țuirea totală a exce
lentei sale pregătiri, 
a importantei contri
buții pe care a adus-o 
la răspîndirea ideilor 
olimpice, la dezvolta
rea prieteniei dintre 
sportivii din toate 
țările lumii.

Thomas va fi concurat de trei sări
tori In înălțime sovietici, aproape 
necunoscuți pe plan mondial și că 
doi dintre ei îl vor învinge 
Unii dintre favoriți nici nu 
în faza finală a întrecerilor.

N-au fost însă surprize doar în
frângerile marilor campioni. In multe 
probe, marile surprize au venit din 
partea sportivilor unor țâri care pînă 
acum nu contaseră in lupta pentru 
supremația mondială. Așa s-au petre
cut lucrurile In turneul de box, unde 
sportivii din țările africane au avut 
un cuvânt greu de spus, în întrece
rile de caiac-canoe unde sportivii 
din Italia au ocupat în mod neaș
teptat locuri fruntașe, la unele pro
be atletice (neozeelandezii la 800 șl 
5C0O m. și etiopianul Abebe la ma
raton), unde medaliile de aur au re
venit unor sportivi aproape necunos
cuți pe arena internațională.

Alergările au fost cele care au im
presionat cel ma! mult. în cursa de 
1 500 m Herbert Elliott, tînăr austra
lian de 22 de ani, viitor student la 
Cambridge. întrece cu ușurință nu 
numai adversarii ci și recordul mon
dial (pe care-1 stabilise tot el, la 
20 de ani). Toți finaliștii acestei pro
be, inclusiv’ alergătorul nostru Zoltan 
Vamoș (clasat pe un excelent loc 
5), au înregistrat timpuri mai bune 
decît campionul olimpic de la Mel
bourne I

Doar cu 20 de minute înainte s-a 
desfășurat dramatica și extraordina
ra alergare pe 400 m. în care ameri
canul Otis Davis l-a învins pe ger
manul Karl Kaufmann, cu o „distan- 
ță‘‘ pentru care nici celula fotoelec- 
trică n-a găsit termen de compara
ție. Amîndoi apar alături pe tabela 
recordurilor mondiale. Cu imensă 
osțeneajă obținută, victoria aceasta a 
lui Otis Davis le-a venit la timp 
americanilor ■ e singura alergare de 
plat pe care o cîștigă I

De altfel, Roma a fost în mai 
multe privințe „hecatomba" unor su
premații pînă atunci necontestate ale 
sportivilor americani. S-a clătinat in
vincibilitatea acestora la 100 m. plat 
(cîștigată de vest-germanul Armin 
Hary), în ștafeta de 4X100 m. plat.

EROII

6
5.

nu

pentru menținerea presti- 
care ne bucuram In aceste
Echipa condusă de Sonia 

Elena Leuștean a păstrat 
tn lume, ca și alte cîteva 
onoare pe aparate. La fio»

că intr-un fericit 
păstra țării un loe 
unul foarte apro-

— trebuie s-o re- 
alt sport am în-

HERBERT 
născut la 25 
fără îndoială 
mari alergători de semifond ai tu
turor timpurilor. Originar din Perth, 
viitorul student la Cambridge a in
trat în celebra școală de atletism 
din Melbourne a nu mai puțin vesti
tului antrenor Percy Cerruty. Frac- 
turindu-Si un picior (în timp ce 
muta un plan) în 1956, Elliott nu s-a 
lăsat descumpănit de acest stupid 
accident, ei a continuat asiduu an
trenamentele. în manieră australia
nă, cu lungi crosuri pe malul mă
rii sau prin păduri încă Înainte de 
a deveni cmplon olimpic la Roma 
pe distanța de 1 500 m (cu un nou 
record mondial : 3:35,6), el stabilise 
alte două recorduri mondiale, in 
1958, pe 1 500 m (3:36,0) șl pe o milă 
(3:54,5). Tactician excelent, partizan 
al accelerărilor progresive, Elliott a 
dovedit și o formidabilă rezistență 
la un tempo ridicat de alergare.

ELLIOTT (Australia), 
februarie 1938, rămine 

unul dintre cei mai

HERBERT ELLIOTT

G. MANTULESCU, BREAZA. La tenis, 
nu există, ca in alte sporturi, un han
dicap insurmontabil. Un meci nu este 
pierdut sau ciștigat decît o dată cu 
ultima minge a partidei, nici o dife
rență de scor riefiind decisivă. Cea mai 
senzațională schimbare de situație s-a

TENIS: 
de la ora 
cia și 
(masculin), România — Bulgaria 
și Iugoslavia — Grecia (femi
nin) — meciuri din „Cupa Bal
canică".

INTRI ARTIȘTII SCENEI Șl CEI Al STADIOANELOR
® 0 anchetă a revistei „Teatrul/, la care răspund cițiva dintre cei mai

populari sportivi
număr, apreciata 
artă și cultură, 
sub titlul „Sport

Tn ultimul său 
revistă lunară de 
„Teatrul*' publică, 
și teatru", o amplă anchetă (10 pa
gini — text și fotografii), la care 
răspund unii dintre eroii stadioa
nelor noastre, precum Angelo Nt- 
culescu, Lucescu, Dobrin. Răduca- 
nu. Oblemenco. ■ Deleanu. Dan Coe, 
Dumitru, Al. Neagu. Lia Manoliu, 
Carol Corbu etc. Este vorba, de fapt, 
de un sondaj de opinie.de o culegere 
de păreri, judecăți și impresii des
pre arta spectacolului și despre fe
nomenul artistic. în general, emise 
de reprezentanți de seamă ai spor
tului nostru de performanță.

ai noștri
Realizînd această anchetă, re

vista „Teatrul" a putut prezenta 
cititorilor ei 6 interesantă imagine 
privind relația sport-teairu, preo
cupările unor mari sportivi de » 
ține un contact cît mai strîns cu 
viața teatrală și culturală, aducă
toare, ca și sportul, de nobile sa
tisfacții.

Recomandăm iubitorilor sportului 
acest număr al revistei 
pentru a afla opiniile 
favoriți, legate de alte 
activității umane care, 
cu sportul, contribuie 
unei, reale buhe stări fizice $i spi
rituale.

„Teatrul", 
sportivilor 
zone ale 
împreună 

la crearea

produs, cu patru decenii în urmă, c»iiar 
intr-o finală pe Wimbledon : americanul 
William Tilden, unul dintre cei mai 
bun: tenismani ai tuturor timpu-ilor, 
conducea in .fața francezului Henri 
Cochet (și acesta un jucător de o clasă 
excepțională) cu două seturi la zero, 
5—2 în cel de-al treilea set și... 40—15. 
Cochet «a depășit acest moment critic 
și, cîștigînd ghem după ghem, a reu
șit să-și adjudece în cele din urmă 
setul. Din clipa aceea, partida s-a rea
prins, avantajul lui Tilden n-a mai 
contat, victoria finală fiind cucerită de... 
Cochet !

I. VALICA, BUCUREȘTI. Dumitrache 
a jucat o repriză' (prima) în meciul or
ganizat la Moscova 
toririi lui Iașin

ILDIKO MIHALI, 
.,Âm urmărit finala 
la Wimbledon. Sint _____
că victoria a revenit perechii Năstase- 
Casals. Dar ei au primit o singură 
cupă. Cui va rămine ea, adică cine o 
va aduce Acasă ; Nâstase sau Casals 
Iată o întrebare care ar putea figura 
ca întrebarea a... noua într-un concurs 
,,Cine știe... cîștigă“ ! Dacă puneți în 
funcțiune și metronomul, m-ați neno
rocit’ La dublu mixt, presupun că 
intră în joc galanteria masculină, și 
nu se ajuns? la discuții în legătură cu 
proprietatea cupei. Dar, mă întreb și

eu. ee se întimplă la dublu băbațl 
mai ales, la dublu... femei ? Vă rog 
mă ptisuiți cu răspunsul, pînă la întoar
cerea lui Năstase.

COSTEL VÂSÎLESCU, 
,.La meciul retur dintre 
dențesc și Progresul, pe 
am aplaudat deschiderea 
către Sportul, Din spate, un 
al Progresului s-a pornit atunci să mă 
injure și să-mi care palme. Am tăcut 
— el nu era singur, ci într-un grup —, 
dar n-am mai gustat meciul. Pe viitor, 
ce trebuie să fac pentru a ttăi un 
meci fără a avea conflict cu micro
biștii ?“. Ceea ce nu pot pricepe în rup
tul capului, este distanța de aproape 
două luni care s-a interpus intre data 
cînd s-au întîmplat toate acestea și 
aceea la care v-ațl gîndit să ne scrieți. 
Ne întrebați ce trebuie să faceți pentru 
a ,,trăi“ un meci fStră a intra în con
flict cu diverși microbiști. Știu și eu ? 
Am citit mult despre „trăirile interi- 
oare“ ale oamenilor. Evident, asemenea 
trăiri sînt mai greu de realizat pe un 
teren de fotbal Dar vă oferă o depli
nă securitate. (In afara cazului că fi
zionomia dv. v-ar da de gol !). Lăsînd 
gluma la o parte, se impune ca echi
pele organizatoare să intensifice munca 
educativă, în scopul creerii unui climat 
mai bun în tribune. întrecerea dintre 
,,galerii» trebuie să devină tot atît de 
dîrză, dar și tot atît de... regulamen
tară ca și cea de pe teren !

GEORGE PREJUR, CĂREI, 
că

prieten, Nlcolae Mareș, pe două porții 
mari de Înghețată cu frișca. Să nu vi 
se pară miza mică, deoarece o porție 
costă 14 lei“, Da. acestea au fost sco
rurile. (La ora aceasta. prietenul dv. 
este un om., ruinat !)

VIRGIL AVRAMESCU, BRAȘOV. Por
țile echipei naționale nu sînt fereca.A 
cu lacăte grele. Ele sînt deschise șl 
pentru Gyorll, căruia dv., brașovenii, ii

cu prilejul sărbă-

SF. GHEORGHE. 
de dublu mixt, de 
foarte bucuroasă

și

BUCUREȘTI.
Sportul stu- 
„Republicii", 
scorului de 

suporter

jNAȚIQNAlAj

spuneți „expresul". Evident, viteza 
un factor important %în jocul 
ăripe. Dar nu este singurul. Altfel 
apela Ia... atletul Gheorghe Zamfirescu, 
pe care nu-1 bate nimeni la fugs !

es’.e 
unși 
s-ar

Ilustrații : N. CLAUDIU

LOTO PRONOSPORTe așa 
Milan

,.Nu 
cele două meciuri dintre A.C.

Rubrică

a 
a 
a

251,80
486.30
906,65

. Inter- 
rezulta-

Categoria 1 : 
1300 ;

Cat
1100 ;

Cat
10.000

Estudiantes, din cadrul „Cupei 
continentale**, s-an încheiat cu 
tele de 1—3 și 3—0 7 Am pariat cu un
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C. CIOCAN (Voința) A PRELUAT TRICOUL GALBEN

< „Oupa Olimpia" a programat ieri 
o etapă foarte grea. Mult mal vije
lios decît în ziua precedentă, vîntul 
a presat puternic, din lateral, plu- 
jtonul, obligîndu-i pe rutieri nu nu
mai la eforturi suplimentare, înde- 
•flungi, ci șl la susținerea unul difi
cili examen de îndemânare. Din 
păcate, trebuie să spunem că mulți 
dintre" participanții la această tra
dițională competiție ne-au dfezamă- 
Țgit. Liderul cursei (învingător în 
jprima etapă), Nicolae Gavrila 
^(Steaua), Cristian Tudoran și alții, 
cînd au simțit că lucrurile se com- 

’tplică, că vor trebui să depună efor
turi de mai lungă durată, fără a 
avea certitudinea izbînzii, au dat 
țt>ir cu fugiții și — rușinos — au 
abandonat. Socotim că atît clubul 
sportiv Steaua cit și federația de 
specialitate trebuie să ia măsuri 
(punitive asupra celor ce nu știu 
să-și onoreze calitatea de sportiv 
și, în primul rînd. asupra lui Nico
lae Gavrilă. purtătorul „tricoului 
galben".

La startul etapei a Il-a, Bucu- 
rești-Oltenița-București (99 km), 
s-au aliniat 56 de concurent!. Nu 
se parcuseseră prea mulți kilome
tri și plutonul se împărțise de-acum 
în cîteva grupe. Conducerea cursei 
aparținea unui grup de 15 rutieri, 
în alcătuirea căruia intrau majo
ritatea fruntașilor clasamentului 
(mai puțin N. Gavrilă). Sub acțiu
nea lui Vasile Teodor (în mare ver
vă după insuccesul de vineri) și a 
altor alergători, plutonul fruntaș se 
detașează permanent. Tn spatele lui. 
grupurile se unesc, apoi se... subția
ză prin dispariția unor ..sufocați". 
Pe a doua parte a cursei, din Dri- 
mul grup rămân G. Negoescu și S. 
Suditu. Mai erau doar 9 km pină 
ia sosire, cînd Viorel Murineanu 
a luat pe cont propriu cursa și s-a 
detașat în învingător. IX a rulat

CUPA OLIMPIA

CORESPONDENȚA SPECIALA PENTRU

ZILE FIERBINȚI PENTRU
IN ÎNSORITA GRUZ1E♦

mai puțin de o

impreună

oa-
Foto : TASS

de dificil, am a- 
înregistrăm un 

marcat de Kaku-

astfel, două rachete gruzine 
puse în prima linie a între- 
a fost cit se poate de normal

tonul convorbiri- 
de ftecare dată 
este: ce șanse

cu românii?... 
posesiv al acestei

Plutonul, ieri, la start. A fost singurul moment cînd toți rutierii s-au 
aflat...

solitar, cu o forță care ne-a im
presionat, în timp ce colegii de club 
l-au protejat, ținînd plutonul sub 
observație. Sprintul grupului este, 
apoi, cîștigat de C. Grigore. După 
cursa de așteptare făcută de-a lun
gul a 98.9 km (timp in care n-a dat 
nici o pedală...), ne-am fi așteptat 
ca Grigore, un rutier pe care ne 
obișnuisem să-', socotim „senior",

600 DE ATLEȚI LA FINALELE JUNIORILOR II
CLUJ, 15 (prin telefon). Pe sta

dionul Municipal din localitate au 
început simbătă dimineața, pe o 
vreme fierbinte. întrecerile finale 
ale campionatului republican de 
juniori categoria Il-a, competiție 
care a reunit la start aproape 600 
de atleți și atlete. Cu excepția pri
milor clasați, s-au înregistrat foarte 
multe rezultate slabe, fapt care ri
dică semne de întrebare 
obiectivitătii și seriozității 
sînt privite haremurile de 
pare, de către asociațiile sportive, 
cluburi și comisiile județene de 
specialitate.

REZULTATE TEHNICE; băieți : 
100 m : 1. V. DUMITRESCU (Șc. 
so. 1 Constanța) 11,0, 2. C. Obreja 
(S.S.A. București) 11.1. 3. A. Iță 
(L.E.A. — Cîmpulung Muscel) 11.2; 
110 m garduri : 1. I. CRIȘAN (Li
ceul nr. 11 Cluj) 15.1 2. A. Cali- 
mente (U.T. Arad) 15.6 3. E. Sebe 
(Șc. Sp. A. București) 16,0; îfiălțime:

asupra 
cu care 
partici-

1. D OPREA (CS. Brăila) 2,-JO 1
2. M. Zara (Sc. Sp. A. Bucure*
2,00 m. 3. C. Antal ,Șc. so Or 
dea) 1.97 m ; greutate: L V. Gl 
GORE (C.S. Brăila) 14,5-0 m. 2 . 1 
Matei (Progresul Bucurest: 14 
m. 3. N. Stoica (Sc. sp. A. Buc 
rești) 13.61 m; suliță : 1- D. PE 
CARU (Șc. sp. Reșița sn.
M. Meșter (Șc. sp Oradea 55. 
m, 3. P. Mlhai. (Sc. sp. A. Buc 
rești) 55.64 m : fete: IM m: 
GEORGETA NAZ VRIE
Brașov 12.7, 2. Iudita Csrok
(C.S.M Cluj) 12,9, X Gabriela M 
raru (Viitorul București» 13 9. dis
1. MARIANA NAS (LJE_A — Cb 
pul ung Muscel) 44.28 m. 2. Luc 
Fotache 
35(08 m. 3. Mariana Cazacu (CA. 
Roman) 34,60 m ; lungime: 1 DOI
NA SPlNU (Șc. sp Pitești 5 56 —.
2. Georgeta Cotorobaie (Șc sp. A. 
București) 5.48 m. 3. Maria Scmptea 
(Șc. sp. București) 5.43 m.

(Progres-.

REGATA SNAGOV
* (Urmare din pag. V

ua (A. Agh — M. Naumescu -j- O. 
Gheorghe (7:19.0, 2. Armia Kiev (B. 
Beleaev — V. Bațunov -j- Mandrîkin) 
7:24,7, 3. Dinamo (Gh. Moldovan — 
A. Vasile G. Gheorghiu) 7:26,0, 
4 Steaua (P. Zagoni — R. Gociu -|- 
F. Sandu) 7:28,3.

Schif 4 fără cirmaci. Așteptată cu 
viu interes, cursa a revenit comod 
clasicului — am putea spune — cvar
tet olimpic (Tușa — Ivanov — Gru- 
muzescu — Oanțâ), refăcut după dis
puta fragmentată de la 2 f.c. Mai 
menționăm atractivul „duel" pentru 
locul următor și adăugăm — cu re
gret — defecțiunea tehnică a echipa
jului cehoslovac (palonier rupt), care 
i-a scăzut din șanse. Rezultate: 1. 
Dinamo (E. Tușa — D. Ivanov — D. 
Grumuzescu — I. Oanță) 6:21,3, 2. 
Armia Kiev (A. Vlascenko — V. Ko- 
lotikov — G. Borisov — V. Korolev) 
6:29,5, 3. Steaua (A. Agh — M. Nau-

mescu — Gr. Ivanov — A. Kap 
nai» 6:31,7. 4. C.V.K. Praga (P. Bl
— F. Prys — I. Wallișch — K. 
dek) 6:45,5.

Schif 2 visle. Mai omogeni. G.__
reuță și V. Popa și-au dominat par
tenerii f*------- - "—- -
Steaua
6:49,2, 
Hoff) 7:08.9, 3. Steaua (F. Grigore — 
V. Grigore) 7:13,2, 4. Steaua (L Se- 
keli — M. Barcan) 7:14,7.

Schif 8-j-l. Finala „corăbiilor 
lungi" s-a rezumat la o întrecere bi
laterală, tranșată la numai 7 zecimi 
de secundă în favoarea canotorilor 
ucraineeni, care au avut un stroc mai 
ridicat în finiș. Rezultate : 1. Armia 
Kiev (A. Vlascenko — S. Semenov — 
L. Semenov — V. Korolev — V. Ko- 
lotikov — B. Beleaev — B. Bațunov
— G. Boris Mandrikin) 5:56,5, 2 
Steaua (G. Nistoroiu — C. Georges
cu — V. Tudor — Z. Pop — P. Pop
— I. Matei — G. Herling — N. Ba- 
naga + O. Gheorghe) 5:57,2.

Ca

Me-

de întrecere. Rezultate : 1.
(G. Mereuță — V. Popa) 

2. Dinamo (A. Silași — F.

„Cupa Balcanică"
la tenis

(Urmare din pag D

servicii puternice, de loburi și lovi
turi in lungul liniei, a terminat în
vingător.

In meciul de . dublu perechea ro
mână Ovici, Hărădău a avut totuși 
nevoie de cinci seturi pentru a se 
impune în fața cuplului bulgar al 
fraților Matei Pampoulov, Bojidar 
Pampoulov: 8—6, 1—6, 6—0, 3—6, 6—3.

ROMANIA — TURCIA 3—0 (femi
nin). Mariana Simionescu — Hale 
Ugan 6—1, 6—2. Este bine că antre
norul A. Smidt — marcat, evident, 
de supărare, după ce Simionescu 
pierduse, vineri, la iugoslava Jelena 
Gencic — nu a renunțat totuși la 
serviciile tinerei sale jucătoare. Dor
nică să se revanșeze în fața antreno
rului, a coechipierelor, dar și în fața 
publicului, Mariana Simonescu a ju
cat la adevărata ei valoare, fără emo
ții. cu outernice lovituri de dreaD- 
ta. și fără să-și permită momente de 
„respiro".

Ecaterina Roșianu nu și-a dezmin
țit nici în mediul de ieri renumele 
de jucătoare serioasă și bună luptă
toare. Ea s-a impus chiar de la înce
putul meciului, prin alternarea 
vituri puternice în cros și în 
liniei, cu altele scurte sau 
Ecaterina Roșianu a 
cu 6—1, 6—0 partida 
man.

Al treilea meci al 
ne, cel dintre perechile Iudit Dibar 
Gohn. _ 
Tokcan, 
cătoarelor românce în două seturi! 
6—1, 6—2, Româncele au jucat în
această alcătuire șl în alte două me
ciuri ale actualei ediții a „Cupei 
Balcanice" șl ele se dovedesc tot mal 
bine sudate, capabile — anticipăm 
noi — să-și adjudece și întîlnirea de 
astăzi, cea cu formația Bulgariei.

GRECIA — IUGOSLAVIA; 2—1. 
(masculin) Nikos Kalogeropoulos a 
părăsit încă odată neînvins terenul 
de joc. El l-a avut ca adversar pe 
Dragan Savic, pe care l-a intrecut cu 
6—2, 7—5, 6—3; Pericles Gavrilidis a 
pierdut cu 4—6, 1—6. 2—6 tn fața lui 
Dragan Stojovic. Jucînd foarte bine,

cîștigat, 
cu Rozi

de lo- 
lungul 
lobate 
astfel,
Feld-

echipei femlnt

Ecaterina Roșianu — Filiz 
Rozi Feldman • revenit ju

SPORTUL"

TENIS

să nu se bată Ia sprint. Dar. 
menii se mai schimbă...

Clasamentul etapei a Il-a : 
VIOREL MURINEANU (DINAMO) 
2 h. 37:34; 2. C. Grigore (Dinamo) 
2 h. 39 :30 ; 3. Vasile Teodor (Dina
mo) ; 4. C. Cîrje (Dinamo) ; 5. St 
Ene (Steaua) : 6. I. Contant ;n (Di
namo) ș.a. — printre care 
Ciocan (Voința) — același 
în clasamentul general după 
etape conduce CONSTANTIN 
CAN (VOINȚA), urmat la 5 
Șt. Ene (Steaua) și la 10 s de C. 
Cirje (Dinamo).

Astăzi, pe Bd. Leontin Sălăjan 
din cartierul Balta AIbă-T:tad* are 
loc — începi nd de la ora 8.30 — 
etapa a IH-a (ultima) a -Cupei O- 
limpia".

1.

și C. 
timp, 
două 
CIO- 
s de

Hhstadw NAUM

La Tbilisi, cu 
săptămînă înaintea primei lovituri 
de serviciu în meciul U.R.S.S. — 
România, iubitorii tenisului din ca
pitala gruzină au intrat de pe a- 
cum într-o adevărată fierbere. Pe 
străzi, în magazine, în jurul me
selor din localuri, 
lor se ridică și 
subiectul disecat 
AVEM în meciul

Poate că sensul 
fraze este chiar foarte bine găsit. 
Echipa care va apăra culorile so
vietice în dificila întîlnire de la 
sfîrșitul săptămînii viitoare este a 
celor de aci. a gruzinilor. Nu nu
mai Alexsandr Metreveli, multiplul 
campion al U.R.S.S. 
coloană 
Davis", 
poalele 
doilea
Teimuraz Kakulia. Dâcă-1 mai a- 
dăugăm și pe Serghei Lihaciov, 
original din Baku, atunci sîntem în 
fața unei echipe cu 
„trans-caucazlene“.
spune, cu umor, în cercurile 
tului cu racheta.

De altfel, aceasta explică, 
putință de echivoc, rațiunea 
nizării meciului la Tbilisi. Ea a de
venit actuală, odată cu debutul 
plin de promisiuni al lui Kakulia 
in echipă. în recenta semifinală cu 
Polonia. De mulți ani, formația so
vietică miza aproape exclusiv pe 
aportul lui Metreveli în ’cele două 
partide de simplu, ca și de colabo
rarea sa cu Lihaciov în jocul de 
dublu. In meciul de la Varșovia,

și capul de 
în meciurile pentru ,,Cupa 
este fiu al orașului de la 
muntelui Kazbek, dar și al 
jucător al reprezentativei.

adevărat
așa cum 1 se 

spor-

fără 
orga-

Turneul international de baschet
■>

junioare de
SATl MVRE 13. Oria triefoa, 

sala -Focesttera"* da loca., taxe au 
cnctmu*: intLalrLe d-a cadrul tur
ned— mteraatioaa- de baschet ju- 
moare. Ca o remarcă gerteratt tre- 
b—e sâ ară'âm această compe-

’2a

-

tmp

Â-dt

1.ÂN1A B —
B «7—37»

SLOVA-

avantaj

la Satu Mare
in a doua inițiati-substanțial, iar

va a fost de partea tinerelor noas
tre jucătoare, care. insă, nu au reu- 

uecit să reducă din handicap. 
BULGARIA—POLONIA 37—35

>25—16). După efortul depus in par- 
r.da cu echipa Cehoslovaciei, cînd 
au furnizat o mare surpriză, bas
chetbalistele poloneze n-au mai re- 
zista: in fața talentatelor jucătoare 
ale formației Bulgariei, pierzind la

ROMÂNIA A — UNGARIA 40—46

itunin foa 
stabilirea 
România

Z^ltan KOVACS
i

Campionul 
nional Aleksandr 
Metreveli, princi
palul „atu“ al re
prezentativei so
vietice in meciul 
de la Tbilisi, cu 
echipa României.

ferit

considerat destul 
vut surpriza să 
punct din start 
lia, în fața redutabilului veteran 
polonez Gasiorek, ceea ce a netezit 
calea spre victorie. Kakulia își în
tărea astfel locul de „secund" al 
echipei, deținut pină atunci fără 
succes de moscovitul VI. Korot
kov.

Și 
fiind 
cerii,
ca Tbilisi să-și cîștige dreptul de 
a-i fi gazdă. Iată explicația pentru 
care meciul a fost mutat departe 
de Moscova, în capitala R.S.S. Gru
zine. Hotărîrea federației unionale, 
anunțată în ultimul moment, dă 
astfel posibilitatea lui Metreveli și 
Kakulia să joace „pe teren pro
priu", în fața pasionaților lor su
porteri.

Nu se poate spune. însă, cu pre
cizie, dacă această hotărîre nu va 
avea și implicații nedorite. într-o 
convorbire avută recent cu Alek
sandr Metreveli acesta S-a
să-și arate o satisfacție deosebită 
față de perspectivele unui meci 
jucat la el acasă. Dimpotrivă chiar, 
el ne spunea: „Totdeauna cînd joc 
acasă, am emoții. Conorășenii mei 
sînt atît de zgomotoși și doresc atît 
de arzător să mă vadă ciștigind. 
incit a.iung să mă emoționeze și pe 
mine. Joc cu trac la Tbilisi!... Sim
paticul nostru „Alik“ se referea de
sigur chiar la dificultățile avute 
în meciul din primul tur cu echipa 
Ungariei, disputat tot în fața pu
blicului gruzin. Atunci, el a tre
buit să înscrie în fața lui Baranv, 
doar după întrerupere, 
greu cucerit.

Dar, fără îndoială, nu 
pariția pe teren a celor
orașului îi agită, în aceste zile, pe 
„microbiștii" din Tbilisi. Ei visea-

ză cu încîntare la
asista aci la „premiera româneas
că", dîndu-le o fericită ocazie de „ 
putea admira de aproape jocul a-» 
cestor ași ai rachetei care sînt Ilie 
Năstase și Ion Tiriac, de două ori

clipele cînd vor finaliști în competiția Salatierei.
21, 22 și 23 iulie vor fi zile fier

binți pentru tenis, în însorita capi
tală a Gruziei.

luri DARAHVELIDZE
„Sovietski Sport“ Moscova

un punct

numai a- 
doi fii ai

LA BYDGOSZCZ

DAN IUGA
PE LOCUL TREI
VARȘOVIA. 15 (Agerpres). — 

Proba de pistol viteză din cadrul 
concursului internațional de tir de 
la Bydgoscz. a fost rlștigatâ de 
cehoslovacul Falia — 594 puncte, 
urmat de compatriotul său Hurt — 
593 puncte s: Dan fuga (România) 
— 591 pi

fost

icxe.

Tenismenii noștri peste hotare
® Echipa României în drum spre Tbilisi

® Finală Năstase-Orantes la Baastad
zilei de ieri, a părăsit Capitala primul eșalon al tenismenilor re-In cursul _ .

prezentativei naționale, care urmează să susțină la sfîrșitul săptămînii viitoare 
întîlnirea cu echipa U.R.S.S., în cadrul finalei grupei A (zona europeană) a 
„Cupei Davis". Au făcut deplasarea Petre Mărmureanu și Ion Sântei, insot’ți 
de căpitanul echipei, prof. Ștefan Georgescu. In drum spre Tbilisi, aceștia 
vor face o escală la Moscova, unde urmează să-i întimpine pe Ilie Năstase 
și Ion Țiriac, cu care vor continua împreună călătoria.

La Baastad, în campionatele inter
naționale ale Suediei, s-a ajuns la o 
finală „ideală". Se întîlnesc primii 
doi clasați in Marele Premiu-F.I.L.T. 
și principalii favoriți ai 
românul Ilie Năstase 
Manuel Orantes. După 
l-a eliminat pe suedezul

, (6—3 in ultimul set), el ; 
și pe spaniolul J. Gisbeit, 
nală. la scorul de 6—2, 
In cealaltă semifinală: 
Taroczi 6—2, 6—4, 6—4.

★
Italianul Adriano Panatta, favoritul 

nr. 3 al ..internaționalelor- Elveției, 
care se d’spulă la Gstaad. l-a învins 
pe Ion Tiriac (nr. 7) cupă o luptă 
toarte stri-ă in prime e seturi : 
8—9. 7—5. 6—0. 6—1- Panatta se cali
fică astfel pentru finala probei de 
simplu, in care intilnește azi pe spa-

competiției, 
și spaniolul 
ce Nâstase 
Bjorn Borg 
l-a intrecut 

în semifi- 
6-3. 6—3. 

Orantes —

niolul A. Gimeno (nr. 1), învingător 
cu 6—4, 6—3. 9—7 asupra australia
nului B. Phillips Moore. Finala pro
bei de dublu bărbați se va disputa 
intre perechile Țiriac (România). Pa- 
natta (Italia) — Gimeno. Munoz (Spa
nia). In semifinale Țiriac și Panatta 
au învins cu 4—6, 6—3. 6—2 cuplul 
Koch (Brazilia), Moore (R.S.A.).

★
Tenismanul român Sever Myreșan 

s-a calificat pentru semifinalele tur
neului internațional „Cupa Mării Bal
tice" de la Sopot (Polonia), In „sfer
turi", Mureșan l-a învins cp 8, 
7—5, 6—1 pe polonezul Andrzejevski.

NICI UN ACORD
INTRE AJAX

SE VA PREZENTA (SAU NU) FISCHER LA PARTIDA A TREIA ? SI INDEPENDIENTE!»

ACEASTA este Întrebarea

perechea Kalogeropoulos, Gavrilidis 
a întrecut cu 9—7, 6—0, 6—1, cuplul 
Ivancici, Savic.

BULGARIA — IUGOSLAVIA 2—1 
(feminin^. Iulia Berberian — Irena 
Skulj 6—4, 1—6, 3—6; Diana Mosko- 
va — Jelena Gencic 6—4, 6—3. In 
meciul de dublu Iulia Berberian, 
Diana Moskova au întrecut cu 9—7, 
7—5 pe Irena Skulj, Jeelena Gencic.

Astăzi, atît echipa masculină cit 
și formația feminină vor fi supuse 
„probei de foc" a turneului, băieții 
avindu-i ca adversafi pe jucătorii 
greci, iar fetele pe puternicele echi
piere ale Bulgariei. Să sperăm, însă, 
că totul se va termina cu bine, cu 
alte cuvinte atît o echipă cit și cea
laltă vor învinge, iar „Cupa" va râ- 
mîne pentru încă un an la București.

După festivitatea de închidere a 
„Cupei Balcanice’’ — ediția a XIII-a 
la masculin și a V-a la feminin — 
începînd de la ora 14.30 vor avea 
loc meciurile ROMANIA — GRE
CIA (Ovici — Kalogeropoulos și Hă- 
rădău — Gavrilidis) șl IUGOSLA
VIA — TURCIA, la masculin, pre
cum și ROMANIA — BULGARIA 
(Iudit Dibar Gohn — Iulia Berbe
rian și Mariana Simionescu — Diana 
Moskova), precum și IUGOSLAVIA 
— GRECIA, la feminin.

Deasupra meciului Spasski — Fi
scher, pentru titlul mondial de șah, 
continuă să plutească o întrebare a- 
proape 
sau nu, 
tida a 
această

Doua 
noaptea. 
scher nu a răspuns la invitația fă
cută de către organizatori celor doi 
competitori, de a verifica din nou 
condițiile tehnice ale sălii. Spasski 
și însoțitorii săi au fcst de o punc
tualitate ireproșabilă. campionul 
mondial declarînd încă o dată că 
locul de joc este — -după părerea lui 
— mai presus de orice critică. Sala 
a fost vizitată de o echipă de ingi
neri de sunet care, cu cea mai mo
dernă aparatură audiometrică. au 
stabilit că prezența camerelor de luat 
vederi ale Companiei de televiziune 
„Chester Fox" nu produce nici un 
fel de zgomot. După cum se știe, ca
merele erau mascate, ascunse vede
rii publicului și celor doi jucători 
Fischer, insă, a incriminat că pre
zența lor în sine ii creează „o stare 
de inhibiție" și-l împiedică să gîn- 
dească.

In ciuda referatului tehnic favora
bil făcut de către inginerii de sunet, 
organizatorii au declarat că sint dis
puși să rezilieze contractul cu „Ches
ter Fox" (asumîndu-și toate daunele 
care ar rezulta din aceasta), numai 
și numai pentru a nu lipsi lumea șa
hului de acest meci atît de pasio
nant.

In 
mers ,----- ------ —...
gata să studieze posibilitatea mutării 
jucătorilor într-o încăpere separată 
de sală, unde Spasski și Fischer să 
se afle doar în compania arbitrului 
și a... ceasului de control, mutările 
transmițîndu-se, imediat, după efec
tuarea lor, pe tablele electronice de 
demonstrație din Sala sporturilor. 
Spasski, care prin atitudinea sa spor
tivă și calmă arătată, în acest con
flict, și-a cîștigat simpatia tuturor a- 
matorilor de șah din Reykjavik, a 
declarat că o asemenea alternativă 
nu l-ar deranja. „N-are importanță 
unde joci, a spus campionul lumii. 
Principalul este să joci bine !...“

hamletiană : se va prezenta, 
șalangeru] duminică, la par- 

3-a ?“ Pronosticurile sint, in 
privință, foarte rezervate.
știri ne-au parvenit tineri 
după închiderea ediției. Fi-

aceeași ordine de idei, ei au 
pină acolo incit s-au arătat

Ce fac cei doi competitori la 
întrebare: Boris Spasski tșt permite 

„de culise"

secolului ?“ Imaginile tele-foto primite din Reykjavik răspund explicit la 
tratativele

.meciul
o binemeritată re laxare. lucind tenis ; Bobby Fischer continuă 
cu reprezentantul televiziunii americane, Chester Fox.

Deținătorul titlului suprem s-a 
plimbat simbătă prin capitala Islan- 
dei, a dat autografe, a stat de vor
bă cu cetățeni și copii. EI este acum 
una 
ale orașului. Un 
prit mașina, 
zia <_„_ ,
începerii acestui 
patizantul lui Fischer, 
cele petrecute, 
teți favoritul meu. Vă urez succes !“

La Amsterdam, dr. Max Euwe, 
Președintele F.I.D.E., l-a criticat ve
hement pe Bobby. Fostul campion al 
lumii, învingător al lui Alehin în 
1935, a spus, printre altele, că 
o catastrofă pentru federația 
țională dacă titlul suprem ar 
pe mîinile unei persoane atit 
ponsabile cum este Fischer".

dintre cele

lUdȘIllci, CU 
clientul, și

mai populare figuri 
șofer de taxi a o- 

riscul de a-și întir- 
i-a spus : „înaintea 
meci eu eram sim- 

Acum. după 
dumneavoastră sin-

„ar fi 
internj- 
incăpea 
de ires-

Deși prin funcția înaltă pe care o 
deține. Euwe nu are dreptul la sim
patii sau antipatii în lumea șahului, 
el a declarat că „speră in victoria 
lui Spasski."

Și acum, despre Fischer. Marele 
maestru american a fost absolut in
abordabil ieri. Adept al unei secte 
religioase fundamentaliste (latura cea 
mai radicală a bisericii protestante), 
el nu părăsesște casa simbăta și nici 
nu primește pe nimeni. Probabil se 
roagă. ..

Arbitrul principal al meciului. Lo
thar Schmidt, va încerca să se întîl- 
nească cu el după... apusul soarelui 
(ceea ce, în această vreme a „nopți-

lor albe" care domnește 
vik, este foarte greu de 
în timp...). Oricum, Schmidt a făcut 
cunoscut că scorul de 2—0 în favoa
rea lui Spasski reprezintă o hotărîre 
DEFINITIVA și IREVOCABILĂ.

Singura știre optimistă din capita
la Islandei a transmis-o coresponden
tul agenției italiene ANSA, care — 
referindu-se la niște surse de infor
mare ținute în secret — afirmă că 
„Fischer se va prezenta duminică la 
partida a 3-a" și că „meciul va con
tinua de la scorul de 2—0 în favoa
rea campionului mondial".

Nu ne rămîne decît să așteptăm...

Valeriu CHIOSE

la Reykja- 
de terminat

■V

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TENIS DE MASA
PROGRESUL (m) Șl SPARTAC (f)

La capătul celor trei zile ale în
trecerilor de tenis de masă din ca
drul returului campionatului republi
can pe echipe juniori, desfășurate la 
Palatul Sporturilor din Galați, au 
fost desemnate cele două echipe 
campioane pe anul 1972, precum șl 
formațiile care au retrogradat. Dis
puta junioarelor a fost de-a dreptul 
palpitantă, deoarece C.S.M. Cluj — 
lidera primei părți a campionatului 
— a fost învinsă, acum, la Galați, 
de Spartac București șl astfel cele

CAMPIOANE LA

trei eleve (Lldia Ilie, Elena Condl- 
caru și Liana Stole) ale Luciei Slă- 
vescu ciștigă pentru a treia oară con
secutiv titlul de campioane republi
cane. Clasament: 1. Spartac Buc. 27 
p (coeficient 2,91), 2. C.S.M. I Cluj
27 p (coeficient 2,65), 3. Voința Arad
28 p... 7. Șc. sp. Petroșani 16 p și 
8. Șc. sp. Pitești 15 p (ultimele două 
au retrogradat). De notat gestul ne
sportiv al jucătoarelor clujene, care 
au refuzat să participe la festivitatea 
de premiere.

Și întrecerea băieților a fost dra-

JUNIORI

ocupanta locului I, Promatică. Dacă ocupanta locului I, Pro
gresul București, a fost stabilită ceva 
mai devreme, In schimb, cele 3 echi
pe retrogradate au fost cunoscute 
abia după terminarea ultimului meci. 
Clasament : 1 Progresul Buc. (A-
lexandru Buzescu, Sorin Cauri și Ște
fan Moraru — antrenor Emil Iacobi) 
39 p, 2 Politehnica Buc. 38 p, 3. 
Universitatea Craiova 34 p... 9. Co
merțul Tg. Mureș 25 p, 10. Prefabri
cate Buc 22 p și 11 C.S.M. Iași 21 
r> (au retrogradat ultimele 2 echipe)

T. SIRIOPOL, coresp. județean
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BUENOS AIRES. 15 (Agerpres). 
Federația de fotbal din Argentina 
a cerut Uniunii Europene de Fot
bal să fixeze în mod oficial date
le finalei „Cupei Intercontinenta
le", întrucît cele două cluburi in
teresate. Independiente Buenos Ai
res și Ajax Amsterdam nu au că
zut de acord. Echipa olandeză pro
pune dotele de 13 și 27 septembrie 
(eventual 4 și 18 octombrie) iar e- 
chipa sud-americană preferă să 
dispute primul meci la 27 septem
brie iar returul la 10 octombrie.

TELEX
Cu prilejul campionatelor de atletism ale 
AnglleL fondistul Dave Bedford a stabi
lit un nou record european in proba de 
5 000 m cu timpul de 13:17.2. Vechiul re
cord. care-i aparținea, era de 13:22.2. Re
cordul mondial al acestei probe este de
ținut de australianul Ron Clarke c’i 
timpul de 13:16,6. Pe locul doi s-a clasat 
McCafferty — 13:19,8 — nou record al 
Scoției.

Intilnlrea de atletism dintre echipele fe
minine ale Canadei șl Olandei s-a înche
iat cu scorul de 70—58 puncte in favoa
rea oaspetelor. Iată cite: a rezultate: 100 
m garduri. Van Beek (Olanda) — 13.0; 
înălțime: Brill (Canadat — 1,75 m: Lun
gime: Kiekebelt (Canada) — 6,39 in; 100 
m: Makinje (Olanda) — 11.7.

„Cupa U.R.S.S." la gimnastică feminină 
a fost cistigată anul acesta de tânăra 
sportivă Olga Korbut, care a totalizat, 
la individual compus. 76.275 p. Campioana 
mondială Ludmila Turlșceva a ocupat 
locul doi cu 76.125 p. iar Tamara Laza- 
kovici s-a clasat pe locul trei cu 75,90 p.

Competiția internațională de baschet 
„Cupa Latină", rezervată echipelor de 
junioare, s-a încheiat la Pesaro cu vic
toria selecționatei Italiei. în ultimul meci, 
tinerele baschetbaliste italiene au învins 
cu scorul de 79—66 (46—33) formația Fran
ței. Reprezentativa 
evoluat în afară 
scorul de 72—70 
mei.

Bulgariei. care a 
de concurs, a dispus cu 
(25—36) de echipa Spa-

în turneul internaționalDupă 8 runde _  ______ _________ T___
de șah de la Zagreb, in fruntea clasa
mentului se află marele maestru sovietic 
Leonid Stein cu 6V2 P, urmat de Damia
no viei și Pianinei (ambii Iugoslavia) cu 
cite 5V2 P. Rezultate din runda a 8-a: Da- 
mianoVici — Stein Va—Va. Pianinei — Bu- 
kal 1—0; Kovacevici — Marovici Va—Va-

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

ILONA GUSENBAUER DIN 
NOU ÎN FORMA

tnRecordmana mondială la săritura 
înălțime, Ilona Gusenbauer, se anunță 
ca principală favorită cu o lună si ju
mătate înainte de începerea întrecerilor 
olimpice de la MUnchen. în cadrul cam
pionatelor atletice ale Austriei, deși con
dițiile atmosferice nu au fost favorabile, 
Ilona Gusenbauer a reușit să treacă peste 
ștacheta ridicată la 1,88 m. Reamintim '* 
recordul său mondial este de 1.92 m.

„CUPA MARII BALTICE" 
LA HALTERE

ci

Competiția de haltere „Cupa Mării Bal
tice" a luat stlrșlt la Riga cu desfășu
rarea Întrecerilor la ultimele două cate
gorii. La „grea", victoria a revenit lin-

landezulul Saarevaenen — 520 kg la tota
lul celor trei stiluri, înaintea ultimului 
stil (aruncat) conducea detașat iurl 
Kozin (U.R.S.S.), care stabilise și un nou 
record mondial la stilul Împins cu 213,5 
kg. Suferind o întindere musculară in 
timpul Încercărilor efectuate la stilul 
smuls, Kozin a fost oprit de medic să 
continue concursul. La cat. supergrea, 
în absența recordmanului mondial V. 
Alekseev, pe primul loc s-a situat Sta
nislav Batîșev (U.R.S.S.) cu 600 kg la 
oela 3 stiluri.

BEST ȘI-A RELUAT
George Best, unul dintre cei mal populari 
fotbaliști britanici, a reluat antrenamen
tele după ce anunțase cu două luni în 
urmă că se retrage definitiv din activita
tea competitională. în vîrstă de numai 26 
de ani Best, despre care se spunea că 
ar fi fost suferind de nevroză în iarna

MICHEL ROUSSEAU — NOU 
RECORD EUROPEAN

Iert, In prima zi a campionatelor 
Franței, care se desfășoară la Vlttel, 
Înotătorul Michel Rousseau a parcurs dis
tanta de 100 m liber in 52,6 — nou re
cord european. Vechiul record îi aparți
nea cu 52,7 șl fusese stabilit anul trecut.

ANTRENAMENTELE I
anului trecut, își va relua locul in linia 
de atac a formației Manchester United. 
Antrenorul Farrell a exprimat însă unele 
rezerve, declartnd că aștearnă să-1 vadă 
la lucru împreună cu ceilalți jucători. 
Deocamdată Best se antrenează Indivi
dual.
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