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CINCINALUL IN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE!

BILANȚUL GRĂITOR 
AL MUNCII AVÎNTATE

A POPORULUI
Cu trei zile înaintea deschiderii 

Conferinței Naționale a partidului, 
eveniment politic de o covîrșitoare 
însemnătate în viața patriei, ieri a 
fost dat publicității „COMUNICA
TUL CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINI
REA PLANULUI DE STAT DE 
DEJZ1VO.LTARE ECONOMICO-SO- 
CIALA A REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA ÎN SEMESTRUL 
I AL ANULUI 1972“.

Din graiul laconic al cifrelor și 
al procentelor, aflăm cu deosebită 
satisfacție și mîndrie patriotică 
faptul că, în primele șase 
luni ale anului, eforturile clasei 
noastre muncitoare au fost încunu
nate de succes, toate ministerele, 
organizațiile economice centrale, 
precum și consiliile populare înde- 
plinindu-și și depâșindu-și cifrele 
propuse pe semestrul I 1972.

în INDUSTRIE, volumul produc
ției globale a fost realizat în pro
porție de 101,9 la sută, cu o de
pășire de 3,2 miliarde lei. S-a îm
bunătățit considerabil calitatea pro
ducției, introdueîndu-se în fabrica
ție noi mașini, instalații și utilaje, 
cu parametri ’tehnici funcționali 
superiori, precum și noi materiale 
și produse în - industria chimică, 
metalurgică, a lemnului și textilă.

Dinamica puternică a industriei 
noastre socialiste este relevată de 
făptui că producția realizată in 
semestrul I al anului 1972 depă
șește producția întregului an 1965.

A continuat dezvoltarea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale

a AGRICULTURII, ceea ce a per
mis creșterea suprafețelor irigate, 
sporirea efectivului de animale din 
întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție.

In TRANSPORTURI, planul pe 
primul semestru a fost îndeplinit 
în proporție 
în domeniul 
îealizat' din 
ale statului, 
mult decît în . _
toare a anului 1971.

Ritmul susținut de dezvoltare a 
economiei a permis creșterea în 
continuare a nivelului de trai ma
terial și cultural al poporului. Ve- 
nituri’e bănești ale populației, ob
ținute «n sectorul socialist, au fost 
cu 8.3 la sută mai mari decit în 
semestrul I al anului 1971.

Bilanțul rodnic al îndeplinirii 
planului de dezvoltare economico- 
socială pe semestrul I 1972 este 
rezultatul muncii entuziaste a 
tregului popor român, pentru 
făptuirea programului adoptat la 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Angajamentele luate în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului 
și a celej de a XXV-a aniversări a 
Republicii constituie o bază trai
nică pentru îndeplinirea șj depăși
rea planului pe acest an. pentru rea* 
lizarea înainte de termen a cinci
nalului, pentru asigurarea unei 
dezvoltări economico-sociale și mai 
rapide a patriei noastre socialiste.

de 102.1 la sută, iar
INVESTIȚIILOR s-a 

fondurile centralizate 
cu 12.1 ia .sută mai 
perioada -orespur.zâ-

în- 
in-

de

AB MAI RĂMAS 40 DI ZILE PlNA LA JOCITRILE OLIMPICI DI LA MllNCIIEN!
1

ÎNDEPLINIREA LA LIMITELE SUPERIOARE
A OBIECTIVELOR-PREOCUPARE DE BAZĂ

IN FINALIZAREA PREGĂTIRII OLIMPICE

STUDENȚII UNIVERSITĂȚII CLUJENE 
PE VERTICALA MUNCII 
si a Entuziasmului i

Parcul sportiv sudențesc din Cluj 
- acea excelentă bază de care be
neficiază sportivii universitari — este 
supus astăzi unor multiple comple
tări și retușuri, care îl vor îmbogăți 
și îmbunătăți, creîndu-se astfel un 
nou precedent pentru performanță, 
și un întemeiat motiv de mîndrie atît 
pentru beneficiarii lui direcți, tinerii 
studioși, cît și pentru toți locuitorii 
orașului de pe Someș. Autorii trans
formărilor sînt chiar studenții Uni
versității, cei care depun astăzi — 
în pragul celui mai mare eveniment 
al anului : Conferința Națională a 
partidului — toată forța și entuzias
mul lor pentru a mări această perlă 
a sportului clujean și a-i spori cara
tele valorice. Sub atenta suprave
ghere a cadrelor didactice de la Fa
cultatea de educație fizică, studenții 
au pornit concomitent acțiunea din 
cinci părți, așa îneît întregul parc 
apare astăzi ca un șantier, cu nu
meroase obiective, la care ne-am o-

prit pe rind, solicitînd explicații conf. 
uriiv. Sorin Pașcu, decanul Facultății 
de educație fizică. Primul popas : la 
săpăturile unde lucrează cu multă tra
gere de inimă 40 de studenți, de la

Nușa DEMIAN

. (Continuare in pag. a 2-a)

Ne aflăm în pragul Jocurilor O- 
limpice de vară de la Miinchen. 
Cele 40 de zile care ne mai des
part de festivitatea de deschidere 
a acestor jocuri, la 26 august, în
seamnă foarte puțin in comparație 
cu cele 1355 de zile cîte s-au scurs 
de la festivitatea de închidere a 
Jocurilor Olimpice de la Ciudad de 
Mexico și pînă astăzi.

în toate cele 123 de țări partici
pante la actuala Olimpiadă, pre
gătirile se află în faza finală, ca și 
concursurile de selecție. Ne aflăm 
în zilele definitivării pregătirilor și 
a listelor de concurenți. ale probe
lor pentru costumele olimpice. O 
atmosferă febrilă, de emoție, de
terminată de amploarea disputelor 
pentru medalii, de gigantismul o- 
limpic, organizare ultramodernă, 
care la Miinchen este de așteptat 
să întreacă toate recordurile în 
materie — cuprinde nu numai pe 
cei aproape 10 000 de participant! 
la J.O. de pe întreg globul, dar și 
pe sutele de milioane de iubitori 
ai sportului de pretutindeni, care, 
datorită extinderii masive a tele
viziunii. devin spectatori ai Jocu
rilor Olimpice.

Cei 180 de sportivi români, din
tre care unii n-au abținut pînă 
acum calificarea, rămași în pregă
tirea finală pentru Olimpiada de la 
Miinchen, din impresionanta cifră 
de 1 003 a candidaților olimpici de 
acum trei ani. precum și antreno
rii lor, toți sint angajați in pre
gătirea olimpică, trăiesc aceleași 
emoții, dornici să facă tot ceea ce 
le stă în putință pentru a întrece 
realizările olimpice românești de 
pînă acum.

Pe scena olimpiadelor 
ne, începînd din 1896, 
burgheză și-a făcut o 
doar simbolică apariție la Jocurile 
Olimpice din anul 1924, obținînd 
două medalii pînă după Olimpiada 
din 1936 (Berlin). Bilanțul a fost 
deci extrem de redus, 2 medalii 
(una de argint și alta de bronz).

• Măsurile preconizate trebuie

realizate in întregime. Nici

una dintre acestea să nu

rămină pe hirtiel

• Grijă deosebită pentru

menținerea formei sportive

și atingerea nivelului

maximal a acesteia in

perioada concursurilor.

• Desăvirșirea pregătirilor 

necesită un climat favorabil

de lucru, dăruire, disciplină

atmosferă entuziastă.

• Fiecare concurent român

să fie un model de angajare

in pregătirea completă.

de dorința de a se 

autodepăși realizind cel mai

bun rezultat posibil, și de

30MÂNIA

9991

moder-
Româma 

tardivă și
a reprezenta, astfel, cu

demnitate sportul românesc.

deși la Olimpiada de la Berlin țara 
noastră a participat cu un număr 
de sportivi important pentru pe-

rioada respectivă (72). La această 
ultimă Olimpiadă antebelică Româ
nia s-a clasat pe locul al 25-lea 
din 49 de țări participante, dato
rită unei singure medalii.

După 23 August 1944, Ziua Eli
berării țării noastre, după ce 
Partidul Comunist Român a deve
nit forța conducătoare în statut 
nostru, partid de guvernămînt și 
România s-a transformat într-o ța
ră socialistă, mișcarea sportivă ro
mânească a început să înregistreze 
succese olimpice importante, cuce
rind de la J.O. din anul 1952 (Hel
sinki) — prima participare postbe
lică — și pînă la Ciudad de Mexi
co (1968), în cinci Olimpiade 
număr de 55 
re 15 de aur. 
România s-a 
lea în lume 
pante la Jocuri. în același timp, 
mișcarea noastră olimpică a înre
gistrat un ritm de creștere record, 
caracteristic întregii activități ro
mânești în ultimii ani. De la 4 me
dalii cucerite la o singură Olim
piadă, în 1952, ajunge la 15 meda
lii în 1968 la ultima Olimpiadă, 
depășind țări cu veche tradiție 
sportivă ca Franța, Anglia, Italia, 
Cehoslovacia care, de la o perioa
dă la alta, au stagnat, au regre
sat sau au înregistrat creșteri mi
nore de 20—30 la sută în compa
rație cu creșterea de circa 300 la

un 
de medalii dintre ca- 
La Ciudad de Mexico 
situat pe locul al 12- 
din 113 țări partici-

(Continuare în pag. a 4-a)

REPREZENTATIVA FEMININĂ A ROMÂNIEI
A CiSTIGAT PENTRU A PATRA OARĂ7

JJCUPA BALCANICĂ" LA TENIS

Un captivant spectacol de motocros

ALERGĂTORII CEHOSLOVACI
AU DOMINAT ETAPA A TREIA

A „CUPEI DUNĂRII"
ri Danu, printre principalii animatori ai cursei

Ultima zi a întrecerilor pentru cele 
două trofee balcanice la tenis a fost 
și ziua celor mai spectaculoase me
ciuri Această apreciere își găsește 
justificarea chiar și numai datorită 
faptului că în această a cincea zi s-au 
confruntat rachetele cele mai bine

6—8. Jucătoarea noastră deși a fost, 
în amîndouă seturile, destul de aproa
pe de victorie, a trebuit să cedeze, 
pînă la urmă, în fața unei adversare 
tenace care a punctat în momentele 
cele mai importante.

Mariana Simionescu—Diana Mosko-

Echipa femini
nă de tenis a Ro
mâniei, pentru a 
patra oară cam
pioană balcanică, 
a avut în com
ponența ei, la ac
tuala ediție, pe 
Mariana Simio
nescu, Ecaterina 
Roșianu Iudith 
Dibar-Gohn (de la 
stingă la dreapta)

Foto :
Dragoș NEAGU

Roșianu și Iulia Berberian, Diana 
Moskova. Evident superioare la toate 
capitolele (tehnică, tactică, pregătire 
fizică) româncele s-au impus fără di
ficultate : 6—3, 6—3. Echipa României 
termină învingătoare in meciul deci
siv și păstrează „Cupa Balcanică"!

IUGOSLAVIA - GRECIA : 3—0 
Irena Skulj — Karola Kalogeropoulos 
6—0, 6—2, Jelena Genele — XantiM 
Vassiliadis 6—2. 6—1, la dublu Gen- 
cic, Vatka Husnjak — Kalogeropou
los. Vassiliadis 6—4. 6—3.

Iată acum desfășurarea ultimelor 
întâlniri din competiția masculină t

• In meciul decisiv, 
cele ou învins cu 2—1 
Bulgariei • Intîlnrrea 
vă pentru locul I la masculin, 
România—Grecia, s-a între
rupt la scorul de 1—1

bal 
Pe

Seria sosirilor a fost deschisă de reprezentativa universitară de fot- 
a Franței. Oaspeții, în fotografie, la cîteva minute după aterizarea 
aeroportul Otopeni.

PESTE DOUĂ ZILE, START
ÎN CAMPIONATELE EUROPENE

UNIVERSITARE DE FOTBAL
romon- 
echipa 
decrti-

• Oaspeții au început să sosească • Astăzi, zi de „vîrf" a ve
nirilor • Pregătirile s-au încheiat la Constanța, Craiova, Cluj și 
București, orașele-gazdă ale grupelor 9 Ultimele meciuri de veri
ficare ale lotului nostru reprezentativ

cotate din întreaga competiție s Ro
mânia și Grecia, la masculin; Ro
mânia și Bulgaria, la feminin.

Vom începe cu descrierea întrece
rilor feminine, încheiate mai devreme 
în această duminică de tenis și în 
care reprezentativa română a reușit 
frumoasa performanță de a rămîne în 
posesia „Cupei Balcanice” pentru al 
patrulea an consecutiv.ROMANIA—BULGARIA 2—1. Iudit 
Dibar Gohn—Iulia Berberian 6—8,

va 6—3, 6—3. La 16 ani, speranța te 
nisului nostru feminin a cîștigat un 
punct extrem de prețios echilibrînd 
scorul de pe tabelă. Ea a dominat 
din primul ghem al partidei, surprio- 
zîndu-șj adversara prin tăria lovitu
rilor, în special cele de pe dreapta 
din care a punctat decisiv.

Partida de dublu avea să decidă 
echipa învingătoare si cîștigătoarea 
Balcaniadei. Pe teren au apărut pe 
rechile Iudit Dibar Gohn, Ecaterina

ROMANIA — GRECIA 1—1. Toma 
Oriei — Nikos Kalogeropoulos 5—7, 
4—6, 6—3, 6—3, 4—6. Aproape toți 
iubitorii tenisului, prezenți ieri la 
Progresul, și-au concentrat atenția 
asupra meciului de pe terenul central 
in care Ovici primea replica cunos. 
cutului campion grec. De la început 
trebuie spus că vintul deosebit de pu
ternic, care a suflat tot timpul, l-a 
deranjat, in special, pe român, obiș
nuit să folosească lovituri de finețe. 
In schimb Kalogeropoulos. cu min
gile sale puternice, s-a descurcat mai 
bine. In primul set. Oriei remontea
ză de la 0—2 menținind egalitatea 
pînă în prelungiri cind campionul 
grec reușește break-uL Și al doiiea 
set revine lui Kalogeropoulos, ca 
apoi Ovici să reușească o revenire 
spectaculoasă, cîștigînd două seturi. 
Cel de-al cincilea a fost șl cel mai 
spectaculos. Cu două break-uri, Ka
logeropoulos se distanțează la 5—1 
și părea cîștigător definitiv. Dar O- 
vici revine excepțional și înscrie 
trei ghemuri consecutiv după ce la 
2 5 salvase două mecibol-uri. La3—5 _________ ___
5—4 campionul grec servește în forță 
Și-Și ‘ ' ’ ’ ’asigură victoria.

Dumitru Hărădău — Pericles Ga-
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2 a)

TORPEDO
ÎNVINGĂTOR

Pe hipodromul din Ploiești s-a 
consumat ieri cea de a 49-a ediție 
a tradiționalului Derby de trap. 
Cursa de 2 800 m a revenit calului 
Torpedo, condus de 
nescu, care cîștigă 
Derby din cariera sa.

DERDY DE TRAP
IN AL 49-LEA

Mircea Ștefă- 
astfel al 5-lea

■
IHHl

II-a, relatareaCitiți, In pagina a 
desfășurării importantei alergări.

După alergare, TORPEDO (M, Ștefănescu) efectuează, în ovațiile mul
țimii, turul de onoare, urmat de Rosalin (S. Mihăilescu) și favorita, Struna 
(I. Oană), care, fără galopul dat pe linie dreaptă, nu se știe dacă n-ar fi 
fost aureolată a marii alergări,., Foto : V. BAGEAQ

Ne • mai despart două zile de 
startul Campionatelor europene u- 
niversitare de fo'.bal. evenimentul 
nr. 1 al sezonului estival. Așa cum 
v-am anunțat, de simbătă după- 
amiază, au început să sosească 
oaspeții. Primii, fotbaliștii francezi, 
au venit cu avionul de la Paris și 
fotoreporterul nostru, prezent la 
aeroportul Otopeni. a imortalizat 
acest moment pentru dv. Tot sim
bătă, la cîteva zeci de minute după 
echipa Franței, al cărei director 
tehnic este cunoscutul fost inter
național Dufour, a aterizat și echi
pa Belgiei, avîndu-1 ca antrenor 
principal pe Henri Geertsen. Ieri 
a fost o zi „pl mă" pentru organi
zatorii ympionatului. Patru se
lecționate și-au făcut intrarea în 
țara noastră prin marea poartă 
aeriană a Otopenilor : Anglia, care 
și-a continuat drumul spre Cluj; 
Spania, pornită și ea spre orașul 
de pe Someș ; Ungaria — rămasă 
în Capitală, unde își are sediul 
grupa sa — și, în sfirșit, echipa 
Luxemburgului, sosită noaptea târ
ziu cu un avion special. Pentru as
tăzi sînt anunțate următoarele so
siri : selecționata Uniunii Sovietice, 
pe calea aerului. în cursul dimi
neții; echipa Cehoslovaciei, după- 
amiază, cu avionul ca și echipele 
Olandei și R. F. a Germaniei. Cu 
autocarele, direct la Cluj, vor 
sosi selecționatele Iugoslaviei și 
Bulgariei. Mîine vom înregistra ul
tima sosire, echipa Maltei, care se 
va îndrepta cu autocarul spre Con
stanța.

în cele 
turneelor, 
organizare 
dactorii
ne-au informat 
că peste tot au fost luate măsuri 
pentru desfășurarea în cît mai bune 
condiții a partidelor.

din Craiova vemți pentru procu
rarea biletelor. Se speră ca nici de 
data aceasta „Cetatea Băniei'* să 
nu-și dezmintă ciocotitoarea pa-

(Continuare in pag. a 3-a)

BRAȘOV, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Sub cupola de 
cer senin a Văii Răcădăului, s-a des
fășurat duminică, în organizarea Fe
derației române de motociclism și a 
comisiei județene de specialitate, e- 
tapa 
ții a „Cupei Dunării" la motocros. Ba 
start au fost prezente reprezentati
vele Bulgariei, ‘ _
slaviei, României, Ungariei și Uniu
nii Sovietice. Printre componenții ce
lor șase selecționate se aflau și o 
serie de nume consacrate în moto
ciclism, îndeosebi reținînd atenția a- 
lergătorii cehoslovaci posesori ai unor 
remarcabile cărți de vjgitâ. Deși cu 
echipa secundă, in formația Uniunii 
Sovietice au figurat sportivi bine
cunoscut! în arena internațională, iar 
celelalte reprezentative străine au de
plasat pe cei mai în formă moto- 
cicliști. *

Țara noastră a prezentat o formație 
mult întinerită. Locurile lui Ștefan 
Chițu (încă nerestabilit de pe urma 
accidentului suferit în campionat) și 
lui Adam Crisbai (eliminat din 
lot pentru indisciplină), au fost luate 
de Petre Lucaci și Paul Filipescu. 
întrecerile de pe traseul de pe Va
lea Răcădăului, populat de mii de 
spectatori, au pornit de la următo
rul clasament pe națiuni : 1. U.R.S.S. 
27 p . 2. Cehoslovacia 80 p, 1 Bulga
ria 152 p, 4. România 170 p, 5. Un
garia 185 p. (Iugoslavia nu a parti
cipat la a doua etapă de la Lvov). 
Conform calculului hîrtiei, lupta pen-

a treia a celei de a doua edi-

Cehoslovaciei, Iugo-

tru primul loc s-a dat între alergă
torii cehoslovaci și cel sovietici, pri
mii reușind să mai reducă din han
dicap. Românii au refăcut 15 din cele 
18 puncte care îi despărțeau de prin
cipalii lor adversari — motocrosiștii 
bulgari. După părerea noastră, elevii 
antrenorului Ion Spiciu s-ar fi putut 
chiar detașa în clasamentul general 
de reprezentanții Bulgariei, dar din 
cauza comportării inegale a lui A. 
Ionescu și a evoluției sub adevărata 
valoare a lui P. Filipescu, s-au pier
dut puncte prețioase în cea de a doua 
manșă a reuniunii. .

Realizatorii principali ai echipei 
noastre au fost M. Panu, care s-a 
menținut _ între animatorii cursei și 
P. Lucaci, care a avut o comportare 
constant bună în ambele manșe.

Iată acum „un scurt metraj" al În
trecerilor : la semnalul arbitrului 
principal al concursului, N. Manesia, 
la start s-au aliniat 28 de alergă
tori, care și-au disputat întîietatea în 
două manșe, fiecare a cîte 30 de mi
nute, plus două ture. încă de la ple
care se desprinde cehoslovacul A. 
Baborovsky, secondat, cîteva ture, de 
A. Ionescu, dar (păcat că a existat 
un dar) reprezentantul nostru nu 
poate face față ritmului impus de 
lider care se detașează văzind cu o-

patru orașe-gazdă ale 
ultimele amănunte de 

sînt puse la punct. Re- 
și corespondenții noștri 

ieri după-amiază

VEȘTI DE LA CRAIOVA, CONSTANTA 
Șl CLUJ

Astfel, corespondentul nostru din 
Craiova, Ștefan Gurgui, ne-a trans
mis telefonic: „Stadionului i s-a 
făcut ultima toaletă. El arată splen
did. Ca și instalațiile, toate rea- 
menajate, vopsite, punse la punct. 
La sediul C.J.E.F.S. Dolj, sediul 
comisiei de organizare, urarea 
„Bun venit participanților la Cam
pionatelor universitare europene**, 
scrisă în limbile franceză, engleză, 
rusă și română îi întîmpină pe 
oaspeți și pe iubitorii fotbalului

(Continuare in pag. a 2-a)

Tr IOANIȚESCU

DAN GRECU ANCA GRIGORAȘ

0 EDIȚIE REUȘITA» 9

A FINALELOR
REZERVATE

MAEȘTRILOR
Ieri au fost desemnați
campionii pe aparate
BRAȘOV, 16 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Desfășurate după 
orarul stabilit echipelor noastre la 
J.O. de la Miinchen, finalele cam
pionatelor naționale ale maeștrilor 
s-au încheiat duminică seara prin 
desemnarea campionilor țării pe a- 
parate, superb epilog al celor trei 
zile de gimnastică oferite publicu
lui brașovean și specialiștilor auto
rizați ai federației noastre. Laurea- 
ților absoluți ai competiției, ANCA 
GRIGORAȘ și DAN GRECU, li s-au 
Adăugat noi deținători de titluri de 
campion, cei mai buni pe aparate, 
stabiliți într-o întrecere de un bun 
nivel tehnic.

Organizarea finalei cu mai bine 
de o lună înaintea startului olim
pic a fost o idee bună, care a sti
mulat în cea mai mare măsură do
rința sportivilor de a se prezenta 
cit mai bine pregătiți, de a concura 
la nivelul maxim al potențialului 
lor valoric. Acesta este, cu sigu
ranță, și motivul pentru care finala 
din acest an a maeștrilor a fost 
una dintre cele mai spectaculoase șl 
interesante din ultimele zece edi
ții. Mai întîi de toate, ea a purtat

DE GIMNASTICA

amprenta calității, atlt cele 23 de 
gimnaste, cit și cei 11 gimnaști pre- 
zentînd programul impus, dar, In 
special, cel liber ales la un nivel 
care poate răspunde și exigențelor 
internaționale. Firește, finala a e- 
vidențiat și deficiențe, slăbiciuni, 
au fost și ratări pe care nu avem 
cttuși de puțin intenția să le tre
cem eu vederea. Mai presus de 
acestea, s-a impus însă aportul reu
șitei, al progresului pregnant în
registrat de nțașștrii noștri. Și în

concursul feminin, ca și în cel mas
culin, finaliștii au oferit un număr 
impresionant de exerciții valoroase, 
cu multe elemente de mare difi
cultate, executate într-o ținută re
marcabilă și bine cotate de arbi
trajul internațional.

Un alț aspect al finalelor, pe

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag, a 2-a)
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ȘTEFAN ENE [STEAUA) TORPEDO

A ClȘTIGAT „CUPA OLIMPIA11 ÎNVINGĂTOR ÎN DERBY

RAFINORII PLOIEȘTENI l$l RESPECTA CUVINTUL!
faptul ci angajamentele Iute m 
cinstea celor două evenimente vor 
fi realizate înainte de ttinf.

De aici, de pe porțile Raftaâriei 
Ploiești, ies ta figcâre fi kfiputaate 
cantități de produse petroliere, care 
se îndreaptă spre tcâto colțurile te
rii și pe multe meridiane âîe glo-

bJdui. Cantitățile de produse vor îi 
mult mai mari ți de o calitate ire- 
p.- șsb^ă. Este hotârirea acestui 
h-.rr.:c colectiv, cate a dovedit în» 
UXdeaima că își respectă cuvîntu! 
dat

Vasile ALBI sp. județean

ca

Marile evenimente cere domină 
Viața politică a țării noastre — Con
ferința Națională a partidului și 
cea de-a 25-a aniversare a Republi
cii — sînt întîmpinate de muncito
rii, tehnicienii și inginerii de la i..:- 
finăria Ploiești cu succese remarca
bile în activitatea de producție. Co
lectivul de muncă din bătrina și 
totuși mereu tînăra rafinărie a răs
puns cu entuziasm chemării
PLANUL CINCINAL SA FIE ÎN
DEPLINIT ÎN PATRU AN1 $’ JU
MĂTATE.

Avînd în vedere sarcinile deose
bite pe care marea întreprindere 
ploieșteană le are în față, Cjm/.e- 
tu] de partid s-a adresat organiza
țiilor de bază de partid, sindic. .? 
și U.T.C., întregului col?'tiv. cu 
chemarea: „Rafinăria Ploiești, co
lectiv al muncii entuziaste, cinstei 
hărniciei, responsabilității și demni
tății muncitorești".

Activitatea desfășurată pină ac .ra 
s-a materializat in rezultatele re
marcabile obținute în primul se
mestru al acestuj an. In perio=>da 
amintită au fost produse peste sar
cinile de plan 2840 tone benzină, 
1 341 tone petrol, 15 224 tone moto
rină, 23 100 tone păcură, 1 647 to
ne uleiuri, consumul tehnologic a 
fost redus cu 3 500 torre, iar 
consumul de chimicale, abur, cot- 
bustibil și energie electrică s-au fă* 
cut economii substanțiale. „Toate 
acestea — arăta tov. Vasile Paras- 
chivoiu, secretarul Comitetului de 
partid al Rafinăriei — ne dau posi
bilitatea să raportăm cu ntindrie

STUDENȚII UNIVERSITĂȚII CLUJENE> »
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• V. SELEJAN(Dinamo)-ÎNVINGĂTOR ÎN ULTIMA ETAPĂ
Rutierii participant la comjTetiția 

ciciistă internațională „CuPa Olim
pia" și-au disputat duminică dimi
neața ultima etapă, a IlI-a, decisivă 
pentru desemnarea Învingătorului. 
Strămutată de pe traseul coftiiifiicat 
inițial (pe str. Maior Coravu s-a dis
putat un concurs — banal — de au
to— Îndemînare; cum însă „caii 
putere* sint la modă!...), competiția 
s-a desfășurat pe circuital din bd. 
Lefrifin Sâlfijen. Pf buclă de 1900 
m, cei 31 de alergători fămași in 
cursă (mai bine de jumătate din cî- 
cliștu prezenți la startul primei ,e- 
tape au abandonat in lupta cu... Vui
tul) și-au disputat cu ardoare șansa 
de a obține — hi extfetnis — i'ic* 
torta in clasamentul genâral. Frun
tași: :-rfec«rfi s-au marcat reciproc 
de-a '.urgul câîof 40 ktti, amînîtid 
„răfuială* pâfltru Sprintul final, tel 
care conferă bonificații de timp cu 
puteri miraculoase intr-o competiție- 
co kUcmetraj mediu săli redus. Li* 
aerul. Constantin Ciocan, n-a putut 
evita lovitură și nepartictoind la 
festinul secundelor a fost obligat Să; 
ceieae „tricoul galben" și, odată cu 
eL victoria in această frumoasă 
cursă. Cel cart a profitat de indeci- 
xia (sau neputința) veteranului ă fost 
tinărul Ștefan Lne. Intercalat intre 

dmamovlști, ei a ocupat liftul li 
fa etapă, ir.'nșindu-si cele 10 secunde 
de bonificație cu ajutorul cărora l-a 
detfonat pe Constantin Ciocan. Sa
lutam victonă tinereții ! Le cefâffi 
irsâ celor din „noul val“ — mei a* 
Ies k«- — mai multă disponibilitate 
sufletească, ur. atașament evident 
peStrv ciclismul Ofensiv, singurul 
care-i poate duce spre adevăratele 
perfcrir.anțe. tddy Mefckx — Dentru 
că el este idolul acestor alergători 
fa ceveaife — t J-si oo^nâ tfct6Htl@ 
asleptind spț'ihmi fitta! iâ adăpbstul 
Ptutonuhfi. ci și le consfraifște prin* 
tr-c continuă si laborioasă activita
te. Este bine să ăe |tkț!s-

O mențiune speciali peîttrU 
ntaarea ireproșabilă a. eursei, 
rată clubului s^oftiv Qlkn^ia.

Rezultate tehe.ice 1 1 — • ■- i
CLASAMENTUL ETAPEI A 

1. Vasile Selejan (Dinam > 56^9 ; X 
Ștefan Ere (Steaua' ; X' Vasile Teo-

dor (DinamO); 4. C. Gonțea (Steaua) 
— același timp.

CLASAMENT GENERAL FINAL: 
1. Ștefan Ene (Steaua) 6h 09:48 ; 2. 
Coristânufi Ciocan (Voința) ia 5 I J

Vasile Selejean, învingător tn ul
timă etapă, a cursei cicliste dotată 
eu „Cupa Olimpia".

Foto: N. DRAGOȘ
3. Costal Cîrje (Dinamo) la 15 s ; 
Ialiab CdhStantifl (fiinarr.o) la 15

orga* 
daiv-

Ill-a:

FINIȘURI IREZISTIBILE IN ULTIMA ZI

A REGATEI .«INTERNAȚIONALE DE JUNIORI

D y 4. 
15 s; 
sț 8. 
si t 

Ion Cernea (Olimniâ) la 3:05:8 Vio- 
t-J Miirnteănu (Dtaatao) la <5:09. 9. 
Va*iit Teodor (Dinerr.o) la 8:08; 10. 
Gon&tar.tirtfGrigore (Dinamo) la 8:10.

Sifnbâta și dumifiică, la startul 
.țâtfej Olimpia1 au fos: prezenți și 
juniorii. Prima etapă. 50 km pe șo
seaua București-Oltenița. a fost ciș- 
gata la sprint de A. Ciobana (Vo
ința Ploiești), cronometrat in lh 
22X1. Etapa pe circuit, desfășurată 
duminică de-a lu-guî a 15 ture (15 
km), a revenit lui ‘ 
(Șc. sp. 3 Buc.) CU 
Clasamentul general 
fel: -L Aurel Ciobanu 
lh 44:41; 2. Ștel.
3 Buc.) la W 8. - _______ _
(DHtamo) tâ 15 s ; 4. N. VoiCah (Șc.

5. îosH Nagy (Steaua) la
Francfec Cler a (Olimpia) I1 18 la 1$

Ștefan Popescu 
timpul de 22:15. 
final afată ast-

Pe hipodromul din Ploiești, hi- 
pismul nostru și-a consumat ieri, 
într-0 atmosferă de iinpFesiohănt 
entuziasm, principalul act al sta
giunii : DERBYUL DE TRAP!

Și dacă, în actualele condiții, In
cinta publică î cîmpului de curse 
S-a prezentat în cunoscuta stare a 
lipsei de confort, trebuie remarcat 
că gazdele au depus lăudabile stră
danii pentru a asigura reuniunii ca
drul festiv de rigoare. Pavoazarea 
admirabilă, instalarea Unei rețele 
moderne de megafoane, redactarea 
la uh tiivel tehnic superior a pro
gramelor, ca și prezentarea la star
turile probelor a elementelor de 
frunte din lotul existent de trăpași, 
au constituit punctele forte, menite 
să creeze o ambianță plăcută și să 
imprime zilei de 
bilă atracție.

De aceea n-a 
priză faptul că 
cei din Ploiești, 
multă bunăvoință alergărilor pro
gramate. Ca atare, mii și mii de 
spectatori, corect, 8 536 — după in
dicele biletelor de la casă — au 
populat incinta fără mari speranțe 
de a avea un loc în tribune.

Derbyul a fost ciștigat de Tor
pedo într-un final discutabil. Ori
care cronicar își va pune întreba
rea. față de evoluția cursei : a ciș
tigat oare calul cel mai bun ? — 
La o asemenea întrebare este foarte 
dificil de răspuns. Mai îhtîi, Struna 
pe linia dreaptă, cind mai avea 
200 de metri pină la sosire, și un 
avantaj de 
urmăritori, 
inconștient 
publicului și în Consecință, a ga
lopat, reeditihd ceea ce a fost 
cîhdva. In 1938. cu Petruș. Deci 
ceea ce a fost atunci s-a repetat 
foarte curios, dat din vina pUbli-

cursă o irezisti-

constituit o sur- 
bucureștenii, sau 
au răspuns cu

15—20 de metri față de 
s-a speriat de o hîrtie 
aruncată din mijlocul

cului, astăzi. După opinia noastră, 
victoria lui Torpedo a fost repur
tată într*un beneficiu de cauză. To
tuși, trebuie să recunoaștem meri
tul lui Mircea Ștefănescu care, cu 
acest prilej, a cucerit al cincilea 
Derby în carieră. Cifra demon
strează de la sine valoarea alergă
torului și, mai ales, a driverului 
care este un mare beneficiar al 
situațiilor ivite pe parcurs. De alt
fel, meritele acestea au fost recu
noscute de către cronicarii de la 
HilVestrtim sau Recklinghausen. 
Este, totuși, tul brhăgiU meritat. Nbi, 
însă, înclinăm să acordăm cea mai 
mare considerație lui Tănase și nou
lui antrenor Traian Marinescu.

REZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Panama (I. Olteanu), 35,5, Simuna 
cîștjgâtor 3, ordinea 15; cursa a 

■ doua : Evadat (N. Sandu), 32,1, To
rino, Honda, simplu 8, event 125, 
ordinea 623, ordinea triplă 9 225 ; 
cursa ă (Ii-a: Topaz (Tr. Mari
nescu), 29,1, Papion, Heroina, cîști- 
gător 4, event 133, ordinea 22, or
dinea triplă 359 ; cursa a IV-a : Rîs 
(G. Avram), 32, Ofis, simplu 3, e- 
vent 26, ordinea 22 ; cursa a V-a : 
Rai (Gh. Tănase), 28. Habar. Sece
riș. simplu 2, event 10, ordinea 8, 
ordihea triplă 92; cursa a Vl-a : 
Torpedo (M. Ștefănescu) 27,3, Rosa- 
lin, Struna, Rigla, simplu 3, event 
16, ordinea 62 ; cursa a Vil-a : Sen
zația (M. Ștefănescu), 26,1, Măcieș, 
Somnoroasa, simplu 6, event 13, or
dinea 16, ordinea triplă 322 ; cursa 
a VUI-d : Venus (Gh. Tănase), 34.6, 
Carlinga, simplu 5, event 34, ordi
nea 82, Pariul austriac, ridicat la 
suma de lei 42 397, a fost ciștigat de 
trei Combinații a șase cai a lei 7 066 
fiecare. Report: 21 199. Retrageri : 
Zălog.

Niddy DUMITRESCU

Reconfortantă această a doua zi 
a „Regatei internaționale de juniori" 
la care au participat reprezentati
vele complete de caiac-canoe din 
Ungaria, R. D. Germană, Polonia si 
România. Un concurs tare, cu ciștl- 
gători Ia fracțiune de secundă, cu
ceritor prii elanul tineresc, dezvă
luind — totodată — tendințe de— 
triplusalt pe drumul spre consacrate, 
la unii dintre talentații competi
tori. Traseul mai scurt, de 500 m, 
din ultima „rundă", a Vilalizat 
parcă întrecerile, în ciuda valuri
lor mari stîrnite de vîntul puternic. 
Mai fermi ca pe distanta de 1000 
m. de sîmbătă, tinerii caiacițti ro 
mâni au trecut primii linia de so
sire de trei ori. In cele 6 prebe 
de duminică, vădind lin apetit spo
rit de concurs ți impunindu-se »- 
tenției specialiștilor. Merită a fi 
subliniate. îndeosebi, performanțele 
tulcenilor Maria Cosma — Cistijâ- 
toare la simplu și în echipa,.,! ce 
4 (Victorios în fața puternicei gar
nituri a R. D Germane) — si Va- 
sile Diba — care și-a luat revanșa 
clar în proba de simplu și a con
tribuit din plin la splendida cursă 
finală a cvartetului mascui:.-.. c - 
ceritoare prin dinamism. în probele 
de canoe —- unde juniorii maoMari 
nu au pierdut nici un titlu — pe
rechea română I. Lisov — St. Pe 
rna/. s-a apropiat meritoriu de câș
tigători (la numai 1'10 s). fumizînd 
de asemenea un spectacol air-'vâ- 
tor Este drept, însă, că acest ca
pitol rămîne deficitar din punct de 
vedere numeric, astfel că cei doi 
antrenori ai reprezentativei (Vlc-i- 
AlexatidrescU și Igor Lipalit) •— de 
altfel foarte prodigioși în activita
tea lor — vor trebui să acorde o 
atenție sporită completării acest:;: 
lot firav (doar 4 juniori de bază>, 
cu elemente pe măsura tradiției 
strălucite a pagaei românești Și a- 
cum un succint rezumat al probe
lor de ieri și rezultatele...

Caiac simplu (B). Proba de debut 
a reuniunii s-a încheiat cu o fru
moasă și meritată victorie româ
nească, Vasile Dîba aducînd în acest 
fel un omagiu „Deltei" Tulcea, unde a 
învățat tainele mînuirii padelei Re
zultate: 1. V. Diba (România)
1:52,6, 2 ,J Lehnert (R.D.G.) 1:54,5, 
3. T. Cyll (Polonia) 1:55.0. 4. J.
Knesche (R.D.G )1:55,5, 5
tradi (Ungaria) 
(Ungaria) 1:57.5. 
loniaț 1:58,0, 8 
nia) 1:58,3.

Canoe simplu. Maghiarul Zoltan 
Karpati și-a reeditat victoria din 
ajun, dovedindu-se cel mai înzes- 

; trat canoist al regatei. Rezultate: 
1. Z. Karpati (Ungaria) 2:03,4, 2. Z.

O. Hy- 
1:57.0, 6. T. Benko 
7 E Morcinek (Po
li. Sofran (Româ-

=

(Voința Ploiești) 
i Popescu (Șe. sp. 
3. M. Romașcahu

SP. 3 Bucj la 15 s ; 5. P. CirUpoefu 
(Șc. sp. 3 
gher-; (VMnta Ploiești)
I. Țotora (Șc. sp î. B:
8. Gh. Cristian (Șc.

Hmtaihe NAUM

aa cb-

D-nc*. pe

__ l ia AV a » «*• r. s—u
~ sp. 3. BjcJ la 25 s; 6. E. Dul- 

“---- — “ — Ia 229; 7.
Juc.) ia 229; 

sp. 3 Buc.) ia 
2 J8 ; 9. M. Ccjocaru (Șc. sp. 1. Buc.) 
ta 255; 18. 1. ilie (Metalul Plcpeni) 
ta 3:1&

fn sala club”- 
lui Steaua din ca
lea Plevnei. s-a 
desfășurat întîlni* 

rea internațională de haltere din
tre echipele de juniori ale Româ
niei și Poloniei. Clasamentul final 
s-a întocmit pe totalul kilograme
lor si a dat cîștig de cauză halte
rofililor polonezi cu 3 320 kg la 
3 055 kg.

Iată rezultatele i cat muscă R. 
Matusiewicz (P) 270 kg — V. lancu 
(R) 265 kg ; cat. cocoș K. Iarc- 
zinski (P) 300 kg — N Ilie (R) 277,5 
kg.; cat. pană V. Daniel (R) 337,5

JUNIORII POLONEZI 
ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI 

(la stilul împins — nou record 
. , cu 112,5

— v.r. 110 kg) — Șt. Bednarz
302.5 kg ; cat. ușoară E. Rich- 
(P) 380 kg — C. Ionescti (R) 
kg; cat. semitnijlocie T. Mg- 
(P) 302,5 kg — Gh. Bercea tR) 
kg : cat mijlocie T. Kwiatkov- 
(P) 385 kg — S. Apostol (R) 
kg ; cat semigrea K. Wroblowski
402.5 kg — Gh. Stoicescu (R) 
kg ; cat. grea T. Wakowski (P) 
kg — A. Druziuc (R) 345 kg ; 
super grea E. Palka (P) 467,5

kg 
republican de juniori, 
kg
(P) 
tef 
330 
cler 
390 
ski 
335
(P)
385
420 
cat.
kg — Șt. Kraicik (R) 300 kg.

Florin SANDU

TURNEUL INTERNATIONAL

Prt-ba feminină de caiac 4 J-a inch 
spectaculoasei curse.
Muller (H.DC1 2h)7J. 4. 
Schurmanh (Ungaria) 2.G5A X P. 
(Polonia) 2:10.0. 5. f Lisov (Jtcfnă- 
nta) îill.T. 6. M Hannke 'ft_D.G.! 
2:1X5, 7 St Parrr-k (Hcfflâfita’
2:14.0. 8. L. Szczepaniak (Pbtanta)

Caiac 4 (PA Mana Cosfia (DeltaX 
Paulir.a Mar.oara și Venera Petre 
(GN U ) și Dumitra Timofte (Steaua) 
aii produs o plâcutâ surpriză, ta- 
vtagfnd adversare redutabile. Or-.n- 
trP care ce!e din R. D Ge*rtt-.i, 
ciștigătoafe nete îh proba de dublu 
de simbăta Rezultate: 1. RptAÂsla 
f.M Cosma, P. Marioara. V. Petre, 
D. Tintofte) l:A6.0, 1 R. D Germani 
(Steimaczyk. Seber. Koster. Leb- 
man) 1:46.1 X România (A. Bur.aev. 
A Tiganov. M Gtrlecu, a MoMo- 
van) 1:473. 4. Ungaria 1-513. 5. Po
lonia 1528

Caiac dubtu (ti). Salt spectac-los 
calitativ pentru principalul cubicei 
român, care a sos;: pe locul secund 
după ciștigători. U t --Iacii ti din 
R D. Germahă. Râeaftfier j. tf. D. 
Germană (G. Kehifi*ă tf. fitetfsck) 
1:42,2, 2. România (li CScfrmâ. Gh. 
Pamacai) 1,43.4, X Ungar-a (I. Bor- 
sos. G. Nyrady) 14X6. 4. a. D- 
Germană 1:44.4, 5. Uhgaria 1 45X 
6. Polonia 1:48,0, 7. Roătar.ra_ (X 
Eșanu, S .Matache) 1:48^. 8. Pc1-> 
nia 1:51A

Canoe dublu. Principalul nostru 
echipaj, fn crescendo fată de pri
ma zi, a fost întrecut doar cu un 
vîrf de barcă. Rezultate: 1. Ungaria 
(I. Vascuti, L. Solymar) 1:53,5, 2.

rtrmd. S Mulac’V". R. Suman) );tl\ 
2. R D. Germană VJte.. 1 itecta- 
hia 1:34.2. 4. Ungaria ÎJJ.T, 5. P‘ 
lonia 1:38.2.

Victoriile .Refdfei fotefaMUoteLc 
de juniori" eu fost împărțite astfel: 
România 9, Ungaria Si R. t). Ger
mană — cite 4. In clasamentul ge
neral pe puncte! Ungaria 142 © 
România 128 p. R. D. Germană 
127 p. Polonia 61 p.

Neagoe MARDAN

l I

7 RECORDURI, DAR Șl MULTE

RESTANȚE ÎN FINALELE JUNIORILOR II

O EDIȚIE REUȘITĂ
heîmpliniți !) a fost indiscu- 
cea mai constantă, a avut

rMl he j 
—SE tMpă C

SATL 
(vria 

teskn 
i riad' 

Btnă- i

DE JUNIOARE

5

esteptat. im 
echipa 3 a 
(2D jfi" 
slo 
cheiat cu sc______  _ ___
voarea primei formații. în ui‘.imul 
meci al zilei. România A — Polo
nia 68—54 (30—21).

Luni se dispută ultimele jtxțuri t 
Ftofitânia B — Bulgaria, Ungaria — 
Pilcnia. România A — Cehoslova
cia.

Zolian KOVACS, coresp.

nou succes. întrecînd 
României, cu 40—30 

111 A urmat partida Ceho- 
icia — Bulgaria, care s-a în-

UN CAPTIVANT

SPECTACOL
(Urmare din pag. 1)

REPREZENTATIVA

FEMININĂ A ROMÂNIEI A ClȘTIGAT
PENTRU A PATRA OARA „CUPA BALCANICĂ"

cl’.ii. fn continuare A. Ionescu este 
întrecut de sovieticii V. Popenko și
I. Ktashbsciekov, între care se in
tercalează, apoi, M. Banu. Dar Banu 
este nevoit să oprească pentru că îi 
sărise siguranța de la frînâ. Clasa
mentul primei manșe: 1. A. Babo
rovsky... 7 A. Ionescu... 10. M. Banu,
II. P. Lucaci... 14. P. Filipescu.

Baborovsky și-a confirmat înalta 
clasă și în manșa următoare iar pen
tru locul 2 s-a dat o luptă spectacu
loasă intre II. Oldrich (Cehoslovacia),
1 Krasnosciekov, N. Efimov (ambii 
U.R.S.S.) și M. Banu. Clasamentul 
manșei a Il-a :
Oldrich. 3 .M.
15. A. Ionescu,

Clasamentele generale ale etapei ! 
INDIVIDUAL: 1. A. Baborovsky 2 p,
2 T. Otokar (Cehoslovacia) 7 p. 3. V. 
Kransnosciekov. 8 p... 5. M. 
13 p... 11. A. Ionescu 22 p, 
Lucaci 25 p... 15. P. Filipescu 
ECHIPE : L Cehoslovacia 
U.R.S.S. 31 p, 3. România 60 
garia 75 p, 5. Ungaria 86 
Iugoslaviei a abandonat.

Clasamentul general pe 
după trei etape este următorul : 
U.R.S.S. 58 p. 2. Cehoslovacia 99 p, 
X Bulgaria 227 p, 4. România 230 p, 
X Ungaria 271 p.

1. Baborovsky ; 2. H.
Banu... 14. P. Lucaci,
16. P. Filipescu.

*
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si riștige. astfel că pe- 
ta ki adjudecă setul cu 
ea set a revenit jucăto- 
■a S—l Profitlnd de ci- 
e tind viatul s-a poto- 
--.mân. punctează deci- 

ei <-a Întrerupt la 5—2 
neaii noștri. Meciul se

CLUJ 16 (prlu telefon). Curse specta
culoase, victorii ale favoriților, 3 noi 
recorduri naționale (cafe se adaugă celor
4 stabilite sîmbătă) și o mulțime de re
zultate slabe — care nu pot motiva pre
zența autorilor la o finală republicană 
— au caracterizat întrecerile zilei a doua 
din cadrul campionatelor de juniori (ca- 
teg. a Il-a).

Vedetele zilei au fost clujeanul Iosif 
Crișan (Lie. nr 11) si bueureșteanul Be- 
fcrts Bedroslan (Viitorul) care au adău
ga: titlurilor cucerite sîmbătă la 110 m g 
* resoectiv, la triplusalt (14.88 m) victorii 
li p-c’cele de 300 m g (39,8-record) și, 
•wpectlv, lungime (6,92 m). devenind, 

dubii cahlpioni al acestei ediții. 
Berultate tehnice:

=-.:m *,. 400 m: VIRGIL MtLOȘOlU 
«. £_x. Ctmpuluns Muscel) 49,3, Wilhelm 
■.-l-s (Șc. Șp Brașov) 50,7. Mihai Kiss 
P Tmiș) 50,9: 5 km marș: IULIAN 
e*„-VLATĂ (Dinamo Buc.) 24:28,2, 
Gavi* Costache (Farul) 25:01,2, Ionel 
*•-( Sc Sp. Bacău) 25:08,6: 2000 m: 

CRISTEA (Lie. 2 laș!) 5:37,6. 
S*- i- Buruiană (Șc. Sp. Galați) 5:53,6, 
fiBK A.dea (Metalul Buc.) 5:48,0: 1000 m 
*■.: xrcOLAE VOICU (Metalul Buc.) 
r« Zoltan SZekCly (CSM Cluj)
•a* Ma-eel Tomșa (Sc.. Sp. Arad) 
srfi. n-xr m: ȘC. SP. ATLETISM BUC. 
«L*—*—VX) m g: 1OSIF CRIȘAN (LIC
5 :»>-*ecord. Cornel Geambașu
S « c - ' Florea Topfec (Șc. Sp. Cons- 

MM * » doran î NICOLAE BÎNDAR 
56,30 m, Walter Vogel (S.S.A.)

Bre»o)
(9e. S3

43,66 m, Peter Ler.eyel (Șc. Ss 
47.70 m; disc: IONEL RARINCA 
Arad) 43,40 m. Sorin Pescarii! (Se. Sp. Re
șița) 43,30 m, Dezideriu Nagy (re. Sp " 
trița) 43.26 m: tw m: CONSTANTIN O- 
BREJA (S.S.A.) 22,1, Virgil Miioșota HA 
Viorel Dumitrescu (Șc. Sp. Constanța) 
și Dinu Tănase (Șc. Sp. Oraș Gh. Gne-?r- 
ghlu-Dej) 22,9: prăjină: CONSTANTIN Ml- 
CLAUȘ (C.F.R. Timiș.) 3.» m. Knrl TM- 
tes (Lie. 2 Brașovi 3.70 m, Li-.-u M-.-.e- 
can (C.S.S. Buc.) 3,60 m: lunțtme: 3£- 
DROS BEDROSIAN (Viitorul) «,»î -
Doru Bobec (Lie. N. Bălcescu Craiova) 
6.35 m, Tudoret Vasile (Viitorul) ■ M *•; 
4x400 m: L.E.A. ClMPtlLUNG MUSCEL 
3:31,8: 1000 m: VASILE CRISTEA (L4C. t 
lași) 2:34,2, Oliver Cemat (Șc. Sp. Ba
cău) 2:35,3, N. Vbicu 2:35,7;.

FETE — 1000 m: VIORICA NEAGU
(C. A. Roman) 2:53,0-record, Vasilica Bo- 
cra (S.S.A.) Mariana Păuldseu ."Se.
Sp, Reș) 2:56.3: 4X100 m: LIC. 2 BRAȘOV 
49.3: greutate: SANDA TOMa (LE.A.) 
11,81 m. Mioara Enaehe (S.S A.) 11 45 tn. 
Domnica Nistor (C.S.Ș.l 11,06 m: 2M mt 
ELENA ȘERPESAN (C.A Roman) 25.5. 
Dorina Bursuc (C.S.Ș.) !6.0-rec iun.
Gabriela Moraru (Viit.) 26,1: 400 m: NI- 
CULINA LUNGU (LE.A.) 56,5 V. Bocr* 
57.5. M Păulescu 57.7; 100 m g: COCf- 
LEANA BUCATARU (L!c. 2 Iași) 15.1: 
suliță: VERONICA PROCA (Lie. 2 ta» ) 
37,34 m. Anamărla. Mariler (S.S.A.) K.20 
Dorina Jagodici (C.F.R. Timiș) 33 84 m.

Nușa MUSCELEANU

care am dori să-l relevăm, este a- 
oela al peter.: ce fcobilizare și am- 

spjrtrrilrtr de a face, cu orice 
Uă CCe.curs bun. uneori chiar 

ta condiții de sănătate precară. Este
vorba ce cazurile lui Petre Mihaiuc 
k Vetfle CoH’-r». de pikM« sau de 
cel» aie Mcree.'e» P0*ne»cu și Vtn- 
cei frveereieo. care au luptat cu 
mtilt stosesm pentru a învinge nu 
numai c^-cultățile exercițiilor, dar 
B uraaân«e produse de traumatisme 
mai verht sau mai recente. Din a- 
cest pur.et de vedere merită a fi 
evidențiată ș: Alinâ Coreăc, căre, 
ta primul ei concurs după acciden
tul ce ecunl două luni, ai s-a părut 
tatr-o p-omltătoere formă, capabilă 
de dobmbrtârî ți mai bune.

In fine, am dori să punctăm fru
musețea deosebita a luptei sportive 
declanțetâ de ac^te finale. Și la 
fete și la bfiefL liderii s-âU schim
bat, uneori, de ta probă ia probă, 
spOHnG astfel considerabil intere
sul tuturor pentru deznodămintul 
întrecerii. Nsua campioană absolută 
a țârii. Anca Grigofâș, cea mai 
tfitarâ d-.ntze maestrele prezefite

(15 ani 
tabil și 
aparate la care a evoluat foarte 
bine și 
măiestria artistică și tehnică, 
dovedit și multă 
concurind foarte 
tunci cind, după ,
Ies la paralele, era condusă de 
Paula loan. Succesul lui Dan Grecu, 
scontat după evoluția lui din acest 
sezon, a venit, totuși, la capătul 
unâi lupte extrem dă clîrae și echi
librate, în care Petrescu, Păunescu 
și Gheorghiu ău „amenințat", pină 
în ultimul moment, poziția lide
rului.

tn finalele pe aparate, desfășurate 
duminică după-amiază, titlurile de 
campioni ai țării au fost cucerite de i 
Elena Ceampelca (Dinamo București) 
— paralele și sol, Paula loan (Clubul 
sportiv școlar București) — sărituri, 
Anca Grigoraș (Flacăra Oraș Gh. 
Gheorghiu-Dej) — bîrnă, lă probele 
feminine și Gheorglie Păunescu — 
cal cu minere, sărituri, și paralele. 
Nicolae Oprescu — sol, Dan Grecu — 
inele și Constantin Petrescu — bară 
(to(î de la Dinamo), la probele mas
culine.

n-a ratat nimic. Pe lingă 
ea a 
sine, 

și a-
stâpînire de 
calm, chiar 
exercițiul liber a-

ch’.igate tali^lnr» frii
moașă victorie.

Partida de cubla a oous cuataMt 
M arc u Harădău ș: Katogervpeules. 
Gatrilidis. De la scorii! de 2-2 la 
ghemuri, jucătorii greci nu au mai

Pe o vreme excelentă, ș: irrir-o 
ieri. dimineață.

•
Organizare bună, 
pe str. Maior Ccravu s-a a.sputat 
etapa a doua a campionat-.: luj mu
nicipal de îndemînare. Concursul 
desfășurat pe parcursul <i patru 
ore Și jumătate a consta: d:ntr-un 
slalom printre popice comb r.at ca 
parcări, garări și mers cu «parele, 
clasamentul fâcîndu-se după ’-imp.: 
realizați la care s-au scăzut pena
lizările pentru popicele doborîte 
sau garăfile nereușite.

t'iliăîa A.C.R. București bine di
rijată de tov. Florin Chiran, direc
torul de cursă, s-a achitat si de 
data aceasta foarte bine, față de 
concurenți și de spectatori. Este 
îmbucurător făptui că acest sport 
prinde '„priză" la public, dovadă

E VOINȚA 1 BUCUREȘTI - ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA MUNȚILOR"

final Ia fe- 
lorii. 2 Bul- 
l V: < Bui-

2 ; 4. 
urile 1 
ă ter- 

iatre e-

19
P.
P.

Banii 
13. p.
30 p ; 
p. 2.

4. Bul-
echipa

ecliipe,
1.

EUGEN IONESCU-CRISTEA CÎȘTIGÂTOR

ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI
fiind numărul mare de spectatori, 
care au preferat Concursul în lo- 
cul^ ștrandului. Rezultate tehnice, 
INCD’ATORI (14 concurenți) i 1. 
C Apostolescu (Trabanț 601) 262,7 
p. 2. Gh. Voicuiescu (Dacia 1100 S) 
2703 p, 3. Dan Maecvei (Fiaț 600) 
27X5 p. 4. Lucian Constantinescu 
(Renaul: 10) 27X9 p, 5. Eugen Apos- 
tolescu (Trabant 601) 779,8 p. 6. 
Cornel Șueznan (Skoda 1000 MB) 
2823 ț». AVANSAȚI (12 concurenți) t 
1. Eugen Ionescu-Uristea (Renault 
1 Gordin:) 226,6 p. X Valentin 
Topciu (Dac a 1100 S) 259,1 p. 3.

«A
Oox

DETAȘAT

DE iNDEMÎNARE
(Dacia 1100) 263,5 p,Gh. Codrear.u (Dacia 1100) 263,5 p, 

4. Marin Dumitrescu (Dacia 1300) 
284,7 p, 5. Vasile Sabo (Alfa Ro
meo 1600) 265,5 p, 6—7. Victor 
Preda (Dacia 1100) ți Iosif Ștefan 
(Dacia 1100) 278,1 p. Clasament pe 
echipe 1 1. A.S. Automobilul 764.2 
X Filiala A C R. Buc 788,7 p. 3. 
Automecanica 874,6 p, 4. Danu
biana 947,2 p.

Ultima etapă va avea loc pe data 
de 13 august, pe același traseu.

Daniel DIACONESCU
corespondent

SELECȚIONATA CONSTANȚA

P« potecile marivui-u: Piatră Craiului, 
cu startul st sosirea la cabana Plaiul Foii, 
s-a desfășura timn de trei zile ediția (u- 
txliară. a iS-a. a concursului Internațio
nal fle Ofientăre turistiea „Cupa Mun
ților", competiție eotund ț: ca primă edl- 
tte a ..Cupei u.G.s.R.-.

La întreceri ău luat parte cel mal buni 
orientanjti din tara noastră precum și 
invitați de peste hotare, sportivi din 
Bulgaria. lusosiavi». R.D. Germană S* 
Ungaria, tn descTudâre au ăvdt loc două 
interesante criterii de orientare si afiume 
..Traditional 15- sl ..Micii prieteni a! Cu
pei Munților", iatâ clțtigătorii: „Tradi
țional ts" — echipa formată din Ecateri- 
na Baieu — Gh Albiri — C. Angheluțăî 
„Micii prieteni ai Cupei Munților"; ju
niori mid fete — Voința Brașov; băieți — 
Rj-.mentUl Brașov; juniori mari, fete — 
Cnmbinala Cluiar.a - I.C.M. 5 București, 
băieți — Alfa Oradea.

Cc-cursul Dropriu-zls „Cupa Munților" 
comparativ cu ..T 15“ mult mai dur, 

aut Drta traseele pe care trebuie să le

parcurgă concurenți! cit și prin dura
tă (două etape ae Zi) și este deschis 
sportivilor cu 1 clasificare superioară, pe 
categorii de vtrstă (seniori si senioare A 
— între 18 șl 35 ani. B — peste 35 de ani). 
In prima etapă se desfășoară proba In* 
dividuală la masculin (pe două trasee) 
și feminin, iar în cela de a doua, proba 
de ștafetă pe echipe, timpii acestor pro
be cumulați dînd clasamentul, final. Iată 
rezultatele: individual, SENIOARE A — 
1. Paiiîa Cblurlea (I.T.B.). 2. Sineha Stt- 
krieva (Bulgaria), 3. Luminița Mușat 
(Universitatea Iași) • SENIOARE B — 1. 
Mariana Cluleac (Voința TlmiȘOăra). 2. 
Georgeta Llță (Voința iii București)! 
SENIORI A, TRASEUL M 1 — l. M. Țl- 
cteanu (Dacia București), 2. N. Oprtșiu 
(Rulmentul II Brașov). 3. L. Gălățeanu 
(I.PG.G.); TRASEUL M 2 — 1. I. Gheucă 
(I.P.G.G.), 2. I. Mutu (Voința Sibiu), 3. 
C. Anghelulă (Voința București): SENI
ORI B. TRASEUL M I - 1- Edged Tdslf 
(Voința I BiiCurești). 2. Ferene valhonl 
(Ungaria), 3. V. Petitjean (Voința Tlmt-

șo&ra); TRASEUL m 2 — 1. Al. Achlm 
(Dacia București), 2. R. Schuller (Rul
mentul Brașov), 3. Vilmos Elias (Ungar- 
rla): ȘTAFETA ECHIPE: 1. I.T.B. (Paula 
Chlurlea Cr. Chiurtea. Gh. Albiei), 2. 
Voința Timișoara, 3. Dumbrava II Sibiu. 
Clasament final pentru „Cupa Munților": 
1. VOINȚA I BUCUREȘTI (Eugen loslf 
p, Zahareseu. Alieta Cotltosu), 2. Dum
brava n Sibiu 3. Universitatea Iași.

„Cupa U.G.S.R." a fost atribuită miel 
selecționate Daria — I.T.B. compusă din 
sportivii eu cele mal bune rezultate re- 
prezentlpd echipele sindicale. De aseme
nea a fost Lnmlnată o cupă din partea 
Comitetului municipal al sindicatelor 
București, asociației sportive I.T.B. cu 
ocazia Împlinirii a 20 de ani de la în
ființarea secției de turism-alpinism. De 
notat buna oreanizare a concursului, asi
gurată de asociația sportivă I.T.B., Comite
tul Municipal al sindicatelor București Șj cu 
sprijifiui sec‘:ei sport-tufism ă U.G S.R.

Dumitru NEGREA

Sîmbătă seara 
în sala Sporturilor 
din Constanța a a- 
vut loc prima gală 

dintre selecționata Constanței si 
T.S.K. Berlin, a cărei revanșă va a- 
vea loc luni 17 Iulie a c. la orele 20,30 
în stațiunea Neptun In sala teatru
lui de vară. Mai bine pregătiți, con- 
stănțenii și-au adjudecat victoria la 
un scor categoric 1 15—7. Iată rezul
tatele în ordinea categoriilor 1 Tr.

T. S K. BERLIN 15-7
Cerchia b.p.
Manole b.p. I.
trașcu b.ab. I. .. ______ ...
meci nul G. Winter ; Gh. Pușcaș p.p. 
K. Dieter; I. Hodoșan b.p. St. Sie
bert. Al. Tîrboi b.ab. II K. Schiller 
N. Țurcan p.ab. I. W. Haiman, P. 
PirvU b.p. E. Minge, I. Dascălii p.p. 
P. Anders.

K. Chertenbach ; T. 
Tiserschi; M. Dumi- 
V. Hirsch ; A. Iliescu

C. POPA—coresp.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate exac
te la concursul pronosport nr. 29. etapa 

din 16 iulie 1972
I. Unirea Iași — C.F.R. Pașcani

II. Tex. Botoșani — Vlct. Roman
III. Letea Bacău — Oituz Tg. Ocna
IV, Trotușul —_Textilr
VI. ‘fetindihăal Buc. _ Sirenă Buc! ’

1
1

- - - 1
IV, Trotușul — Textila Buhuși 1

V. Autobuzul Buc. — T.M. București 2 
VI. Telinometal Buc. _ Sirena Buc. x 

Vil. Larcmet Buc. — Fiacftra roșie Buc. 1

Vni. Eleotrica Cta. — Dunărea Tulcea 
xX. Marina Mang. — Granit. Babadag 
X. Oltul Rm. V. — Unirea Drâgășani 

XI. Lotrul Brezoi — Chimia Rm V.
XII. Minerul Lupani — Victoria Călan

Xm. Corvinul Hd. _ c.F.R, Simeria 
Fond de premii: 166335 iei

Plata premiilor vă începe îii Capitală 
de la 21 iulie pină la 30 august. în țară 
de la 23 Iulie pină la130 august Inclusiv.

x
1
1
2
1
1
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plecarea lui 
Ploiești a

De
Petrolul
într-o zodie rea. Ultimele sale cam
pionate au fost neconvir.gătoare, 
tremurat mai tot timpul -pe mar
ginea prăpastie!" și iată, nici amil a- 
cesta, suporterii ploieșteni nu au a- 
vut o soartă mai bună. Deși ar.ul 
acesta, la cirma vasului de ati'.a vre
me în derivă, urcase un om care In 
Ploiești și nu numai

Dridea și Badea, 
intrat, se par-. tarea, com

s-a

acolo, simbo-

M. Ien-sra. 
Bâdin, Crin-

IOTUL FOLOSfT:
Slărculescu. Gruber._____ .
gașu, N. Ionescu, Mocanu, Mora- 
ru, Mlerluț, DlncuțA, Grozea. Ț«- 
porea, Dobre, Moldovan. Ciupită, 
Cozarek, Iuhasz, Minăstlre, Ange- 
lescu, D. Nicolae. lordaehe. Hara
pii, Oprișan, Flore». Marcu.

lizează frăția Intre experiență, vir
tute și competență. Dar Ilie Oană, în
tors după două Sezoane „grecești", nu 
tflai găsise aliniată la apel, intact... 
vechea lui gardă. Unii plecaseră sau 
nu putuseră (dintr-un motiv sau al
tul) supraviețui în prima divizie. A 
găsit în schimb o echipă finalistă în 
campionatul național de juniori și o 
alta fruntașă (locul II) fn întrecerea 
formațiilor de tineret rezerve. Era 
un paradox la mijloc și dacă nu mai 
exista vreme pentru explicații, el ofe
rea, cel puțin, garanția unui rezer
vor de cadre noi, merituoase, în stare 
să alimenteze o echipă ce făcea față 
anevoie rigorilor campionatului.

Dar Ilie Oană a venit totuși tîrziu 
lingă Petrolul său. El ne mărturisea 
că, o lună de zile mai devreme, ar 
fi putut pune stavilă vîntulul (ne
glijenței) care a bintuit pepiniera 
proprie, în urma căruia, fn perioada 
de transferări, s-au lepădat de tri
coul Petrolului o serie masivă de 
elemente de perspectivă. Pus în fața 
unui fapt împlinit, Oană, care sim
țea nevoia restructurării formației, a 
dat veste prin vecinii cu gospodării 
mai modeste (divizionare B și C), ob- 
ținînd cîteva legitimări socotite la 
vremea respectivă, Spectaculoase. Au 
venit la Petrolul, printre alții, porta
rul Mărculescu care pusese un umăr 
de nădejde la salvarea C.F.R.-ului 
Cluj, înaintașii Moldovan, Florea și 
Iiarapu. Se cohsidera, desigut, că lui 
Mihai ionescu i se leagă, numele prin 
ziare supărător de frecvent de ad-

PESTE DOUA

IORDANESCU LA RAPID!

jectivul „bătrin*. că ii
partimer.t deficitar, va trebui să al
cătuiască un element de șoc, stabil 
și puternic. Gind îndrăzneț, frumos, 

* „mica
, Intr-o 
. . din 

balului ploieștean. Ne 
ta preajma începerii 
Petrolul Ploiești dfc- 
de verificare ta com- 
iziorare C (astăzi pr> 
Gloria Buzău. Cvarte- 

al Petrolului arăta 
a, Rarapu. Moldovan. Fio

lei-

mizâ un fotbal ofensiv, 
ciupeală- fiind desconsiderată.’ 
nobilă intenție de reconstrucție, 
temelii, a fott * * * —- - -
afli intim cum. 
campionatului, 
pută un meci 
per.ia unei div: 
novată in B>. 
tul de : 
așa : Gro 
rea. Dincolo ta Divizia C. juca 
celent) la mijlocul terenului. Badea. 
După cfteva minute. Harapii țtîfeâzâ 
violent ș: deschide scorul. Animați 
ți satisfacție Ia tribună, se părea m 
Oană are cheia de aur la cingătoare 
Dar, du; linute scorul a fost
2—2. epuse -că Petromi
r.u-și Inafntafea. <
duse ator. Lipsea

drum care se anunța la mare alti
tudine ; Oprișan . nu se echipa nicio
dată intr-o lungă convalescență, iar 
Iuhasz purta mereu pe spate un nu
măr mai mare decit 11.

Și astfel tatr-o Incertitudine cvasi 
permanentă. Petrolul a folosit fn a- 
cest campiptlat nu mai puțin de 25 de 
jucători. Timp de 30 de etape Ilie 
Dană a fost un .meșter âlanole* al 
campionatului nostru, liet-oit să dâri- 
me și să clădească totul de la o 
etapă ia alta, uir.dit și de ghinionul 
accidentării grave a lui Mocanu. neu- 
tilizabil fn reutf. Ca lucrarea să du
reze trebuia, ca și în legendă, să se 
jertfească ceva. Și Ogr>â a plătit un 
sacrificiu. câicic.d cu aparentă senină
tate peste propriul orgoliu, atunci 
cind a apela* iarăși la .bătrinul* Mi
hai fcnesvu (coneomitent și la Iuhasz). 
de care »e tadoise la un moment dat.

îmntf U mși spunem că o echini 
f ciratâ Ie plină -^mpor.ie nu-si pu
te» eonsobda o perMXialltate dMincis. 
deși ea avea nevoie de un mod de 
evt: faure, pe rare să-’ tun sască sf pe 
care să-1 adree. Co&sfrinșă de im- 
pre;urâr.. Petmtal s-a modelat pe ca
lapodul cel Etai sigur, al con’.raata- 
eth£. Ou a Spârare eu treme mai 
sonore <M Iooescu. N. Ionescu. Bâ
rfi») ia care s-a tacaurat bine si fos
tul frăiatas. CtuoMu. tssrieada cârc 
dind drumul la d spafi lâtg:.
ee'.cr puțini de la ar». TaeOcă de

obținut dțktâ 
dar. r-meo-

puncheur bun. Unde sînt Țaporea, An- 
gelescu, Minăstiră, DOru Nicolae, Ior- 
dache, Florea, Dobre, nume pe care 
le învățam astăzi ca să Ie uităm 
mîine ? Poate ei vor confirma, și noi 
o dorim, în sezonul viitor. Recon
strucția anunțată de Petrolul, nu s-a 
terminat, căci nu are acoperiș. Tn 
casa Petrolului, a plouat mai mereu 
cu amenințarea retrogradării. Antil a- 
cesla Petrolul s-a salvat iarăși, „in 
extremis*. Poate nici n-a avut alte 
veleitățj dar nu se poate dansa la in
finit pe sirmâ

Ploiestenil știu că lui Oană nu-i 
place să fie un saltimbanc, și de a- 
ceea au un zimbet încrezător pentru 
campionatul care vine.

Ion CUPEN

Ede-a dreptul uimitor cită lipsă de fantezie pro
bează această perioadă de transferări. Se 
creează impresia că singura grijă a celor mai 

rnulfi dintre conducătorii noștri de cluburi e să păs
treze un statu quo de lot și de idei... Și elf de to
nice ar putea fi unele transferării Cit de reconfor
tantă ar putea fi, pentru jucători, o schimbare de 
aer, do climat, de decor I

V-ați gîndit vreodată ce mare efect ar avea, să 
zicem, un schimb Steaua — Rapid, în cate Valentin 
Stânescu l-or primi pe Neagu și l-ar ceda (bineîn
țeles, cu cohsimțămîntul de rigoare) pe lordănescu? 
Steaua ar căpăta, fie și numai pentru un an, un 
vîrf veritabil, care ere nevoie — a demonstrat-o în 
uiumul timp — de un climat nou, pentru a-și valo
rifica din plin talentul. în același timp lordănescu 
și-ar putea limpezi și el jocul in cadrul unui meca
nism car. excelează prin dezinvoltură și suplețe. 
Ca să ru moi vorbim de faptul co un Neagu la 
Steaua și un lordănescu la Rapid, fie și numai pe'n- 
tru un singur an, ar însemna o creștere sigură a me
diei de spectatori. Pentru că, oricum, spectatorul e 
avid de noutăți, de distribuții inedite, de visuri și 
iluzii.

Exemo-ul dat nu e singurul. Daco as fi, de pil
dă, în locul Rapidului, i-aș oferi U.T.A.-ei pe Petrea- 
nu și pe Mușct în schimbul lui Broșovschi. Am con
vingerea că Petreanu cr crește cu o clasă, într-un 
singur an pentru simplul motiv că ar juca in per-

manență [ca și Mușat, de altfel), iar Rapid ar forma 
o linie de mijloc cum n-ar exista două in țară.

Și exemplele pot fi continuate la infinit. De ce 
oare Steaua și Petrolul n-ar face o rocadă Pantea 
— Grozea, mai ales că ambii jucători au înfiat, evi
dent, într-o stereotipie negativă la cluburile lor ?

Aș vrea sâ-l întreb pe acest valoros antrenor 
care se numește Nicolae Proca, ddcă — după ce a 
încercat diverse formule de vîrf de doc cu Fiorescu, 
Zotincă, Pavlovici și Furnică’ —■ s-a gîndit vreodată 
să-l solicite pe Doru Popescu, oferindu-i, în schimb, 
lui Dinamo, pe Ghergheli (sau pe altcineva), știut 
fiind că atîf bucureșteanul cit și brașoveanul așteap
tă o consacrare care întîrzie ?

Un schimb bine calculat înseamnă mișcare, vi
goare, orizont.

Un schimb bine conceput înseamnă efervescentă 
pe gazon și în tribune, înseamnă o mică revoluție 
in codrui echipei, în care consecințele nu pot fi de- 
cît salutare.

In sfîrșit, 
din inerție, 
preciem.

Zotincă, Pavlovici și Furnică' —■ s-a

un transfer răsunător înseațnnă o ieșire 
un stimulent pe care e greu să-l suba-

loan CHIRILA

P.S. Rog cluburile să nu respingă ideea, chiar 
dacă resping ofertele concrete. Există sute și sute 
de alte posibilități...

P.S. Rog

SĂ-I ASCULTĂM ȘI PE EI!

ECHIPA NAȚIONALĂ A... SPECTATORILOR ARE CUVÎNTUL
->
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Iiees nu e nouă. Au foksit-o lr.ai 
rr-.lt: confrați, ta diferite domenii, 
ult'ma dată JUmuhis Rusan intr-un 
reeesd tMMbâr al revistei „Cinema*. 
Au foM mai mulțt deci, care au 
luat o carte de telefon, au denchls-u 
la o pagină anume <i au făcut un 
sondaj de opiniL Pentru că era 
v -jcite de fotbal — unul din cele trei 
tiunecii îtf care oricine crede că 
poate ttae o disertație sau poate fi 
antrenor al echipei naționale — ara 
mers pe sinonime, câuttad în Căr
țile de teiefonne... „ll'-le reprezen
tativ Plus fcaervele de bază din 
al- . - cu Italia si cițiva jUcă-'
tori pe exrr oțăria pubBcâ ii ațteao- 
tl acolo, sau— Am folosit o fortr 
’.â cîa-'ck : „Ale. casa X * VS de- 
ranxaiă narai . SPORTUL* ! Vă 
place fotbalul 7 Ce părere aveți des
pre ultimul campionat pe același

Lupescu la pag. 537. La 33 47.30 gft- 
' adresantul intre 

greșeală, 
mai stă 
răspund!

șeală, s-a schimba: 
tnnp. Ls 17.8J39. iar 
a stat fotbalistul, nu 
alte trei numere nu 
meni, dnd găsesc 
r.eva <N. Lupescu din 
răspunsul e dezarmant : 
plăcut acest campionat ! 
nu-mi place fotbalul ~

,aici
La 
tii- 

acasâ pe ci- 
B-dui Muncii) '

„Nu mi-a 
Pentru că

team fi campioni. M-au dezamăgit e- 
chipele bucureștene. Cred că din^ ca
uza 
fost 
sul !
tori, 
reștene

meciurilor 
obosite. 
E păcat 
Sper că 

bune

internaționale,'' au 
Regret pentru Progre- 
că i se iau atiția jucă- 

o să avem cuplaje bucu- „<

Casa C. DINU din str. Sf. Ștefan.
Răspunde, amabil inginerul C. Dinu 
în vieri ă de 71 ani ..Am fost m»re

familii DOBRIN există în 
de telefoane a municipiului 
La 13205 și 12670 n-a răspuns 
La al treilea apel a răspuns 

„Cred că pu-

Trei
cartea
Pitești, 
nimeni.
procurorul I. Dobrin. 
tea fi un campionat și mai bun, dar,

• ..Acamacbe e mai serios și mai vigilent decit Răducanu" • Personalitatea
L Daferin ș titiJ de campioană • Lasâ-te de farse, Belphegor! • Al treilea
Hiirweiller (ine co Petrolul • „Cred că T. V.-ul a redus numărul

balist clarvăzător, cu certe calități 
organizatorice in joc, un di-pecer lu
cid, nu numai truditori' Cei mulți si 
tineri căutau, la rindu-le, un nurieu 
solid. Ia care sâ adere și care sâ-i 
integreze. Dar Mihai Ionescu fuâe-e 
înlocui:, Mocanu era nemulțumit că 
la națională joacă fundaș stingă și 
acasă fundaș central, Grozea și Di.-- 
cuță „stopaseră" mai de mult pe un

^mitact, manieră incomoda de a juca 
ara-*, unde ad'etsarul iți cedează 
deliberat, terenul. Și acasă la ea. 
forțată să atace cind ei nu-i convenea 
decit să se apere. Petrolul a pierdut 
9 puncte.

Și așa, după 30 de etape, din pleiada 
de tineri trecuți prin ciurul exigen
ței antrenorilor, doar Moldovan a co
respuns total. Eî este ager, bătăios.

ZiLE START în campionatele
EUROPENE UNIVERSITARE

(Urmare din pag. I)

siune pentru fotbal și să realizeze 
recorduri de asistență".

Veștile de la Constanța le dato
răm corespondentului nostru, Cor
nel Popa. Iată-le i „Litoralul ro
mânesc, recunoscut pentru frumu
sețile sale, pentru ospitalitatea sa, 
s-a pregătit intens pentru a-și pri
mi oaspeții. Comisia de organizare, 
avîndu-1 ca președinte de onoare 
pe tovarășul Petre Nicolae, prima
rul Constantei, a desfășurat o vastă 
acțiune 
condiții ___ r____ ___
Pentru delegații U.E.F.A. s-a sta
bilit ca gazdă hotelul „Internațio
nal" din Mamaia, iar pentru dele
gațiile sportive minunatul hotel 
,.Palas“, de lingă portul Tomis. 
Bazele sportive au fost pregătite cu

pentru asigurarea unor 
optime participatiților.

minuțiozitate, asigurîndu-se stadii?- 
nul Portul. C.F.R. și 1 Mai II pen
tru antrenamente, în timp ce te
renului I al stadionului" „1 Mai", 
locul de desfășurare al jocurilor, i 
s-au adus substanțiale îmbunătățiri 

• priviild gazonul, verificarea insta
lației de nocturnă, asfaltarea unor 
alei de acces, doTarea cu tabelă 
electronică de marcaj și un centru 
de presă pentru ziariștii sportivi, 
asigurat cu numeroase telexuri și 
telefoane. Popularizarea jocurilor 
este asigurată prin panouri mari, 
instalate în toate localitățile lito
ralului, prihtr-un program tipărit 
al campionatului, afișe și fluturași.

Aceeași atmosferă de intensă 
pregătire o întîlnim ți la Cluj, așa 
cum ați putut constata din cores
pondență publicată în Ziarul nos
tru de ieri, și la București, unde

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI 
NOASTRE

Lotul reprezentativ universitar al 
României, și-a coatinua*. pregăti 
ril^ cu intensitate: el a disputat 
și două partide de verificare; joi. 
în nocturnă, pe stedun ji „1 Mai*, 
cu Electrica din Constanța, de ca
re a dispus cu 11—0 ('5—0). prin 
golurile iflarcâte de Oblernen-Co (5). 
Munteanu (3). Sandu Mircea (2), 
Țarâluhgâ, Strimbeanu și Simsc- 
na$. Iar aseară, tot ta nocturnă si 
tot pe stadionul „I Mal", lotul re
prezentativ studențesc a înttlftit pe 
Farul. Rezultat: 2—1 (0^1). Aj 
marcat: Munteanu, Sandu Mircea, 
respectiv Jenică.

<r

AU CUVÎNTUL: ANTRENORII ADVERSARELOR

Se cunosc, așadar, adversarele echipelor românești ta cupele euro
pene. După ce am publicat o scurtă prezentare a partenerelor formațiilor 
noastre, prin intermediul corespondenților ziarului „Sportul" i Toma Hristov 
(Bulgaria), Gustav Frick (Luxemburg) și Sven Markusson (Suedia), • am 
obținut cîteva declarații ale antrenorilor echipelor pe care le vor întîlni 
reprezentantele fotbalului românesc. Iată-le i

MARCEL VELTER
(Arris Bonnaweg)

„UN PRIM CONTACT CU
BALUL ROMANESC"

*

FOT-

Nu putem emite pretenții față de 
o echipă de talia campioanei Româ
niei, F.C. Argeș Pitești. Pentru noi 
cel mai important lucru este că 
participăm în competițiile europene, 
ți astfel, avem prilejul să menținem 
up contact cu diferite formații de 
valoare din fotbalul continental. Și 
este foarte bine. Acum, sorții au de
cis să întîlnim o echipă românească. 
Este primul contact — în competițiile 
europene — dintre fotbalul din Lu
xemburg și cel din România. Sînt 
convins că
tm stadion va fi arhiplin pentru a-l 
vedea pe

micul dar cochetul nos-

Dobrin.

SVEN HULT
(Landskrona Boys)

„ȘI NOI AVEM UN.„ GOLIAT"

Este o cinste că jucăm In Cupa cu
pelor. Este pentru prima oară 6înd 
am clștigat Cupa Suediei, după trei 
partide cu I.F.K. Norrkoping și, deci, 
debutăm ip competiția nr. 2 a Eu«

ropei, cea a ciștigătoarelor de cupe. 
Firește după o asemenea performan
ță dorim să reprezentăm in mod 

■ onorabil fotbalul suedez. Personal 
nu am văzut „pe viu“ nici o forma- 
ții- românească. Prin intermediul te
levizorului insă i-am urmărit de mai 
multe ori. știu că la Rapid joacă 
Dumitru — acest argint viu al echi
pei Răducanu — portarul „Go-
iiat". Lupescu și Neagu. Noi nu a- 
vem atiția internaționali, ceea ce nu 
no diminuează pretențiile. Publicul 
bucureștean sper să-1 vadă pe „Go- 
liatul" nostru Sonny Johansson (înalt 
de 2,00 m șb greu de... 100 kg), și pe 
Kronquist „jolly ' jockerul“ formației 
— doi jucători care pot răsturna ori- 

rezultat"

că nu cunosc valoarea fotbaliștilor 
români. La Guadalajara, in Mexic, 
i-am văzut jucind cu englezii, iar 
prin intermediul televizorului i-am 
putut urmări în repetate rînduri. 
Pot afirma că reprezentativa româ
nă s-a ridicat în ultimii ani la o 
valoarea incontestabilă Și cred că a- 
ceastă ascensiune este paralelă și cu 
cea a echipelor de club. Despre 
U.T.A. și jucătorii ei nu ani auzit prea 
mult. Dar am reținut un singur lu
cru: după ce Feyenoord a cîștigat 
Cupa intercOntihentală, U.T.A. a 
minat-o din C.C.E.! Și asta este 
ficient...

IVAN ARSOV
(Levski—Spartak, Sofia)

ce

HARRY BILD
(I. F. K. Norrkoping)

„JUCAM CU CEI CARE L-AU
ELIMINAT PE FEYENOORD"

Nici ca jucător (n.r. fost internațional) 
și nici ca antrenor nu am făcut o 
cunoștință directă cu vreo echipă 
românească. Asta nu înseamnă Insă

eli- 
su-

„JUCAM PENTRU PRIMA OARA 
LA CLtjj"

Sînt mulțumit de tragerea la sorți 
efectuată la fctitich. Cunosc bine va- 
lbatea echipelor rotnânești și știu 
că meciul cu studenții clujeni va fi 
foarte grău, în special la Cluj. Și 
cum prima partidă va avea loc la 
Clitj, unde găzdele sînt favorite, va 
trebui să jucăm foarte bine pentru 
un rezultat onorabil. Deși am sus
ținut multe întîlniri cu formații ro
mânești, cu Universitatea Cluj jucăm 
pentru prima oară. Sper că acest 
debut va fi de bun augur pentru 
continuarea relațiilot dintre echipele 
noastre.

Răspunsurile antrenorilor celor patru formații ni se par interesante. Este 
de reținut faptul că toți interlocutorii noștri subliniază că echipele lor întil- 
nesc, pentru primă oară fn cupele europene, formații românești. Cu excepția 
antrenorului de la Arris Bohnaweg, ceilalți evită să dea un pronostic, ceea ce 
înseamnă Că băieții lor vor lupta cu multă dîrzenie pentru calificare.

Grupaj realizat de Ion OCHSENFELD

_____ >v, după ADA-
MACHt. T= hu există nici
o carte oe telefoane a județului Bra- 
țut. An farj*. deci, comandă, ^n- 
foribațfile' Ca Brascv ne eferă tn-ă. 
prima surpriză : „No avem aici un 
abona: cu numele Adamactoe . în- 
oramnă râ A~r—"actre. portarul ste
garilor și al naționalei a ifrritfT li
niștit si cupă victoria cu 5—1 asu
pra, R^pic jrx Ia București și după 
necazisri. Dentftt ea ancheta să nu 
cadă diit'S'.an. ajeg o ultimă «ofu- 
tie • H soiiert un răspuns telefonis
tei st care a căutat un Adamaehe, 
in Braț-' -. .VM fotbal numai fa te
levizor. si t>n eu cel mai bun. Cred 
că Adamacbe e mai serios ți mai 
s ici lent decit Răducanu ! Știți, noi 
nu avem vme să vorbim in timpul 
serviciuluiCe era să mai aic! 
Am trecut

Casa SATMAREANU. în eartea 
de telefoane (anul 1970) a Muntci- 
piutui București nici un nume âă> 
mărear.u. La 03 ‘aceiași răspuns r.e- 
fa-.orabiL Așa ci repet „metoda*. 
Telefonista nr. 9. care merge ți pe 
stadion, tube's muh fotba'.jl. oer 
ți ten.su; de cimp. „Campionat»: ? 
Mai slab decit cel de anul trecut. 
Poate și pentru faptul că echipele 
mele favorite — anul trecut eciiip- 
de vîrf — Dinamo și U.T.A. n-au 
prea users*.

Casa LUPESCl e prezen*ă masiv 
in cartea de telefoane. Am preferat 
Să căutăm exact nomele eâcîtan-ul-ji 
echipe: Rapid : N. Lupescu. $ase N.

-

«ZI. COKSFATWEA «ITIEMRICT

ECHIPRM DE BIViZIA AȘI DE TINERET
Azi, va avea lot la B 

8B începere de la orele 9. 
Irul j>3 Angle" eonsfătu 
lucru cu antrenorii 
pe divizionare A 
Acțiunea F.R.F. u 
nalizeze desfășura: 
lui ediția 1971—19 
ze unele sa: 
vind 
ediția

a și 
desfășurarea 

1972—1973.

la cen-
iirea de

?retsi de 
rmărește să a 
ea cacnpîonatu 
1 și să trase 
îndrumări pri- 
campionatu!’.

...$! A MEDICILOR
azi, la orele 9,30, la s< 

Române de Fo
I Tot
j diul Federației
i bai, va avea loc o consfătuire cu 
medicii celor 16 echipe de divizia

[ A, referitoare la instructajul ți 
1 sarcinile de început de sezon.
1_____________________________

spectatorilor" • Din cei 73 de Răducanu numai unul n-a mai avut liniște 
de la golul lui Capkcvrci ? • „Dumiîrache trebuie să revină in națională !"

microbist, am lucrat Ia C.F.R. și, fi
resc. am ținut cu Rapidul. Acum nu 
mai merg ta stadion, stau la televi
zor. Cred că T.V.-nl a redus foarte 
mult numărul spectatorilor. E mai 
comod acasă. Părerea mea e că e- 
chipefe noastre nu arată in campio
nat tot ce pot. Naționala e mai bună. 
Îmi pore rău de Dumitrache. că n-a 
jucat in ultimele partide. E un mare 
tdteM. trebuie să revină în naționa- 

eșt Dumitrache?
La ca-a DELEANU a răspuns cine

va din jurul Podului Grant. Cinei a 
-căzut* Ir.timplator acolo, din cîte 
a spuo. O roc# feminină destul de 
mitintarâ și ștfoawBță. JEa ciad vor
besc de campionat. »orbesc de Ra
pid : Ce a făcut Rapidul in campio
nat ?— Toate trec: Să vedem ce face 
in „Cupa cupelor*, suedezii nu 
că pot sta in calea Rapidului, 
rea surpriză plăcută pentru 
dm acest campionat a fost _U" 
Dar. gata. Belphegor. |a-ă-:e de far
se. știu că nu ești ziarul Sportul 7* 
latâ-tnă ș; Beipnegor..

D .-.,cei 35 L DUMITRI trecuți fn 
ca".‘.a de telefoane am căutat unu] 
m -. ir. _ zona Rapfduful. în b-dul I. 
Gh_ Dtxa. lingă Gara de Nord. Și 
z~ fiica unul ..- = p:.3:st
ut n tratație*. AiMoweta Popa. <rti- 
ciat.iă P.T.T.R. ia Gara de Nord : 
-lipi place fotbalul, dar m-a dezamă
git Răducanu! Se joacă cu nervii 
oamenilor! D* cind cuplul Dumitrii! 
It — Ion loPescu a părăsit Rapidul 
op mai merg la stadion. Cum a fost 
campionatul ? Foarte multe jocuri 
slabe, din cite am văzut eu la tele
vizor. Cred că miza punctelor a dis
trus spectacolul".

cred 
Ma- 

mine 
ci«j.

Dta cei trei NUNWEILLERl 
ruți la oaș. 681 l-am prefect .

:re:jea. incinerai constructor Sieg
fried Naoweiller. Fost handbalist 
si— mare petrolist Jrismăi tind joa
că nationals sint atras de stadion. 
Ia rest, prefer micul ecran. Vreo so- 
luție 7 Echipele de club, să facă sal
tul necesar, pentru că in ultimul 
campionat nu am văzut prea mult 
fotbal de calitate".

Una di- ca»ele M. LUCKSCl. O 
voce de bunică, ușor glumeață. ,.Ni- 
cale, lasă farsele ! Chiar ziarul Spor
tul ? Atunci, află dumneata că ea 
sint din familia lui Jean și Nae Lu- 
cescu foști la Unirea Tricolor. Fot
balul de azi ? Ea fin ea Rapidul ți, 
dacă Răducanu, cel mai talentat por
tar din țară, nu făcea comicării, pu-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
NASTASE ÎNVINS LA BAASTAD — JUNIOARELE 

NOASTRE ÎNVINGĂTOARE LA SZOMBATHELY

Finalele turneelor internaționale 
de tenis încheiate duminică ș-au 
soldat fără succese pentru jucătorii 
români. Ilie Nist ase a fost învins 
de Manuel Orantes, ta finala ce 11 
Baastad (Suedia), la scorul de 4—6, 
3—6, 1—6. La dublu : Orantes. Gis
bert — Năstase, Fraser 6—3. 7—6. 
La Gstaad (Elveția), finala ce du
blu a revenit spaniolilor Gimeno si 
Munoz, învingători CU 9—8, 4—6, 
6—1, 7—5 aâupra perechii Țiriac — 
Panatta. La Sîtapiu: Gimeho în
vinge pe Panatta cu 7—5, 9—8. 
6—4. Jucătorul român Sever Mure- 
șăti s-a calificat ta fihalâ turneului 
de la Sopot (Polonia), tavingînd pe 
polonezul Sonszal cu 6—4, 6—3.

O frumoasă victorie au repurtat 
junioarele românce ta grupa zonală 
de la Szombathely (Ungaria), a 
,Cupei Annie Soubault**. In semi
finală : România — Ungaria 2—1 
(Virginia Rulici — Klein 6—f. 0—6. 
6—4; Florența Mihai — Fagras 
6—â. O—fl: Ruzicl Mihai — Klein. 
Fagyas 6—I. 7—5). In celălalt meci 
inaugural : R. F. a Germaniei — 
Iugoslav.a 2—I. Intilnirea finală a 
opus echipele României și R. F. a 

Din nou victoria a re-
2—1 : 

~—», 6—2 ;
Wegetnann 4—6. 5—7 ; Ru- 
ai — 'Riebemayer, Schaar

opus echii.
GerBianiei
venit junioarelor noastre cu 
R lirici — RM>emayer 6—3.

zici. Mih
6—3, 6-,^4

MARATONUL DE LA SZEGED

Tradiționala Cursă de marate- 
de la Szeged (R. P. Ungară) a fost 
ciștigată de sportivul maghar 
Gyula Toth — învingător pentru 
a 7-a oară ta această cam petiție—, 
cronometrat ta 226117,2. atletul 
român Moise Hatoș s-a clasat pe 
locul », în 2.40 i 024-

acum, cind Argeșul a cîștigat primul 
său titlu de campioană, cred 
cazul să discutăm mai mult 
ce va fi. Gindesc că piteștenii 
vor înfumura, că nu vor trata 
fă mică echipă iuxemburgheză 
înălțime și, că vor avea o comportare 
bună in C.C.E." Probabil că și F. C. 
Argeș gîndește la fel...

In cartea de telefon a Municipiu
lui Arad nici un DOMIDE și nici un 
Kl'N. Ca să nu repet „metoda" din 
cazul Adamaehe și Sătmăreanu am 
căutat un Dom ide și un Kun prin
tre abonații din București. Inginera 
chimistă Camelia Domide (str. Epis
cop Ambrozie) : ..Eu sint rudă pe 
departe cu fotbalistul Domide dar... 
nu ne cunoaștem. Și. normal, țin cu 
l.T.A. Dacă n-a cîștigat campiona
tul anul acesta, nu-i nimic, va arăta 
in Cupa L.E.F.A. că este aceeași e- 
chipă serioasi și constantă. Ce pă
rere am despre campionat ? Sint de 
acord ca părerile din ultimul număr 
ale revistei „Fotbal" : a fost un cam
pionat mediocru" cele trei fa
milii o profe

că e 
despre 

se 
aceas- 
de la

AI. Kun. „V-aș răspunde cu amabi
litate, dar nu mă pricep la fotbal, 
Și așa am impresia că în fotbal... 
se pricep cam mulți I". De meditat...

Și acum alte nume. Un 1ORDA-
NESCU (Cătălin) licean, stelist : „Un 
campionat care putea fi mai bun. 
Din punct de vedere al ritmului de 
joc, al spectacolului, al personalită
ții echipelor. Cred că acest campio
nat a fost slab și datorită crizei e- 
chipelor bucureștene !". — ■ -
Craiova, 
MENCO. ___ __ ___ _________
se află în cartea de telefoane a mu
nicipiului la numele Oblemeneo. 
„Tunarul Băniei" era la Constanța, 
cu selecționata universitară. A răs
puns soția sa, profesoara Margareta 
Oblemeneo. „Niciodată nu 
gat în fotbal, dar cred că 
rita să facă parte măcar o singură 
dată din echipa națională. Sper că 
in noul campionat Universitatea va 
merge mai bine, are toate condiți
ile, și atunci și Ion Oblemeneo va 
fi privit cu mai multă atenție de se
lecționeri".

Trei familii Fl.OREA DUMITRA- 
CHE. Ne răspunde Beatrice Dumi- • 
trache, tehniciană la Casa Scinteii.

_ „Nu-i familia fotbalistului ! De cîți- 
va ani, primim numai telefoane care 
il caută pe fotbalistul Dumitrache, 
Așa l-am îndrăgit și noi. Firesc, sim
patizez echipa lui Dumitrache, Dina
mo, și cred că anul acesta ne va o- 
feri satisfacții. Nu sînt prea compe
tentă pentru a analiza un campio
nat".

Telefon la 
după golgeterul OBLE- 

Doar familia fotbalistului

m-am bă- 
Nelu rae-

73 de RADUCANU sînt în cartea 
de telefoane. Am ales o casă de pe 
calea Griviței. „Domnule și dumnea
ta. cu, fotbalul ! De la Capkovici în
coace. numai eu știu cîte telefoane 
ani primit ! Sînt rapidist, așa-i, dar 
nu numai Rapidul a mers slab !"

Mulțumind celor care au avut a- 
mabilitatea să întrețină tm dialog 
ad-hoc și cerînd scuze celor pe care 
i-a deranjat acest raid nu se poate 
încheia decit cu o dorință comună ; 
in campionatul viitor, echipele noas-

Rcportaj-ancbetă realizat de * 
Mircea M. IONESCU

ETAPA A 13-A a Turului ciclist al Franței (Orcieres Merlette — 
Brianțun, 201 km), prima din munții Alpi, cuprinzind escaladarea vîrfului 
Izoard (2 361 m). a fost ciștigată de Eddy Merckx — in fotografie — cro
nometrat in 6 h 26:12. Italianul Felice Gimondi șl francezul Cirylle Gui
mard au sosit pa locurile doi și trei — 6h 27:43. fn clasamentul general 
conduce MerckX, urmat de Ocaua la 4:43; Guimard la 5:32; Gimondi la 
7:13 ; Poultdor la 8:20.

STEFAN CABAN PE LOCUL 
TREI LA SOFIA

Proba de armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri din cadrul con
cursului de tir de la Sofia a reve
nit lui Emilian Vergov (Bulgaria) 
— 1149 puncte, urmat de Antonin 
Svartz (Cehoslovacia) — 1140 punc
te și Ștefan Caban (România) 1136 
puncte.

LUPTĂTORUL MARIN DUMITRU PE LOCUL I TN TURNEUL 
PREOLIMHC

Tînărul luptător român Marin 
Dumitru a obținut un frumos suc
ces în marele concurs precl’mpic 
de la Zella Mehlis (R. D. Germanăl. 
Intr-o companie puternică la ca-

tegoria cocoș a întrecerilor de „gre- 
co-romane“, M. Dumitru s-a situat 
pe locul întii, fiind urmat de Rad- 
macher, campionul R. D, Germane.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La „Crystal Palace’* din Londra se des
fășoară în prezent campionatele de at
letism ale Angliei, proba de aruncarea 
ciocanului s-a încheiat cu un nou re
cord national realizat de B. Williams cu 
67,24 m. In cursa masculină de 206 m 
plat, vict-orla a revenit sprinterului en
glez A. Pascoe cu 21,1, urmat de elveția
nul Ph. Clerc — 21,4. în cursa de 400 m 
plat pe primul loc s-a situat David Jen
kins (Anglia) cronometrat în 45,5.

M

înălțime 1,79 m; lungime 6,28 m; 200 m 
24,0.

Campionatul unional de pentatlon s-a 
încheiat la Moscova cu victoria atletei 
Valentina Tihomirova, care a totalizat 
* 739 puncte Cnou record al U.R.S.S. și a 
doua Derformantă mondială a anului). 
Pe locul doi s-a clasat Nadejda Tkaeen- 
ko — 4 559 p, iar locul trei a fost ocupat 
de Vere Tkpcenko — 4 3?4 p. Iată rezul
tatele realizate de învingătoare în cele 
cinci orobe: 100 m e 13.6: greutate 15 m;

In primai meci al turneului feminin de 
volei de la Miinchan »-au întîlflit echipe
le Cehoslovaciei șl R.F. a Germaniei. 
Victoria a revenit cu scorul de 3—9 
(15—12. 15—13. 15—12) voleibalistelor ceho
slovace.
9
In cadrul campionatelor de Înot ale An
gliei, care se desfășoară la „Crystal Pa
lace" din Londra, Colin Cunningham a 
stabilit un nou record national în oroba 
de 200 m spate cu timpul de 2:09.5. Cu 
un nou record al Angliei s-a înefieiat și 
cursa feminină de 800 ni, în care victo
ria a revenit elevei June Green, crono
metrată în 9:31,3. Alte rezultate: 100 m 
bras — O Connell 1:08,1; 200 m liber — 
Brinkley 1:57,9: 200 m delfin feminin 
3:23,5 - record ngțigjlft,

ten.su
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DORINȚA DE A AJUNGE PE PODIUM—ASPIRAȚIA UNANIMA
7

A CANDIDATILOR OLIMPICI DE PRETUTINDENIs

ITn ajunul celei de-a XX-a ediții a J.O. de la Munchen, corespondonhi agenției de oresă 
"NOVOSTI' (A.P.N.) din U R.S.S. au întreprins o anchetă în rindurile sportivilor și acti-|
viștilor sportivi, rugîndu-i să răspundă la următoarele trei întrebări; î

I. Care sînt după părerea dv. șansele spori « ior la O' fnp cda muncheneză, in gene-I
ral, precum și în ramura dv. sportivă, în special?

II. Cu care din sportivii sovietici sou străini ați dori să vo îaâaiți la Ofcapiodă și de ce? I
III. Ce așteptați de la J.O. de la Munchen ja ienswl prognmdai ■ spart și oi întăriri; •

idealurilor olimpice în lume ?
t La ancheta inițiată de A.P.N. au răspuns :

J

lull ...HU..;

/

VIKTOR SANEEV
olimpic

(U. R. S. S.) - 
la triplusalt

recordman

R. D. Germană. R. F. 
și U.R.S.S.. atît în cla- 

neoficial, cit și în cel

I. SX’A.. 
a Germaniei 
•aasentul 
gtletic. Totuși, cred că americanii 

vor mai cuceri un număr atît. 
ce mare

IL Cu 
românul 
prieten. 
așTepț duetul cu cubanezul Pedro

JERZY PAWLOWSKI (Polonia) - canpioa
olimpic la sabie

de nezdruncinat ’ auI- Poziții
formațiile Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite. La locurile următoare 
tind R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei. Polonia poate să ocupe 
locul 6 în clasamentul — neofici
al — pe echipe. în ceea ce pri
vește scrimg, aș dori să-i „detro
năm" pe inamovibilii sabreri so
vietici. La spadă, principalii fa- 
voriți sînt sportivii sovietici, sue
dezi și maghiari.

ÎI. Vorbind deschis, pe planșă 
nu vreau să mă întîlnesc cu nici 
un favorit. în afara lor — cu 
multă plăcere.

III. Noua Olimpiadă va aduce 
mari senzații. Și aceasta din toa
te punctele de vedere. Ea va f; 
un prilej de demonstrare a sen
timentelor de prietenie. împotri
va rasismului, a războiului și ine
chității sociale.

dactic la catedra de 
«tjtutuluj șuperxr de 
din Sofia.

1

tirțiu

E PETAR KIROV (Bdgaria) campion olimpic
la lapte greco-romane

III? Sînt convins că idealurile o- 
Umpcce vor fi apărate de către în
treaga opinie sportivă mondială, iar

Perez Duenas, deținătorul recordu
lui lumii.

III. J.O. îti permit să vezi mul-

de medalii ca la Mexico. 
Drehmel din R.D.G- și 

Corbu sînt foarte bun 
Cu deosebită nerăbdare

te, să înțelegi multe. Olimpiadele 
nu reprezintă doar întreceri spor
tive, ci au și o misiune umanistă.

CRISTIAN GAȚU (România) — din echipa campioMâ

t:re a sportivilor va ri- 
prvstigul sportului în cele 126 
-. — ?mo.-e ale C.T.O., în lu- 
Intreagâ. Va C un frumos a- 
la cauza păcii, sportul și pa- 
tmd strins legate.

fc-

)

J

SERGIO MOISES SALDIVAR (Mexic) - președintele

federației naționale de box
I. Cu fiecare ediție, numărul ță

rilor participante crește, iar pro
nosticurile devin imposibile. La 
Miinchen vor participa aproxima
tiv 500 de boxeri. Fiecare vine c? 
să învingă. La categoriile superi
oare. favoriți rămîn europenii și 
americanii. La categoriile mici au 
șanse și sportivii din Africa, Asia 
și America Latină.

II. Boxerii sovietici îmi sînt buni 
prieteni și mă întîlnesc întotdea
una cu plăcere cu ei. Aștept noi 
convorbiri prietenești cu 
ședințele A.I.B.A., Nikolai 
rov-Denisov,

III. J.O. își îndeplinesc
sosință misiunea : dezvoltarea spor
tului, întărirea prieteniei între po
poare. Sper ca nici Olimpiada 
miincheneză să nu fie o excepție 
de la regulă.

vicepre-
Nikifo-

cu pri-

ALOIS BIRL (R.F. a Germaniei) — campion mondial 
la canotaj (4 + 1)

I. Ca și la edițiile precedente, 
lupta cea mare se va da între spor
tivii sovietici și americani. în a- 
cest duel al giganților se vor a- 
mșsteca și atleții din R. D. Germa
nă. în ceea ce privește- canotajul 
lideri vor fi fără îndoială canotorii 
din R. D. Germană. Pentru locurile 
următoare se va da o luptă îndîr- 
jită.

II. Adversarii îmi sînt bine cu- 
noscuți. Aș 
noștință cu 
cipline. In 
sovietice, o 
sportive cu 
xemplu care recuză părerea, răs- 
pîndită destul de larg, că sportul 
nu ar fi recomandabil pentru fe-

fi bucuros să fac cu- 
sportivi din alte dis- 

special cu gimnastele 
îmbinare a eficacității 
grația. Ele sînt un e-

mei, răpindu-le grația naturală.
III. Fiecare nouă ediție a J.O. 

aduce frumoase performanțe spor
tive. La Miinchen, rezultatele vor 
fi în apropierea limitelor posibilită
ților umane. în orice caz, succesul 
va surîde sportivilor acelor țări în 
care sportul a devenit o cauză a 
întregii națiuni, sportivul simțind 
sprijinul total al societății în care 
trăiește. Olimpiada de la Miinchen 
va atrage atenția asupra statutului 
șportivului amator-

VASILI ALEKSEEV (U.R.S.S.) - campion mondial 
și european la haltere, categoria peste 110 kg

D. 
La

sâ

I- Cred că lupta .pentru primul 
loc în clasamentul pe națiuni va 
fi foarte puternică, iar echipa so
vietică va trebui să suporte o con
curență serioasă atît din partea a- 
mericanilor. adversari tradiționali, 
ch și din partea echipelor R. 
Germană și R. F. a Germaniei, 
haltere noi avem prima șansă.

IL La Olimpiadă e interesant
te ir.treci cu oricare sportiv. To
tuși. abia aștept să mă reîntîlnesc 
Cu Rudolf Mang.

III. De la Olimpiadă, prin tradi
ție, se așteaptă rezultate bune și 
noi recorduri. Este și un bun pri
lej de întărire a prieteniei sportive. 
Halterofilii sovietici s-au antrenat 
foarte serios (la Tallin s-au stabi
lit 22 de recorduri mondiale). 
Ne-am pregătit cu deosebită aten
ție pentru J.O. șj sîntem îndreptă
țiți să așteptăm performanțe înalte.

DANIEL MCRELON
(Franța) — 

multiplu campion 
mondial ia ciclism*

intră maiprogramul olimpicI. în
multe probe de ciclism, cu o ple
iadă de favoriți. Dintre cicliștii so
vietici remarc pe Phakadze și Krav_ 
țov. Și eu mă voi „bate" pentru 
victorie. La urmărire pe echipe, fa
voritele mele sînt: R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, U.R.S.S. și Italia.

II. Aș dori să mă întîlnesc cu 
Omar Phakadze și Serghei Krav- 
țov.

III- J.O. reprezintă o bună o- 
cazie pentru tineretul lumii de a 
lega prietenii. Ele constituie și o 
bună propagandă pentru sport.

IUDZO NAKAMURA (Japonia)
reprezentativei

căpitanul
masculine de volei

I. Cele mai 
echipele "S.U.A. 
ele. Japonia șj 
avînd 
de în 
culin,

"□□□□□□□□LI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□• --

ÎNDEPLINIREA LA LIMITELE SUPERIOARE A OBIECTIVELOR
(Urmare din pag l)

gută realizată de țara noastră. 
1952 la 1968.

AM RELIEFAT ACESTE F.“A- 
LIZARI OLIMPICE ROMÂNEȘTI 
PENTRU CÂ MIȘCAREA NOAS
TRĂ SPORTIVĂ NU LE-AR Fr 
ÎNREGISTRAT NICIODATĂ FĂ
RĂ COTITURĂ REVOLUȚIONAR-A 
FĂCUTĂ DE PARTIDUL COMU
NIST ROMAN ÎN ȚARA NOAS
TRĂ, ÎN TOATE DOMENIILE DE 
ACTIVITATE, PENTRU CA NU
MAI SPRIJINUL SUBSTANȚIAL 
ACORDAT DE PARTID ȘI DE 
STAT DEZVOLTĂRII SPORTULUI 
A PUTUT MODIFICA RADICAL 
STRUCTURA ȘI POTENȚIALUL 
ACESTUIA ÎN AȘA FEL 1NCÎT. 
ASEMENEA TUTUROR CELOR
LALTE REALIZĂRI. ORICE RE
FERIRE LA TRECUT, LA PERI
OADA BURGHEZA, DEVINE RI
DICOLA.

Iată dte ce întregul nostru tine
ret, generațiile mai vechi de spor
tivi, sportivii noștri de azi și de 
mîine, acum, în preajma marelui 
eveniment al Conferinței Naționa
le a Partidului Comunist Român 
și a Jubileului Republicii noastre 
dragi, AU ÎNCĂ O DATA PRI
LEJUL SA-ȘI MANIFESTE RE
CUNOȘTINȚA FAȚA DE PARTID. 
FAȚA DE CONDUCĂTORUL IU
BIT AL POPORULUI NOSTRU. 
TOVARĂȘUL NICOLA E 
CEAUȘESCU, PENTRU CONDI
ȚIILE NOI DE VIAȚA ȘI DE 
TRAI, DE MUNCA. DE ÎNVĂȚĂ
TURĂ ȘI DE SPORT, ÎN CONTI
NUĂ CREȘTERE.

După Olimpiada de la Ciudad de 
Mexico, medaliații olimpici români 
sportivii care s-au remarcat acolo 
departe, au avut marea cinste sâ 
fie primiți și să li se acorde înalte 
titluri de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la care au auzit cu
vinte de bună apreciere, dar și de 
ÎNDEMN PENTRU O PREGĂTIRE 
PERMANENTA. PENTRU REZUL
TATE ’SUPERIOARE 
MANȚE MAI MARI.

Sub semnul acestei 
drumări au Început 
limpid români, acum 
gătirea pentru
Miinchen, după un plan de pre
gătire aprobat de plenara C NE F S 
din ianuarie 1969, la cluburi, în 
loturile reprezentative și olimpice,

ȘI PERFOR-

prețioase tn- 
candidațil o- 
trei ani, pre- 

Olimpiada de la

ce

D«

—:u

Atesri «pocrit. vor lupta

- f. poarte cucerite 
C adad ie Meri ro. 
CM) la mTNchen 
TA A ț MEDALII ȘI PES
TE . Z E PUNCTE. PENTRU LO
CUL X—xn tX LUME, tentativă 
«ML «r nMU tN CONDI
ȚIILE U'-E' MOBILIZĂRI LA 
MAXIMUM A TUTUROR FACTO- 
BXLOB DE CARE DEPINDE REA
LIZAREA PERFORMANȚELOR Șl 
fir PRIMUL RÎND A SPORTIVI- 
ITP INSISL BENEFICIARII ME- 
D ULIILOR ȘI AI GLORIEI SPOR
TIVE.

P-egărirea sporrivilor români, 
la Jocurile Olimpice a 

jl puternic sprijinită, din 
rtele de vedere. La dis- 

au Cost puse con- 
pregătire, cei mai 
români, documen- 
autohtonă necesa-

pentru 
me- 

la 
INCER- 

SA OB-

AU

vîrși o pregătire olimpică excep
țională. în scopul ca OBIECTIVE
LE PROPUSE PENTRU FIECARE 
PARTICIPANT OLIMPIC ROMAN 
SA FIE ÎNDEPLINITE LA LIMI
TELE SUPERIOARE.

Pentru atingerea acestui scop va 
fi nevoie de asigurarea, in conti
nuare, a unui climat favorabil de 
lucru, entuziast, cu O DISCIPLI
NĂ LIBER CONSIMȚITA. ABSO
LUT NECESARA. DE DĂRUIRE 
CONTINUA DIN PARTEA FIECĂ
RUI SPORTIV. Iată de ce. în a- 
ceastă ultimă perioadă, este nece
sară MUNCA PERMANENTA SI 
CONCRETA CU FIECARE SPOR
TIV. LA FAȚA LOCULUI, pentru 
a împiedica ivirea unor deficiențe, 
pentru a le rezolva imediat, dacă 
se ivesc cumva.

De cea mai mare importanță va 
fi MODUL ÎN CARE SPORTIVII, 
ANTRENORII ȘI SPECIALIȘTII 
VOR ȘTI SA GASEASCA ACUM 
DOZAJUL NECESAR REALIZĂRII 
UNEI FORME SPORTIVE MAXI
MALE ÎN PERIOADA OLIMPICA. 
ÎN ZILELE PARTICIPĂRII LA 
COMPETIȚIE. Acesta este „secre
tul" de cănătîi pentru ca SPORTI
VII NOȘTRI SA CONCUREZE LA 
POTENȚIALUL LOR OPTIM, pen
tru ca în viitoarea întrecerilor de 
un înalt nivel, ei să se poată auto- 
depăși în compania valoroasă a 
partenerilor de întrecere.

Cercetătorii științifici din 
niul sportului, inclusiv cei 
noi, au reușit să facă pași
pe calea punerii în formă maximă 
a sportivilor Ia timpul potrivit, fă
ră însă ca să poată oferi sportivi
lor și antrenorilor un program cert. 
Cel puțin la noi problema rămîne 
încă deschisă. Deocamdată cheia 
rezolvării se află în cea mai mare 
măsură tot în mîinile sportivilor 
și antrenorilor lor apropiați care-* 
cunosc cel mai bine. De aceea. ES 
TE NECESAR SĂ SE ANALIZEZE 
TEMEINIC FORMA ACTUALA. 
DISPONIBILITATEA FIECĂRUI 
SPORTIV ȘI ÎN ACEST DOME
NIU ATÎT DE GINGAȘ DAR HO- 
TĂRTTOR PENTRU MAREA PER
FORMANȚA SPORTIVA. în a- 
ceastă direcție, ar fi bine să se 
stabilească dacă nu cumva sînt 
programate prea multe concursuri 
de verificări și selecție, care ar 
putea da rezultate pe moment și 
ar dăuna după aceea, sau, dacă nu 
cumva, ÎNTÎRZIEREA ÎN TITU
LARIZAREA UNOR SPORTIVI NU

dome- 
de la 

înainte

permanent

pentru a- 
în aplicare

p-r 
peseta a test.: -a 
ait- oprime oe 
bun: specialiști 
tafia străină și
ră, prin contribuția și studiile Cen- 
trurJ; de cercetări științifice. în
grijirea medicală prin Centrul de 
med rină sportivă, terenuri și săli 
de antrenament. confruntări inter
ne și internaționale valoroase, con- 
rort. si îndrumări din partea 

E& și a oficialităților care 
se interesează în mod 
de pregătirea olimpică.

Măsurile preconizate 
ceasta pregătire se pun
de mult timp. Acum, cu 40 de zile 
înaintea începerii Jocurilor Olimpi
ce. este necesar ca ACESTE MĂ
SURI SA FIE REALIZATE ÎN 
ÎNTREGIME, NICI UNA SA NU 
RAMÎNA PE HÎRTIE ! Antrenorii, 
cor.ducătorii loturilor olimpice, spe- 

și conducerea C.N.E.F.S. 
TREBUIE SA AJUTE ÎN PERMA
NENȚA PREGĂTIRILE, SĂ IN
TERVINĂ ACOLO UNDE ESTE 
NEVOIE. SA REZOLVE PROBLE
MELE CE SE IVESC PE PAR
CURS. SA AJUTE ÎN MOD EFI
CIENT PREGĂTIREA OLIMPICA.

Se Impun, prin urmare, pre
ocupări deosebite pentru a desă-

PRODUCE ZILNIC O CONFRUN
TARE, O CONCURENTA, O RISI
PA DE EFORTURI care, de ase
menea, ar putea duce la o scăde
re de formă în săptămînile vii
toare ?

Sportivilor nominalizați pentru 
Jocurile Olimpice, care alcătuiesc 
marea majoritate a sportivilor a- 
flați, la această oră, în pregătirea 
olimpică, LE ESTE NECESAR UN 
SPIRIT DE ÎNALTA RESPONSA
BILITATE, PENTRU A DEVENI. 
FIECARE ÎN PARTE, UN MODEL 
DE ANGAJARE ÎN 
TALIE SPORTIVA 
Confruntările de la 
fi într-adevăr grele, 
vel, cu o mare concurență, cu nu
me și performanțe netrecute în sta
tistici, vor fi întreceri pe planuri 
multiple în care NUMAI ACEI 
SPORTIVI. BINE PREGĂTIȚI FI
ZIC ȘI MORAL. VOR PUTEA 
SA SE AFIRME PRINTRE CEI 
MAI BUNI, PRINTRE CEI DIN- 
TÎI.

Pe stadioanele, terenurile și în să
lile olimpice de la Munchen. pe 
spațiul acela restrins și moderni
zat la maximum, în această epocă 
nouă cu inovații de materiale spor
tive și aparatură de pregătire și 
competiție, cu implicații ale elec
tronicii și computerilor. va fi cea 
mai ascuțită luptă sportivă pentru 
medalii și puncte, de pînă acum.

De aceea, pe lîngă pregătirea fi
zică. PREGĂTIREA MORALA VA 
JUCA UN ROL FOARTE IMPOR
TANT și în această privință CON
ȘTIINȚA UNEI 
MEINICE. VA FI 
MAI PREȚIOS.

Cele 40 de zile 
într-adevăr, puține, 
atît de puține îneît 

x sibilă o desăvîrșire 
fiecărui component 
pic, cu o atmosferă favorabilă una
nimă, cu dragostea și unitatea pe 
care le oferă SCOPUL COMUN, 
REPREZENTAREA CU DEMNITA
TE A SPORTULUI ROMANESC 
A ȚĂRII NOASTRE, LA OLIM
PIADA DE LA MUNCHEN.

★
Ziarul nostru va oferi, în conti

nuare, cititorilor săi aspecte din 
pregătirea sportivilor noștri și a 
rivalilor lor de peste «hotare, in 
scopul unei cît mai Complete docu
mentări și formării unor imagini 
obiective și reale despre apropia
ta Olimpiadă de la Munchen.

mari șanse le au 
și U.R.&S. După

R. F a Germaniei, 
în vedere și postura de gaz- 
care se află. La volei 
cele mai mari
: au Japonia 

Sovietică. Sînt convins 
chen îi vom depăși pe 
sovietici.

II. Întîlnirile cu voleibaliștii so
vietici au fost așteptate de mine 
cu mare nerăbdare.

III- Sper ca Olimpiada 
să constituie un prilej de 
a idealurilor olimpice, a 
prieteniei între popoare.

mas- 
opțiuni la 

și Uniunea 
că ia Mun- 
voleibaliștii

actuală 
întărire 

păcii și

MEL PENDER (S. U. A.)

MAREA BA- 
OLIMPICA. 

Miinchen vor 
de înalt ni-

PREGĂTIRI 
SUPORTUL

TE- 
CEL

sînt.pînă la J.O 
dar nici chiar 
să nu facă po- 
a potențialului 

al lotului olim-

jr ■r

campion olimpic
la atletism (4x100 m)

L Sportul mondial progresează 
cu pași de uriaș. Este foarte nor
mal să crească, an de an. aportul 
țărilor 
vor i te 
«ațele 
mane 
atletism sper să aplaud cît mai 
multe victorii ale compatrioților 
mei. Astăzi toată lumea e con
vinsă că o victorie olimpică ridi
că enorm 
sportiv, al

II- Tare 
cu Valeri Borzov, care m-a in

mici, dar principalele fa
la medalii rămîn select io- 
S.U A.. U.R.S.S., R D. Ger- 
și R. F. a Germaniei. La

prestigiul, nu numai 
țării respective.
as dori să mă intîlnesc

me- 
n-a

J.O.

săr- 
pa-

rss în sezonul trecut. Dacă-1 voi 
învinge, aș lua o opțiune la 
dalia de aur (N. N. Pender, 
obținut însă calificarea pentru 
de la Miinchen I)

III. J. O. reprezintă o mare 
bătoare mondială. La fiecare
tru ani se întîlnesc mii de spor
tivi. care se întrec sub privirile 
a zeci și zeci de milioane de oa
meni. Se leagă prietenii, oamenii 
se apropie, iar lumea devine mai 
bună. Iată una din minunatele 

laturi ale olimpismului I

.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ultimele știri o> ultimele rezultate o> ultimele știri

MECIUL SPASSKI—FISCHER A FOST RELUAT INTR-UN... SEPAREU
Ia cele din urmă, •-» recurs U solu

ția extrema, unica In Istoria meciurilor 
pentru titlul mondial de s*h: Fischer a 
acceptat sâ continue tntllniree cu Spasski 
Intr-o Încăpere separată a Sălii sportu-

rilor din Reykjavik, doar în prezența ar
bitrului Lothar Schmidt si a . . ceasului 
de control. Mutârile se transmit imediat 
Pe tablele de demonstrație instalate tn 
fata publicului.

Campionul mondial, cu albele, a Început partida muțind peste două cimpuri 
pionul din fața damei. Fischer a recurs la o ap&rare supranumită „indiana regelui', 
recurgând la o variantă ajrresivi care dat resurse de atac. La ora clnd Închidem 
ediția (23.30) »-au Jucat tl de mutArl, negru avtad perechea de nebuni si o poziție 
activă. Dar resursele de apărare ale albului nu sînt de neglijat.
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