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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN•» T

LUCRĂRILE ZILEI A DOUA
i

MĂREȚUL PROGRAM DE ACȚIUNE AL PARTIDULUI
Joi dimineață, au fost reluate în 

plen lucrările Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român.

La deschiderea ședinței, delegații 
și invitații au salutat cu vii și înde
lungi aplauze sosirea în sala Pala
tului Republicii Socialiste România a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, a 
celorlalți conducători ai partiduiui.

Prima parte a ședinței a fost prezi
dată de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, ai 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.

în această zi, au început dezbate
rile generale la Raportul prezentat 
ae secretarul general al partidului.

Au luat cuvîntul tovarășii: Gheor
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului municipal București 
al P.C.R., Costache Trotuș, director ge
neral al Centralei industriale Hunedoa
ra, Vosile Potop, prim-secretar al Co
mitetului județean lași al P.CR., loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Mircea Izbășoiu, se
cretar al Comitetului de partid al 
Grupului industrial de petrochimie — 
Ploiești, Ludovic Fazekaș, prim-secre
tar al Comitetului județean Harghito 
al P.C.R., Maria Flucsă, director ge
nera! al Centralei industriei bumba
cului, Constantin Cătrună, președin
tele cooperativei agricole de produc
ție „Voivoda* din comuna Furculesti, 
județul Teleorman, Petre Constantin, 
miner, șef de brigadă Io exploatarea 
Lupeni din Județul Hunedoara, Erou 
ol Muncii Socialiste, Gheorghe Trică, 
director general al Centralei indus
triale de autocamioane și tractoare- 
Brașov, Agurița Aîexandrescu, secre
tar al Comitetului municipal de partid 
Bacău, llie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R.

A doua parte a ședinței de dimi
neață a fost prezidată de tovarășul 
Ludovic Fazekaș, prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al P.C.R.

Delegații și invitații au primit cu 
satisfacție și entuziasm vestea că pe 
adresa Conferinței Naționale a 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au sosit, în ziua deschi
derii lucrărilor, peste 600 telegrame 
și scrisori din partea organelor și or
ganizațiilor de partid, organizațiilor 
da masă și obștești, colectivelor. de 
oameni ai muncii din _ industrie și a- 
gricultură, din instituții de învâță- 
mînt, știința, arfă și cultura, unități 
militare, prin care urează succes de
plin lucrărilor Conferinței și rapor
tează cu mîndrie însemnatele reali
zări obținute în îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor luate în cin
stea acestui măreț eveniment. Expri- 
mînd deplina încredere și atașamen
tul nemărginit față de Partidul Comu
nist Român și Comitetul său Central 
în frunte cu secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, autorii acestor mesaje își 
iau noi și însemnate angajamente și 
asigură Conferința că își vor con
sacra toate forțele îndeplinirii hotă- 
rîrilor ce vor fi adoptate.

în continuarea «dezbaterilor gene
rale, o luat cuvîntul tovarășul Manea 
Mânescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar aț C.C al P.C.R. în numele parti- 
cipanților la Secțiunea pentru 
dezbaterea proiectului legii cu privire 
Io dezvoltarea economico-socială, 
planificată o României, vorbitorul a 

propus Conferinței Naționale a parti
dului ca în fruntea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economico-Sociale a 
României să fie ales tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român.

Propunerea a fost primită cu 
căldură, cu vie satisfacție de dele
gații și invitații la Conferință, fiind 
puternic și îndelung aplaudată.

Au luat, opoi, cuvîntul tovarășii 
Iulian Tudose, directorul Grupului de 
șantiere de pe platforma industrială 
Tîraoviște, județul Dîmbovița, Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., care 
a prezentat Raportul Comisiei de va
lidare o Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, Constan
tin Drăgan, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., Ana Micescu, muncitoare la 
uzinele textile „30 Decembrie* din 
Arad, Angelo Mieuleseu, ministrul a- 
griculturii, industriei alimentare și 
apelor, Eduard Eisenburger, președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Gheorghe Da
vid, directorul întreprinderii agricole 
de stat din comuna Urleasco, județul 
Brăila, Ecaterina Brumărică, președin
ta Consiliului județean Teleorman al 
femeilor, Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

în continuare, o fost supusă spre 
aprobare propunerea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul 
prezentat Conferinței Naționale, pri
vind alegerea în Comitetul Central 
a| partidului a unui număr mai mare 
de activiști care lucrează nemijlocit 
în producție și a unui număr mai 
mare de femei.

Delegații au aprobat în unanimi
tate această propunere.

în acest sens, Conferința a votat 
unanim mărirea numărului membri
lor Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român de la 165 la 185 
și a membrilor supleanți oi Comi
tetului Central al Partidului de la 115 
Io 135, ceea ce reprezintă o creștere 
a numărului membrilor supleanți cu 
15 față de numărul aprobat de Con
gres și cu 20 fața de numărul exis
tent.

Conferința a ales Comisia pentru 
pregătirea propunerilor de candidați 
in vederea alegerii de noi membri 
pentru Comitetul Central al partidu
lui, în următoarea componență : 
NICOLAE CEAUȘESCU, președinte, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Cioară, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Stoica, 
losif Banc, Cornel Burtică, Mihai Te- 
lescu, losif Uglar, Richard Winter, 
Constantin Pîrvulescu, George Ho- 
moștean, Gheorghe Paloș, Alexandru 
Sencovici, Sanda Rangheț, loan Ursu, 
Ivanca Rudenco, Anton Breitenhofer, 
Nicolae Comăniciu, Vasile Gheor- 
ghiță, Ion Bîrsan. Emerich Szabo, 
Gheorghe Goina, Magdalena Zorea, 
Roncov Velimir.

în continuare, a luat cuvîntul tova
rășul Prul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, ol Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R. Sub
liniind faptul că în Raportul prezen
tat Conferinței Naționale a partidu
lui de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a făcut propunerea de 
a se elabora Programul partidului, 
dîndu-se o fundamentare temeinică 
ocestei propuneri, vorbitorul a arătat

câ ea a avut un ecou puternic, fiind 
susținută de numeroși participanți 
la discuțiile din plen cît și din sec
țiuni și considerată de o excepțio
nala importanță.'

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
dat apoi citire proiectului Rezoluției 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român cu privire |a elabo
rarea proiectului de Program al 
partiduiui.

Conferința a aprobat în unanimi
tate propunerea privind elaborarea 
proiectului de Program al partidului.

Conferința a ales apoi Comisia 
pentru elaborarea proiectului de 
Program al Partidului Comunist Ro
mân, al cărei președinte este tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului.

Lucrările Conferinței au continuat 
după-amiază în secțiuni și vor fi re
luate în plen vineri dimineață.

(Agerpres)

ÎNDEMN la o deplină responsabilitate
Am așteptat cu mare interes, așa 

cum fiecare dintre noi a făcut-o în 
lunile premergătoare, lucrările Confe
rinței Naționale a partidului și, fi
resc, am urmărit cu cea mai mare 
atenție Raportul prezentat de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU în fața 
reprezentanților întregii țări. Am găsit 
în larga expunere în care s-au oglindit 
sintetic toate realitățile prezente, pre
țioase indicații și noi imbolduri în 
munca mea de cadru didactic, a cărui 
șancină este să contribuie la educarea 
sub multiple aspecte a tinerilor stu- 
denți. Nouă, profesorilor de spe
cialitate din domeniul educației fizice 
și sportului de la I.M.F., ne revine o 
extrem de importantă îndatorire în 
această direcție t aceea ca fiecare 
nouă promoție care părăsește amfi
teatrele Institutului medico-farmace- 
utic bucureștean să fie bine pregătită 
sub toate aspectele, pentru a face 
față in cele mai bune condiții profe
siei pe care studenții și-au ales-o. Ei

■v

Răsună profund, in inima și conștiința întregului popor, ecourile 
Raportului prezentat dc către tovarășii! NICOLAE CEAUȘESCU la 
Conferința Națională a partidului, document politic care îmbogă

țește teoria și practica construcției socialiste, face o amplă analiză știin
țifică, in spirit rnarxist-leninisi, a realităților din patria noastră, deschi- 
zind orizonturi noi pe drumul ridicării României pe culmih? înalte ale 
progresului și civilizației.

In rindurile de mai jos. repioduccni «itesa din numeroasele ecouri 
care ne-au sosit ieri la redacție.

BUCURIE Șl PROFUNDĂ ANGAJARE
Raportul prezentat de secretarul 

general al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. in fața înal
tului forum al comuniștilor țării, 
constituie un punct nodal al întregii 
noastre activități. Considerațiile fă
cute atît asupra marilor realizări 
din ultimii ani. obținute de întregul 

înșiși, cei ce au înalta misiune de a 
veghea la sănătatea cetățenilor țării, 
trebuie să știe să prețuiască ajutorul 
acelui prețios aliat care este sportul.

Responsabilitatea trebuie să carac
terizeze munca noastră, a tuturor ce
lor care sintem în egală măsură, 
chemați să contribuim la dezvoltarea 
fizică armonioasă a tineretului stu
dențesc. Cadrele didactice ale I.M.F„ 
colegi de la celelalte catedre, vom 
face — în continuare — iot posibilul 
pentru ca școala românească de me
dicină, care și-a cîștigat pretutindeni 
un binemeritat prestigiu să fie un 
factor tot mai activ în eforturile en
tuziaste, pe care, Ia îndemnul par
tidului, le face întregul popor al Ro
mâniei socialiste.

OCTAVIAN BÂNĂȚAN 
șeful catedrei de educație fizică _ 
și sport de la I.M.F. București

GQbtTU pOpor, cit și ce^e privind ja-
ionarea viitoare a în toau
domenrle vieții, sînt privite de toț
oamenii nruncii ca un ghid sigur p<
calea care trebuie urmată pentru ci
națiunea ncXistrâ socialistă ajunge
la un înalt nivel ac- civilizație. Sinten
pe deplin ;ixinștiehii de faptul câ nu

SPORTIVII PARAȘUIIȘ1I ROMÂNI W STABI1H U\ RtCORD
MONDIAL ABSOLUT Șl AU fGALAT Ulii ALT RECURD MONDIAL!
Ei dedica aceste performanțe Conferinței Naționale a P. C, R.

Pe aerodromul brașovean Ghim- 
bav, parașutiștii noștri sportivi din 
loturile reprezentative, au participat 
ieri — sub egida Federației Aeronau
tice Române — la o serie de tenta
tive de recorduri, în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului. însu
flețiți de mărețul eveniment pe care-1 
trăim cu toții în aceste zile, sportivii 
români au încheiat tentativele cu per
formanțe excepționale, de răsunet : 
stabilirea unui record mondial abso
lut și egalarea unui alt record mon
dial.

Prima performanță aparține băie
ților și a fost stabilită în proba de 

mai prin eforturile susținute ale în
tregului popor, prin valorificarea su
perioara a resurselor umane și mate
riale existente, vom putea păși mai 
viguros pe drumul edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Știm, de asemenea, că noi, activiștii 
sportivi, avem ca principală sarcină 
aceea dc a contribui cu toate forțele 
la desăvârșirea frumuseții fizice și 
morale a cetățenilor, la creșterea ca
pacității de muncă a acestora. Spor
tivii și activiștii sportivi din județul 
Ag.-eș se angajează să înfăptuiască. 
Ia locurile «ie muncă, in întreaga lor 
viață și activitate socială, cetățeneas
că. sarcinile de îr.altă răspundere iz- 
vorite din lucrările Conferinței Na- 
ționaîe a partidului.

GHEORGHE CREȚU
președintele C.J.E.F.S. Argeș

salt de precizie, în grup de 9, de la 
1 500 m, ziua, cu deschidere intîrzia- 
tă a parașutei (clasa C 2 d, după Co
dul F.A.I.). Cei 9 parașutiști români 
au aterizat exact în centru] cercului, 
stabilind recordul mondial absolut de 
0,00 m! Vechiul record mondial a- 
parținea, de la data de 23 aprilie 
1968, echipei U.R.S.S., cu 0,01 m.' 
(Recordul român era de 0,94 m). Iată 
care sînt cei nouă performeri : fon 
Iordănescu, llie Neagu, Ștefan Niță, 
Vasile Stan, Ion Bucurescu, Vasile
Mihanciu, Florea Tudoran, Nicolae 
Bucurenciu și Ion Roșu.

Cu ^același prilej, a fost egalat —

ORIUNDE MUNCIM, 
AVEM DATORIA 

DE A NE ADUCE 
CONTRIBUȚIA 

LA EFORTUL GENERAL 
AL POPORULUI

Sînt fericită că unii dintre ce mai 
frumoși ani ai vieții coincid cu ma
rile perioade de avint din existența 
poporului nostru. Sînt fericită că mă 
Pot bucura, ca elevă și sportivă de 
condițiile excelente pe care partid îl 
și statul nostru ni le-a pus la dispo
ziție nouă, generației tinere. Sint si
gură că fără aceste condiții, fără gri
ja părintească pe care partidul o 
poartă mișcării sportive din țara noas
tră, nu aș fi putut să realizez un 
fapt atît de minunat, pentru mine, 
cum este acela de a cuceri titlul de 
campioană absolută la gimnastică. De 
aceea, cu toată dragostea și recunoș
tința, am închinat succesul meu Con
ferinței Naționale a partidului.

Am ascultat la televizor Raportul 
prezentat de secretarul general «l 
partidului și am înțeles cit de miri 
trebuie să fie eforturile oamenilor 
muncii, ale țării întregi, pentru ca 
ritmul de dezvoltare din toate do
meniile de activitate să crească în 
mod continuu și eficient. Calitatea 
este deviza sub care noi toți, indife
rent de ceea ce facem, trebuie să 
muncim și să nc aducem contribuția 
la efortul general. Hotărîrea mea și 
a celorlalte colege de echipă a fost 
luată în acest spirit : la Jocurile 
Olimpice, deși nc așteaptă o grea 
confruntare, vom face tot posibilul 
să reprezentăm cu cinste sportul ro
mânesc. Este o misiune care ne o'.v- 
rează și pentru împlinirea căreia bi
tul olimpic de gimnastică își va spori 
eforturile de pregătire cu scopul ele 
a îmbunătăți performanțele actuale

ANCA GR1GORAȘ 
componentă a lotului olimpic 

de gimnastică

de data aceasta de către parașutiste 
— recordul mondial de 0,17 m în pro
ba de salt de precizie, în grup de 5, de 
la 1 500 m. ziua, cu deschidere imediată 
(clasa G 2 c). Recordul mondial a fost 
stabilit de către sportivele U.R.S.S., 
la 17 aprilie 1971, cu 0,17 m (fostul 
nostru record național : 1.84 m). Iată 
care sînt cele 5 corecordmene mon
diale : Maria Iordănescu, Victoria 
Leonida, Florica Uță, Maria Sasu și 
Eva Balogh.

Tot la Ghimbav, ieri, într-o ade
vărată „cascadă" a performanțelor 
au mai fost stabilite încă cinci recor
duri naționale la parașutism, trei 
masculine și două feminine.

CAMPIONATUL EUROPEAN Sportul ÎN VIZITĂ LA...

UNIVERSITAR DE FOTBAL PROMITE
SI
7

ASTAZI PARTIDE ATRACTIVE
■IICEL DE AL 61cn

A treia ediție a CAMPIONATU
LUI EUROPEAN UNIVERSITAR 
și-a îinceput, miercuri, drumul spre 
medalii și cupe. Nebănuit de mul
tă lume a venit la deschiderea 
grupelor de Ia Craiova, București 
și Cluj, chiar dacă studenții noș
tri se aflau în „grupa litoralu
lui", și ea înconjurată de mult 
interes, semn că această sărbătoa
re a fotbalului universitar euro
pean captează și place. Miercuri 
a fost prima rundă, o zi cu me
ciuri frumoase prin elanul și ti
nerețea lor. prin cele cîteVa evo
luții individuale de rafinament, 
o zi cu rezultate strinse — cu ex
cepția grupei de la Constanța, aco
lo, unde selecționata noastră a sem-

VOLHBALISIELI DIN R.P.D. 
COBEtANĂ PARI1CIPA IA 

IUBNIUL INTERNAȚIONAl 
M ROMÂNIEI

Turneul internațional feminin de 
volei al României va începe luni în 
sala Sporturilor din Constanța. La 
competiție va lua parte și puternwa 
echipă a R.P.D. Coreene care a soli
citat prezenta în ultima clipă. Prin 
urmare la această ediție a tradițio
nalului turneu se vor întrece șapte 
reprezentative naționale : R.P.D. Co
reeană, Cehoslovacia, R.F. a Germa
niei (toate calificate pentru J.O.), Bul
garia, Polonia, Israel ți România.

Turneul se va desfășura în două 
serii, urmînd ca primele două cla
sate în fiecare serie să participe ia 
turneul Lingi pg&tru ksmUg

nat un recital de goluri cu neîn- 
cercații „cavaleri de Malta", iar 
echipa R. F. a Germaniei ți-a im
pus superioritatea în repriza se
cundă în fața Olandei, la două go
luri diferență- In rest, scoruri 
strînse, ce au ținut emoția vie 
pînă în ultimele secunde, victorii 
la un singur gol diferență, care 
anunță pentru azi §i duminică în
treceri disputate, fără învingători 
și învinși cunoscuți dinainte. De
sigur, cea mai plăcută surpriză a 
fost evoluția necotatei echipe a 
Luxemburgului. Probabil câ vom 
înregistra 
Cum tot 
consemna 
ploaie de

. fost miercuri.
Cu speranța că meciurile vor 

cîștiga în valoare, odată cu depă
șirea stadiului de acomodare și cu 
apropierea fazelor superioare, ne 
vom îndrepta și astăzi pașii și 
gîndurile spre etapa a Il-a, care 
programează următoarele partide i

Grupa I (Craîova)
„U“ II Craiova — Luxemburg 

(ora 16,30)
U.R.S.S.

18,15)

România — Olanda (ora 18.00)
Malta — R.F. a Germaniei (ora 

19,45)
•ir

Revenim azi, înaintea etapei a 
doua, cu citeva notații suplimen- 

*tare asupra primelor partide, dis
putate miercuri.

CRAIOVA :
Va fost o surpriza

PAȘAPORT OLIMPIC
«I

— Ce simți Lia acum, în preaj
ma celei de-a Vl-a Olimpiade 
care vei participa ?

Lia mă privește cu reproș :
— Acum cițiva ani nu mi-ai

mai

la

fi

în
voi

și alte surprize plăcute, 
probabil nu vom mai 
două eliminări și o 

avertismente așa cum a

Cehoslovacia (ora

Grupa a Il-a (Cluj)

Buîgaria — Iugoslavia (ora 16,30)
Spania — Anglia (ora 18,15)
Grupa a ILI-a (București) — Sta

dionul Republicii)
Franța — Belgia (ora 17,45)
Sp. Studențesc II — Ungaria 

(ora 19,30)
k Qrupa a jv-a (CțjSitialf!) i

Desigur, acest chinuit 1—0. reali
zat de Cehoslovacia în fata mo
destei formații a Luxemburgului 
constituie un rezultat surpriză. 
Mai mult chiar, el nedreptățește 
pe luxemburghezi. Pentru cei pre- 
zenți pe stadionul din Bănie, cel 
mai echitabil rezultat ar Ti fost... 
o remiză. Pentru că fotbaliștii lu
xemburghezi nu numai că nu au 
vrut să accepte inferioritatea an
ticipată de toți, dar ei au fost 
cei care, mai ales în prima repri-

(Continuare in pag. a 3-a)

pus această întrebare. Erai 
sfios.

— Nu înțeleg...
— Ai o siguranță care mă 

trigă. De unde poți ști că mă
număra printre cele trei aruncă
toare care vor fi la Miinchen ?

— Am impresia că vrei să fii co
chetă. Lia.

— In schimb, tu ești lipsit de tact 
față de aruncătoarea nr. 4, care ar 
putea să fie chiar... Lia Manoliu.

— Să presupunem că nu vei 
patra.

— Asta-i o simplă ipoteză.
— Ara înțeleș... Cum explici, 

ceea ce alții numesc miracolul 
cuiul feminin românesc ?

— Există o singură explicație : 
munca extraordinară.

— Eu cred că și tu ai un rol în 
povestea asta

— De acord. Nu-mi place falsa 
modestie. Am și eu un merit. Am 
experimentat, pe oasele și pe arti-

în vederea turneului final al „Cupei Annie Soisbault"

fi a

Lia, 
dis-

ECHIPA FEMININĂ TENIS A ROMÂNIEI
A PLECAT LA TOUQUET (Franța)

Ieri au plecat in Franța, la Touquet, 
jucătoarele, de tenis Virginia Ruzici, 
Mariana Simioneșcu și Florența Mi
hai, însoțite de antrenorul Aurel Se- 

W Ee f'ie> la

quet va avea Ioc între 21 și 23 iulie, 
turneul final al competiției feminine 
«ie tenis dotată cu „Cupa Annie Sois
bault" unde părticică și reprezentativa

culațiile mele, timp de 20 de ani. 
Am început cu exerciții clasice, cu 
trei sau chiar două antrenamente 
pe săptămînă. Dar, în 
cismul nu e un sfetnic 
am trecut la haltere, 
niște haltere pe care 
ridica cu două degete. A trebuit să 
aștept mult ca să descopăr că fac 
foarte puțin... îmi aduc aminte, în 
iarna lui '67 spre '68, nu mai eram 
in lot. Imbătrînisem. Lucram sin
gură...

— Pentru medalia de aur mexi
cană.

— Lucram pentru nimic... Intr-o 
zi am primit o scrisoare de la Ana 
Sălăgean. îmi dădea. între altele, 
programul de antrenament al arun 
cătoarelor din R. D. Germană, care 
se antrenau in Poiană. Atunci mi-am 
dat seama că nu fac aproape nimic. 
Țin minte că am avut nopți în șir 
de insomnie. După lungi dezbateri 
cu mine însămi, am trecut la haltera 
de 90 kg. Adică la haltera medaliei 
de aur mexicane. Astăzi, haltera 
mea este de 150 kg. Ba mai mult, 
reușesc să fac semiflexiuni cu o hal
teră de 240 kg. Ăsta-i tot miracolul.

— Cum lucrează Argentina, Car
men, Olimpia ?

— Cred că lucrează și mai mult. 
Eu am căutat, am experimentat, am 
șovăit, m-arn îndoit, am plîns, am 
strtns din dinți. Argentina și Car
men au pornit de la certitudini.

— Circulă zvonul că între voi 
există o rivalitate care depășește 
uneori limitele duelului sportiv.

— Se exagerează, ca întotdeauna. 
In ceea ce mă privește, 'în ziua in 
care Argentina a aruncat 63,24, am 

lean CHIRILA

sport, clasi- 
bun. In 1959
Erau, însă, 
astăzi le-aș

1

MECIUL DE TENIS ‘
U. R. S. S. - ROMÂNIA

(Gonțiiluarg in a

• Primele partide: Jirlac - Kakulla șl Năstass - Metrevell • A^itrul 
Intllnlril esteLaszlo Gorodi(Ungaria) • La Tbilisi - caniculă:38de grade!
• Meciul începe la ora 14,30 (12,30 ora României) • Astă-seară (ora 23)

pe micul ecran, cele două partide de simplu
Amănunte în pag, c 4-a
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INIȚIATIVA LOCALĂ - PRINCIPALUL MOTOR 
AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

I 100 DE HANDBALISTE SE ANTRENEAZĂ IN ORAȘUL... GIMNASTICII
A

Cinci președinți de consilii județene ne împărtășesc din experiența lor

Reporterul sportiv care poposește 
fn orașul Gh. Gheorghiu-Dej caută 
cu înfrigurare, la tot pasul, siluete 
âvelte, eu mersul elastic și elegant — 
atît de puternică este tradiția pe 
care faimoasa Cetate a chimiei de 
pe Trotuț țl-a făurit-o în gimnasti
că. Șl tocmai de aceea, primul con
tact cu zecile de terenuri destinate

toosfera de puternică efervescență creatoare, emulația de vaste 
dimensiuni declanșată în tntlmplnarea celor două mari evenimente 
din acest an, Conferința Națională a partidului șl aniversarea unui 
de veac de la proclamarea Republicii, au cuprins — cum era firesc 
domeniul educației fizice și sportului. Incadrindu-se plenar in eforlul

ti în lot. Deci, anul I înavață, anul II 
acumulează, anul III confirmă, lotul 
de junioare cizelează, Iar reprezenta
tiva de tineret așterne drumul spre 
culmi — lată un excelent proces de 
selecție, care asigură o primenire 
metodică și sistematică a echipelor 
naționale. In plus, o dată cu pregă
tirea centralizată, se uniformizează

»
junioare), Gheorghe Predescu, Ion 
Paraschiv (maestru emerit al spor
tului), Grigore Niță, Martin Telman, 
Nicolae Haiduc și Constantin Cojo- 
caru.

In fine, din „suta" handbalistelor, 
conducerea taberei ne-ă remarcat va
loarea și nivelul ridicat atinse in 
pregătiri de Marina Boși, Georgeta

A
sfert— î» . . . ____________
general vizînd obținerea de rezultate superioare in toate sectoarele de 
activitate, acțlonind in spiritul planului de măsuri adoptat de C.N.E.F.S. 
pentru cinstirea celor două importante evenimente, cei ce slujesc miș
carea noastră sportivă s-au străduit să dea o mai mare eficiență princi
palei lor preocupări: atragerea spre exercițiu] fizic, spre sport, a unor 
mase cît mai largi de tineri, de cetățeni. In acest sens, ei au căutat sămase cît mai largi de tineri, de

MEHEDINȚI: FRUMOASA 
REUȘITA A SERBĂRILOR 

SPORTIVE
CONSTANTIN BOGDAN, preșe

dintele C.J.E.F.S. Mehedinți: „Intra 
acțiunii» pe care le-am Inițiat îh 
județul nostru eu scopul atragerii 
unul număr cît mal mare de ce
tățeni pe stadioane, de o foarte fru
moasă reușită s-au bucurat serbă
rile sportive sau cultural-sportive. 
In acest aenS, aș putea cita — pe 
lîngă grandiosul spectacol „La 
porțile Istoriei, la porțile lumlr.:;". 
organizat cu prilejul hsagurăril 
Sistemului hidroenergetic ..Părți.c 
de Fier", lâ succesul căruia au con
tribuit și factori din afara jude
țului — aerbarea cultural-sportivă 
dinaintea zilei de I Mal (începută 
pe străzile municipiului Drobeia 
Tr Sevferin șl continuată pe sta
dion), cu care am marcat deschide
rea festivă a sezonului în aer liber. 
Serbarea a fost completată cu un 
cros popular, organizat In colabo
rare cu Comitetul județean U.T.C. 
și Inspectoratul școlar județean și 
desfășurat fn 
zild, ---------
peste 6 000 de 
a V-a în sus) 
tuluî.

Cu caracter 
urmâfind o participare mai ampli 
și mai susținută în activitatea spor
tivă a elementului feminin — am 
organizat în municipiul Drobeta 
Tr. Severin „Cupa panublus", al 
cărei start s-a dat la 1 Iulie șl care 
cuprinde întreceri de atletism, hand
bal, volei șl fotbal, precum și o 
ștafetă combinată, care se va des- 
îățura în ultima fază a competiției.

Putem, de asemenea remarca 
avîntul care s-a dat în întreg ju
dețul activității da agrement. La 
Orșova, de pildă, tot mal mulțl 
cetățeni își construiesc ambarcațiu
ni, cu care pornesc în timpul li
ber, îndeosebi duminica, la plim
bare pe Iac. Un început în această 
direcție se semnalează ți la Dro
beta Tr. Severin".

GALAȚI: FIECARE 
COMUNA CU COMPLEXUL 

El SPORTIV

remarcat îndeosebi pe planul dez
voltării bazei materiale destinate 
activități! spertire. Așa. de pildă, 
cu sprijinul Biroului Comitetului 
județean de partid și al Consiliului 
popular județean, a fost declan
șată în luna aprilie o amplă ac
țiune (Ia care si-au cat eonmrsu'. 
secretari! comitetelor comunale de 
partid șl primarii localităților) de 
realizare a mor complexe sportive 
în toate cele 56 de ecrr. _r.e ale ju
dețului nostru. Fiecare dintre aces
te complexe — cere re f! bsrrej-

ANCHETA

găsească noi cât șl modalități de acțiune, să vină cu noi inițiative, de... __ ________o
mai mare eficacitate, in realizarea importantului obiectiv pe care ii au 
de îndeplinit.

Pentru a pune in evidență — șl a le oferi, astfel, ca exemplu — unele 
dintre aceste inițiative care s-au bucurat de succes și care au avut efecte 
pozitive pe planul dezvoltării activității sportive locale, redacția noastră 
a solicitat citorva președinți de consilii județene pentru educație fizică 
și sport să se refere 
au acumulat-o. Iată 
tei anchete :

asupra lor. să Împărtășească din experiența pe care 
răspunsurile pe care le-am primit in cadru] accs-

ișurat fn dimineața aceleiași 
Ia startul căruia s-au aliniat 

elevi (de la clasa 
din reședința jude-

experimental

★
BIHOR: CENTRE 

TN ÎNOT Șl DE 
GIMNASTICA RECUPERATORIE

DE INIȚIERE

PROF. DUMITRU CÎMPEAN, 
președintele C.J.E.F.S. Bihor: ,,Lfi 
ordinea zilei, probabil ca peste tot 
in țara, sînt centrele de Inițiere în 
înot. în județul nostru, o aseme
nea activitate se desfășoară la ni
velul * nu mâi puțin de 79 de loca- 
T.tâți situate pe Crișttl Repede și 
Crtsu! Negru sau în cele care dis-

nierilor și federației române de re
sort.

Concret : au luat ființă centre de 
înot pentru copii în Rimnlcu Vîl
cea, la DrâgăȘanl și Horezu, unde 
există cite un bazin special, în co
munele din zona rîurilcr Olâneștl, 
Bistrița, Luncavăț etc. După forța 
de cuprindere a acestor centre, nă
dăjduim ca numărul celor care se 

în înot în vara aces- 
de 
le 
a- 
ca 
de

NOASTRĂ

vor iniția _ __ ..._____ ___
tul an să ajungă la 1 000. Cadre 
specialitate există, totul este să 
facem să colaboreze — și în 
ceasta privință ar fi de dorit 
profesorii sâ urmeze exemplul 
colaborare dintre C.J.E.F.S.. Inspec
toratul județean școlar și Consiliul 
județean al Organizației Pionie
rilor..."

«te» >

.■’ 4. - a. •

mult te 55-îd etdxxirr.-. eu gzrd 
— va euprt&de a ierte, te 
fotbal bin* urretet .ca b2re r*r<- 
lamenare*. pestă de ctecsa ae 
minimum IM ■□ec-tk tateurt de 
handbal, void șl baacteeC,
rie, vestiare, tribani. CtaaÎBM m»- 
tru sportiv j-rdețean ■ iata.—c- - 
cumentația da cncMM flaMra fie
care comună în parte s a *£r-~ 
rat asistența tehnică pe pereanfli 
lucrărilor. Pină acum, aa fcat ter
minate 40 din cele 98 de etespuexe 
prevăzute a fi realizate. eiik_- r 
du se în acest sens conaaei* Cu
dalbi, Grivița, 
tache Negri.

Cît privește 
ți aici sînt în curs sau îr. perspr 
tivă de realizare o serie •--• 
sportive. Astfel, în punctele Va •« 
Grădinii șl Rîpa Văduvoiul. a 2-- 
ceput încă din primăvară tm--» 
jarea — prin muncă patristici - 
a unor frumoase complexe, pr -. 
din ele destinat student". ?r 
muncitorilor de la Șantierele Î-- 
vale, cel de al doilea — salar -. - 
lor de la Întreprinderile „1 luni? 
I.T.G., Năvodul șl Apollo. Pin c -r 
legală a beneficiilor peste plan 
prin muncă patriotică va fi reali
zat un mare complex sportiv pen
tru muncitorii Combinatului side
rurgic. De un alt asemenea com
plex va beneficia și cartierul Ți- 
glina III, prin munca patriotică a 
cetățenilor (în baza Legii 20) și cu 
unele fonduri puse la dispoziție de 
Consiliul popular municipal

muniefpl’J C-s■

Ki

r*«_acU pregu 
taîeScr :ec*te 
Ktteni ca un 
st2 “tar. âe o iriare ▼ai oare

( are se
i din par

se ad
i nezseraude
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MARAMUREȘ : CU RUCSACUL 
în spate; în căutarea 
FRUMUSEȚILOR JUDEȚULUI
PROF. IOAN POP, președin

tele C.J.E.F.S Maramureș: „Va
canța de vară a anului 1972 a de
butat cu materializarea unei Ini
țiative dintre cele mai frumoase: 
punerea la dispoziția pionierilor din 
județul nostru a 15 cabane fores
tiere. De aici ideia organizării unor 
circuite turistice de masă. Mai

-- exorimîndu-mă : copiii vor că
lători cu rucsacul în spate pe un 
traseu care va cuprinde o bună 
parte dintre aceste cabane, se vor 
autogospodări șl evident vor prac
tica disciplinele sportive preferate. 
Aceasta pe un Interval de 3—5 zile. 
Inspectoratul școlar județean, în 
colaborare cu Consiliul Județean ăl 
Organizației Pionierilor șl organul 
sportiv județean a întocmit o pla
nificare Specială. în ideea ca toți 
copiii maramureșeni să fie benefi- 
iari! acestui gen de activitate cu 

o recunoscută tentă utilitar-apli
cativi.

Sâ adăugăm si alte Inițiative Ie
zite de marea recreație a vacan
tei : înființarea a 4 sate de vacanță 
frecventate de elevi, darea în folo
sință a 25 de cluburi școlare orga
nizate ad-hcc, activizarea a_20 de 
centre 
special 
râurilor

Antrenorul Dan Bălășescu se ocupă cu multă atenție de pregătirea portarilor. După „repriza" de apă
rarea mingilor de.„ tenis, plonjoanele sînt cele mai importante exerciții specifice. Foto! Dragoț NEAGU 
aid, handbalului, este de natură nu 
numai să impresioneze, ci pur și 
simplu să-l surprindă pe vizitator. 
Mai ales arena centrală în aer li
ber — fără discuție cea mai fru
moasă din țară, — cu o capacitate 
de 5 000 de locuri, are Un efect com
plet neașteptat pentru cel tare a 
crezut ca orâștll este nufiiăl un „o- 
limp“ al gimnasticii. Acestea sînt 
Simțămintele pe care le-am trăit încă 
din primele momente ale vizitei noas
tre la tabăra de pregătire â federa
ției de specialitate, destinată celor 
mâi tinere handbaliste românce.

S-au reunit aici 100 de jucătoare, 
constituind tot ce avem mai bun în 
această disciplină, cu excepția echi
pei naționale de 
reprezentative de 
ret, precum și^ o 
în devenire, a"'

și maniera de predare șl executare 
a temelor de antrenament, asigurtn- 
du-se și o mare omogenitate Intre 
actualele și viitoarele jucătoare de 
lot.

Cei șapte antrenori aflăți în ta
bără, pregătind fiecare cite 0 grupă 
de 10—15 tinere handbaliste, asigură 
— după cum ne spunea prof. Traian 
Bucovală, antrenorul naționalei de 
junioare — o permanentă individua
lizare la antrenamente, iar lucrul.a- 
cesta aveam să-1 constatăm asistînd 
la orele ținute de profesorii Teodor 
Uscatu (antrenor sectlnd ai echipei de

Vasile, Monica Mihăilă, Marfa Luca, 
Victoria Amarahdei, Iuliana Hobincu 
și Jana Herța. Iar în încheiere se 
cuvine să subliniem și ihteresUl cu 
care Consiliul Popular și CMEFS din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej au primit 
și înconjurat pe tinerele handabalis- 
te, oferindu-le, dincolo de condițiile 
excelente de- pregătire, o variată 
gamă de activități recreative : spec
tacole, excursii, vizite Ia muzee Și 
edificii, istorice etc.

Horia ALEXANDRESCU

TEODOR OPRICA, președintele 
C.J.E.F.S. Galați: ,.îa județul nos
tru, spiritul de Inițiativă s-a făcut

9t 2 scr^r

GHEORGHE GHIPU Cercurile olimpice

au Sost in acest an stimulentul hotăntor^

V ClȘTItiTOI II

de

de învățare a înctului, în 
în comunele de pe firul 
Someș și Lăpuș."

Anchefă realizată 
Constantin FIRANESCU

și Tiberîu STAMA

LOTUL

TURNEULUI

DE TINERET,

DE LA BRAȘOV
ms! eusuperioritatea 

rită experienței.
Rezultate : România 

ma B 53—45 (25—22), 
neret — Cehoslovacia 
18 >. Cehoslovacia —

seamă dato-

A — Româ- 
Lotul de ti- 
77—36 (34— 
România B 

56—43 (23—18). Lotul de tineret —
România A 64—59 (36—28), Lotul 
de tineret — România B 75—42 
5?—24), România A — Cehoslova

ca 53—51 (28—24).
Clasament final i 1. Lotul de ti

neret 6 p, 2. Rcsnânia A 5 p, 3. 
Cehoslovacia 4 p, 4. România B 3 p.

C, GRUIA-coresp. județean

Activitatea lotului
de seniori

Po-

senioare. Loturile 
junioare și tine- 

.... r____  . seamă de talente
în devenire, aflate, deocamdată, în 
faza acumulărilor, muncesc cu se
riozitate pe cele șase terenuri ale o- 
rașului, pe care forurile diriguitoare 
ale sportului de aici le-au Pus la 
dispoziție. Cea mai tinără handbalistă 
din tabără are 12 ani, Iar ceă mai 
„bătrînă“ de-abia a atins pragul ma
joratului, dar toate, fără excepție, 
se antrenează cu zelul și seriozitatea 
sportivelor consacrate, pătrunse de 
importanța muncii lor. De... vacanță 
(căci e, totuși, vacanță !) se vorbește 
numai Intre ’ antrenamente sau seara, 
cînd glumele și voia bună își au «lo
cul lor bine stabilit în program. în 
rest...

Directorul coordonator al taberei, 
prof. Dan Bălășescu (antrenor al lo
tului de tineret) ne-a vorbit cu lux 
de amănunte despre marea eficacitate 
â pregătirilor centralizate. Am aflat 
că fiecare serie cuprinde cinci genera
ții : anul I (debutante in tabără), a- 
nul II, anul III, lotul de junioare ți 
lotul de tineret. Înlănțuirea este fi
rească șl evidentă, fiecare compo
nentă » unei reprezentative fiind o- 
bligată să parcurgă în prealabil trei 
ani de „copilărie în handbal", după 
care — in funcție de progresul și 
perspectivele dovedite — este coopta-

ÎN JURUL A... TREI BRAZI

Finala pe țara a concursului aplicativ de orientare turistică pentru 
pionieri

tips

/

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE ALE BULGARIEI 
Ion Corneliu — locul II

Zilele trecute primeam cu mare 
satisfacție vestea noului record 
(1:47,5 și nu li47,7, cum, din gre
șeală. au transmis agențiile de pre
să), realizat de ttnărul Gheor- 
ghe Ghipu în proba de 800 m des
fășurată în concursul internațional 
de la Siena. Cifra în sine, vor spune 
poate specialiștii, nu este deosebită. 
Totuși, în aprecieri trebuie ținut 
cont că autorul ei nu are încă' 
18 ani, și ca atare este „fragil" 
pentru această probă extrem de 
pretențioasă, care pretinde nu nu
mai o pregătire îndelungată dar și 
o .bogată experiență de concurs 
pentru atingerea unor cifre înalte 
(actualul record mondial este' 
1:44,3). Chiar și în aceste condiții, 
elevul antrenoarei Georgeta Dumi
trescu reușește să confirme progre
sul realizat în actualul sezon prin- 
tr-un salt de-a dreptul impresio
nant i anul trecut, cel mai bun re
zultat al său pe distanța celor două 
ture de stadion era de 1!51,7. iar 
actualul său record este superior cu 
peste 4 secunde I Mai mult, cifra 
lui Ghipu reușește să șteargă din 
tabelă ce] mai vechi record națio
nal (1:48.2) stabilit de Zoltan Va
moș în 1959.

Acesta nu este Insă singurul suo- 
ces realizat de tînărul alergător 
bucureștean După cum am mai a- 
nunțat, la startul cursei de 800 m 
de la Siena s-a prezentat, ca mare 
favorit, și cunoscutul atlet italian 
Franco Arese. campion al Europei 
(Helsinki — 1971) la 1500 m, unul 
dintre cei mai faimoși alergători 
de semifond din lume, căruia iubi
torii atletismului din Capitală i-au 
apreciat și aplaudat finișul irezis
tibil, și alături de el. reputatul se- 
mifondist american Mark Winzen
ried Și în această companie extrem 
de selectă Gheorghe Ghipu s-a cla
sat pe locul II Cum a decurs 
cursa ? Să-i dăm cuvîntul proas
pătului recordman.

„Cînd m-am aliniat la start și am 
privit Ia adversarii mei, cei mai 
multi creditați cu timpi superiori, 
nii-atn dat seama, în mod practic,

că nu 
pentru 
asemenea valoare din întreaga ca
rieră- Nu am avut decît un sin
gur gînd : să alerg cit mai bine și 
să reușesc în tentativa de corec
tare a recordului lui Vamoș.

De la plecare m-am plasat destul 
de bine în pluton. La 400 m am 
avut timpul de 52,5. iar Arese și 
Winzenried, aflați în fața mea, fu
seseră cronometrat! în 50,2. Ritmul 
îmi convenea de minune. La 600 m 
— ordine neschimbată în fruntea 
plutonului ; Arese și Winzenried 
trecuseră în 1:19.0. iar eu mai re- 
făcusem ceva din handicap (1:19,9). 
La ieșirea din turnantă, americanul 
s-a desprins. Eu simțeam că am 
resurse și am sprintat puternic. La 
acest atac, italianul a fost realmen
te surprins și nu a mai putut re
acționa, astfel că, în final, am re
ușit să ocup locul secund. Cînd am 
aflat rezultatul satisfacția a fost

am ce pierde, mai ales că 
mine era prima cursă de o

dubll : reușisem să-4 depășesc pe 
Arese si stabilisem un nou record”.

Mulți dintre aoecto isL: noștri, 
surprinși realmente 6e n.ogrtaul 
marcat in acest an de Gheorghe 
Ghipu își Bun întrebarea, firească, 
asupra actualelor sate limite. Răs
punsul ni-I oferă însuși alergătorul 
metalurgist .Tentru acest aa aveam 
planificat să alerg distanta de 8M 
m in 1:494». timp ce reprezenta 
baremul pentru obținerea celui de 
al 5-lea cerc olimpic. De altfel, in 
întreaga evoluție din acest an am 
fost urmărit și stimulat de această 
idee. Și nu numai eu. Multi dintre 
coechipierii mei din lotul național 
de juniori au urmărit obținerea 
acestor haremuri, dificile — e drept 
— dar nu și imposibil de realizat 
Acum nu doresc decît să confirm 
rezultatul și voi face tot posibilul 
ca Ia Balcaniada de Ia Izmir să 
încerc obținerea unei performanțe 
de 3:42,0 la 1500 m, cifră de care 
mă simt capabil Ia această oră".

I

După turneul întreprins în 
Ixnia. lotul reprezentativ de seniori 
$;-a pettnis un răgaz foarte scurt, 

duminică seară va pleca la Sa
rajevo pentru a participa, între 25 
și 29 iulie, la tradiționalul campi
onat ba-can.c, alături de selecțio
natele Iugoslaviei, Bulgariei. Tur
cei și Greciei.

După Balcaniadă, echipa Româ
niei va pleca în Spania unde va 
susține două meciuri în compania 
reprezentativei țării gazdă. Intîl- 
nirile vor avea loc, în primele zile 
ale lunii august, la Vitoria și Bil
bao.

la pistol viteză
La Sofia s-au încheiat campiona

tele internaționale de tir ale Bulga
riei (probe olimpice), la care au 
participat trăgători din cinci țări, 
printre care și un grup de țintași 
din România. Iată cîștigătorli pro
belor $i locurile ocupate de către 
sportivii români > armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat: 1. E. 
Vergov (Bulgaria) 592 p... 3. Gh.
Vasilescu 591 p (la egalitate de 
puncte cu locul II)... 6. Gh. Sicor- 
schi 589 p... 14. M. Ferecatu 585
Florescu 573 p. Armă liberă cali
bru redus 3X40 f: 1. E. Vergov 
1149 p.,. 3. Șt. Caban 1136 p... 5. 
Gh. Sicorschi 1133 p, 6. M. Ferecatu 
1132 p... 8. Gh. Vasilescu 1125 p... 
18. Tr. Florescu 1100 p. Pistol vite
ză 60 f: 1. R. Holinek (Cehoslova
cia) 587 p, 2. I. Corneliu 586 p... 4. 
Al. Gered 586 p. Pistol liber 60 f: 
1. P. Denev (Bulgaria) 548 p... 9.
AI. Gered 524 p. Armă liberă cali
bru mare 3x40 f: 1. A. Schwartz 
(Cehoslovacia) 1130 p.

Pe platoul verde, aidoma unui co
vor uriaș — întins la peste 1000 m 
altitudine — au Început să apară în 
Ziua aceea culori galbene, verzi, al
bastre, roșii. Iar în jurul lor. mo- 
gildețe care trebâluiau de zor. Ușor 
de descifrat misterul. Pe întinderea 
din fața cabanei Trei brazi, poposi
seră vajnici pionieri — de 10 pînă 
la 14 ani — care își instalau cortu
rile divers colorate. Veniseră să par
ticipe la finala pe țară a concursului 
aplicativ de orientare turistică „Cupa 
Trei brazi“.

Erau acolo „Mai fusel eu o dată 
aîci“, alături de „Șezi ghinișor bre, 
că ne descurcăm noi" ori „Nu-1 bai, 
de ntl învingem", — mai precis 
copiii, reprezentanți ai caselor de 
pionieri (calificate in etapele ante
rioare ale competiției) din 16 ju
dețe : Alba, Arad, Vîlcea, Hunedoa
ra. Harghita, Olt, Tulcea, Brașov, 
Dolj, Timiș. Bacău, Ilfov, Argeș, 
Caraș-Severin, Dîmbovița și Bistrița.

In prima zi, de dimineață, după 
deschiderea festivă la care au parti
cipat toate echipele (formate din 
cile 6 pionieri : 3 fete și 3 băieți), 
au Început ostilitățile. Față de con
cursurile obișnuite, elemente noi. 
Pionierii care intrau în concurs a- 
veau în dotare, in afara busolelor 
și hărților, fanioane, lanterne, ba
loane și chiar puști cu aer compri
mat. Prima probă la care am asis
tat a fost cea de tir-fete. Pe un pa
ravan, ia 8 m distantă (pt. băieți la 
10 m) un balon captiv. Micuțele luau 
arma la ochi și., fîșiile balonului 
nimerit, zburau în aer. Pentru ochi
re, trăgătoarele aveau la dispoziție 
două gloanțe și puține au fost cele 
care le-au irosit. Interesantă, mai 
biine zis spectaculoasă, etapa de 
noapte a concursului — pentru băieți 
— In cadrul căreia a fost inclusă 
semnalizarea cu lanterna, în codul 
Morse, după un text secret aflat 
tntr-un plic.

A doua zi, micuții participanțl 
au... împînzit pădurile, văile și dealu
rile de prin preajmă. Cei care au 
trecut prin acele locuri i-au putut 
vedea, aferați — în plin concurs do 
orientare — gonind pe poteci cu bu
sola și harta in mîini. Erau ușor de 
recunoscut, întrucît purtau pe spate 
șl piept numere de concurs. Abia 
in a treia zi, către ora prinzului, 
s-a desfășurat ultima probă : ștafeta 
pentru băieți și fete, probă cu care 
întrecerea a luat sfîrșit.

A început apoi calcularea rezulta
telor. Elemente : timpul realizat pa 
traseu, penalizările, punctele cuceri
te. Și, pînă la urmă, participanțli 
s-au strins în jurul mesei pe care 
erau cadourile : treninguri, tricouri, 
oasete de voiaj din aluminiu, pen
tru alimente, termosuri și diplome. 
In emoțiile asistenței președintele 
concursului a anunțat cîștigătoarea 
trofeului „Cupa Trei Brazi" : Echipa 
județului TIMIȘ (prof. Violeta Arghi- 
ropol) formată din Iuliana Vinătorn. 
Adriana Hegheș, Valentina Labă, 
Adrian Iancovici, Mihai Botoș, Geor
ge Enescu. Pe locul II, județul HU
NEDOARA (antrenor Pichiu Dan 
Vifor) : Leontina Retegan, Angela 
Lăutaru, Mariana Marinaș, Radu 
Prodan, Ioan Dinu, C-tin Capră și
III, județul ILFOV (antrenor Ion 

Osman) : Adriana Lupu, Lucia Piep- 
teanu. Rodica Paraschlv, Florin Di- 
mian, Nîcu Ion, Alexandru Cristea.

Consemnăm — în final — un 
autentic exemplu de fair-play : pe 
locul I al acestui coincurs final 
aplicativ de orientare turistică ș-a 
clasat — pe baza timpului șl puncta
jului acumulat — echipa caSei pio
nierilor din Brașov. Aceștia hotărî- 
seră însă de la început să participe 
hors-concours, întrucît... cunoșteau 
foarte bine locurile pe care s-a des
fășurat concursul și ar fi pornit 
avantajați.

Modesto FERRARINI

SPORTIVI ROMÂN LA
Parale] cu ...Regata preolimpică", 

dedicată schifiștilor, se va desfășura 
]a Munchen — sîmbâtă și dumini
că — o importantă competiție de 
canotaj feminin, la care vor parti
cipa și reputate schifiste din țara 
noastră, printre care componentele 
echipajului de 44-1 vîsle. Iată lotul 
sportivelor românce care s-au de
plasat ieri la Munchen, în acest 
scop i Ioana Tudoran, Mitana Bo
tez, Elisabeta Lazăr, Doina Băr- 
daș și Aneta Sieburg (4-F1 v), Teo
dora Untaru si Marioara Sîngeor-

REGATE INTERNAȚIONALE
zan (2 vl Gabriela Toader (sim
plu).

★
Aseară a plecat la Budapesta, pe 

calea aerului, pentru a participa 
la regata internațională cu acelaș^ 
nume, un lot de 12 caiaciști și ca- 
noiști români i V- Roșea, H. și D. 
Ivanov, St. Pocora. I. Dragulschi, 
I. Pavel, Maria Ivanov și Valen
tina Serghei (caiac), L. Varabiev, V. 
Serghei, V. Calabiciov și Gh. Mun- 
teanu (canoe).

ÎN VIZITĂ LA CEL DE-AL 6-lea PAȘAPORT OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

avut o bucurie totală, ca și cum eu 
aș fi realizat acest lucru. M-am dus 
spre ea și am felicitat-o. Aveam, ca 
și ed, piele de găină. Această e- 
moție rr a deconectat complet. In 
alte concursuri mi-am impus să fiu 
rezervată. Să mă pot concentra. Alt
fel ești bătut dinainte

— Ce crezi că vor face cele trei 
dir -boit ale noastre la Munchen ?

— Aș vrea să ajungem toate trei 
in primele 8 locurț. Ar fi ca și cum 
în finală de 100 metri plat s-ar afla 
trei alergători americani. întot
deauna am fost impresionată de a- 
ceastă prezență în bloc, într-o fi
nală. Și iată că sîntem la un pas 
de un asemenea succes.

— Crezi că vom putea obține me
dalia de aur 7

— Nu știu. Nu sîntem numai noi 
pe lume. Pe Faina Melnik am vă
zut-o aruneînd, cu o mică depășire, 
peste 6"t m, la Beri -mo. Liesel 
Westermann este și ea acasă. Ori
cum, discul nostru va fi undeva sus. 
Sînt atitea variante. Nu îndrăznesc 
să mă gindesc la 1—3—5. Repet, 
sint foarte multe variante. Cine 
și-ar fi închipuit că foarte tinăra 
Carmen lonescu va ajunge să a- 
runce 62,78 m! Eu cred că acest 
62,78, pornit din brațul unei fete 
at it de tinere, e o performanță și 
mai de neconceput decît faptul că 
anem patru discobole de peste 
60 m.

— Crezi că mai sînt posibile noi 
progrese ?

— Cred. Argentina și Carmen, 
mai ales, au un formidabil dispreț 
pentru logica cifrelor. Citeodată le

invidiez. După... olimpiada mea, 
care durează 20 de ani, am învățat 
sa respect cifra. Să nu o forțez. 
Pentru mine, 60 m este ca o cate
drală pe care o contemplu. Parte
nerele mele mai tinere nu fac cal
cule. Poate că circumspecția mea 
e o dovadă de bătrinețe. Dar asta 
nu are prea multă importanță, pen
tru că, totuși, aștept această ediție 
cu sufletul tinereții. .

— Numeri zilele ?
— Da, le nun.ăr. Numărătoarea 

mea inversă a început cu 250 de 
zile înainte de Olimpiadă.

— Cîte zile mai sînt? *
— O să te surprindă. Numărul 

meu nu coincide cu numărul tău. 
Pentru mine. Olimpiada începe la 
8 septembrie și durează pină la 9 
septembrie. Asta-i tot.

— Resimți o febră de start 7

— Bineînțeles. Depun mări efor
turi pentru a alunga gindul că voi 
arunca la Olimpiadă. Îmi impun 
Silnic zeci și zeci de probe de con
trol. tmi creez in mod deliberat 
motive de bucurie și de tristețe. Iar 
faptul că arunc discul de peste 23 
de ani, .nă ajută să fac In așa fel 
incit probele de control să-mi aducă 
mai multe bucurii.

— Crezi, Lia, că 
la a Vll-a ediție a 
pice ?

— Imposibil. Dar
sibil e gindul că aș putea 
dona intr-o bună zi discul.

— La ce te gîndești Lia ?
— Mă gindesc că peste o lună 

s-ar putea să nu mai fiu campioană 
olimpică... O, dacă Argentina !... Sau 
Carmen...

vei participa și 
Jocurilor Olim-

la fel de impo
- n-

CUMPĂRAȚI LA PREȚURI REDUSE CU 10-15%:
• Felurite țesături de mătase artificială.
• Confecții din țesături de bumbac și tip bumbac : rochii, rochii de 

plajă, de casă, bluze, fuste, sarafane, pantaloni lungi și scurti, lungi 
cu pieptar, pescărești — pentru femei, adolescente și fetite.

• Cămăși și ! luzoane fără inserție cu mînecâ lungă sau mînecâ scurtă, 
pentru copii.

• Costume și costumașe pentru băieți.
• Pălării și șepci din pai, tip pai, din textile.
• Sacoșe și genți de voiaj din p.v.e., inclusiv combinate cu ecosez.
• Sacoșe și poșete din pai și tip pai.
• încălțăminte din piele :

— sondate bărbătești cu fețe de box
— sandale din piele velurată, pentru femei.

• încălțăminte din înlocuitori de piele — pentru bărbați, femei și copii.
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Reșița se pregătește pentru reîntîlnirea cu Divizia A
E mult de atunci. Cei oe a-eu 

născut în 1950 nici nu au văzut 
meciuri de Divizia A la Reșița ! 
Ș! asta pentru bunul motiv că. 
ciasîndu-se pe locui 11. din 12 
participante, in campionatul ne 
Î950, Metalul a retrogradat in ..B* 
(Cealaltă formație căzută fiind Lo
comotiva Sibiu).

22 de ani le-au trebuit reșițeni- 
lor pînă să revină In >.A“, reve
nire aplaudată de toți cei ce Iu
besc fotbalul și sportul, deoarece 
orașul de ne malurile Bîrzave; 
este linul din vechile și puterni
cele centre «portive ale țării. Să 
amintim că aci a poposit chiar s; 
titlul de campioană a tării, cu
cerit în 1930—1931 de U D.R. For
mația campioană era alcătuită din 
Damacek — Pomacek, Gyori — 
Sincu, S. Sepi. Bundi — Tibișanu. 
I.akatos, Ploețteanu, Kihanovitz. 

Moise.
tn anul următor, U.D.R. ajunge 

pînă în finala campionatului unde 
pierde cu 3—0 în fața Venusului 
din București.

A mai existat apoi, ținînd tot 
de calitatea de performer, acea ne
așteptată Victorie a Metalului In 
finala din 1954 a „Cupei Româ
niei11 î 2—0 cu Dinamo la Bucu
rești. Se leș a marcat de două ori

ai toofeui a plecat Ia Reș.to- due 
de ’jrmâtoH: 121 Zar ici — CMri- 
li. Potoeeanu. Munteanu. Teodores- 
cti, A pro, Jojart. Mioc, Urcan. Jo
van- (Vidn), Seleș.

Din 1954 — liniște! Dar nu pen
tru reșițent pentru că echipa cade 
în eampiccatui regional. Urmează 
revenirea în divizia aecundă «1 de

de ani 9 Noi

« ■ ■

un

principală ; se
parcaj pentru

• După o pauză de 22 
la ttadionul „Valea Domanului" • „Avem condifii

amenajări

susținători cu cotizațiile la zi. Vrem 
să nu-i dezamăgim în acest cam
pionat — reîntilnire cu Divizia A. 
Adăugind tradiția sportivă a Reși- 
țel cred că ne vom consolida echi
pa în acest an urmînd ca în cam
pionatul viitor să dăm asaltul pen
tru un loc de frunte- — a înche
iat antrenorul Reinhardt.

Reșița fotbalistică 
fruntea sus 
echipe din 
succes !

privețte cu 
întrecerea cu celelalte 
Divizia A. Să-i urăm

Mircea TUDORAN

optime de pregătire" # Cel mai ațteptat meci

ți alte amăr

MICROINTERVIU

cel

1

CU ANTON FERENCZI, CARE A PRELUAT
0 RETROGRADATA IN DIVIZIA B

O ZI, CA LEII...!
Duminică după-amiază, m-am simjiț și eu, ca leul, 

foarte bine. Am fost citat la televizor de Ștefan 
Covaci și am văzut ce s-a putut vedea din Derbyul 
de la Ploiești. Nici unul, nici altul nu-s evenimente 
de fiecare zi.

îmi va lua cineva în nume de rău adînca satis
facție resimțită tn clipa cînd numele meu a fast 
pomenit de antrenorul-șef al Europei ? Am păcătuit 
prin orgoliu ? Știu că m-am înroșit ca un puștan, 
de unul singur, acasă, m-am uitat în oglindă și mi-am 
spui : „uită-te bine, la tine, ești cineva, Ștefan 
Covaci te citește și te citează !*... Atîția oameni fug 
de-a lungul Europei, din hotel în hotel, de pe un 
litoral pe altul, să-i smulgă o vorbă, Să-i poată 
adresa un cuvin! la care dlnsul să răspundă cu 
două... Iar eu am fericirea să-l văd pe Covaci, 
in came și oase, cu acea alură superbă de biruitor, 
cu acel calm specific omului care știe _
cam tot ce se poate ști in meseria 
lui de perpetuu „sinucigaș* — pole- 
mizînd amical și binevoitor cu mine.
Sînt atit de fericit incit nici nu mă ■j- L J jl 
pot supăra pentru încălcarea legii | | I !
pseudonimului literar. Sînt copleșit ■> I I I ■ 
chior că antrenorul Ajax-ului mă știe 
și mă numește pe numele 
lor imputarea dulce care 
cut-o, mă onorează și mă 
cu ea. Căci dacă in acel 
așa cum presupune Covaci 
am înțeles exact ce a gîndjt Dom- 
nia-so cînd s-zj exprimat „că nu sîn
tem răi", am piacerea in schimb să 
constat că articolul meu a fost perfect Înțeles de 
celebrul nostru interlocutor, ba chiar mi se dă drep- 
tote. Fiindcă eu spuneam exact ceea ce observă si ochiul 
său atit de competent: sîntem prea negativiști in 
problemele fotbalului nostru. Vedem prea mull totul 
în negru, tăiem și spinzurăm cu o ușurință de nababi 
Io care starea reală a lucrurilor nu ne aă dreptul, 
folosim un vocabular catastrofic și nemonierat care 
contribuie la zăpăcirea problemelor și la alimen
tarea une: mentalități deplasate într-o perioadă în 
core rezultatele, propriile noastre rezultate, vrind- 
nevrirrd bune, și care ne îndreptățesc la a fi gentle
meni și europeni. Covaci a avut buna idee — idee 
bme sugerată de Țopescu în Cumpănitul său inter
viu — de a opăsa pe această problemă a „menta
lității rare ne desparte de marile echipe europene", 
după cum nu pot fi decit salutate sinceritatea sa 
(„echipa României nu mi s-a părut in progres"—)

odevdrat. 
mi-a fă- 
mindresc 

articol — 
— eu nu pJI

și hazul său imperceptibil, cam anglo-saxon, din 
aceastd expresie memorabila : „adevărul în fotbal 
nu există, fiindcă nimeni nu-l deține !...*' în ce pri
vește lipsa unor jucători agresivi, răi, care să poată 
„desface* o apărare — am înțeles foarte bine ideea 
meșterului, numai că eu am exagerat-o conștient, 
cum mi-e obiceiul, cum mi-o cere meseria, și om 
dus-o ușurel către pînzele albe pentru a face mai 
pătrunzătoare observația că sîntem prea răi cu noi 
înșine... Ca să fiu sincer, n-o nimeresc întotdeauna 
cu exagerările, dovadă că, după articolul „Afară ji 
cu Goethuls !", tovarășul Stan Palanca din comuna 
Măieru (jud. Bistrifa-Năsăud) mi-a scris : „Afară și 
cu Belphegortrimiteți-l în concediu, fiindcă scrie 
aiureli, trecîhd de la Goethăls la illovski șî de la 
lllovski la tenis... Ce credeți că face destinul în 
exagerările

Ce credeți câ face destinul în 
inconștiente ? Mă trimite în concediu 
exact la doi pași de comuna tova
rășului Palanca I Mă bate gîndul 
sănătos lă minte să mă duc pînă 
la dînsul să-i explic o noapte în
treagă, la poalele Pietrosului, ce este 
și cum se măhîncă o irănie, pentru 
a fi bihe gustată, căci e păcat mare 
să nu înțelegi de glumă I

în ce privește Derbyul — ău ră- 
mîn, riscînd sâ-i enervez pe „marii 
inițiați”, la părerea că indiferent 
dacă Strunei îi sărea în față său îi 
cădea în ochi un cocoioș de hîrtie 
sau o girafă, iapa era gata și nu 
mai putea să dea nimic. Această e 
„vederea mea’ —cum sâ zice pe furi 

— și degeaba amicul Ornaru vrea să mă convingă, 
într-o lungă convorbire nocturnă, că așa conduce 
Oană... Iapa era gata — acesta e adevărul care 
dacă n-o exista la fotbal, poate că la curse de cai 
există, ceea ce ne-ar mai consola...

CORESPONDENȚA t
Ion Popescu — cart. Gheorgheni, Cluj : Totui s 

clar, dar de unde ideea că sînteți singurul Popescu 
din Cluj ?

Gramaticul — București: Gramatica d-voastră e 
impecabilă, logica — mai puțin : sînteți singurul 
om care a înțeles că eu l-am lăudat pe ace1 
crainic !

llie Eugen — str. Dobrogeanu Ghetsa 7S — Ale
xandria : Cum îl văd pe Năsfase îi spun cxaci ce-mi 
cereți să-i transmit: „Un român din Teleorman a 
suferii cu el pe Wimbledon*.

1

iui

1
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BELPHEGOR

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR

Clnd l-am întîlnit ne Anton re- 
rencii, antrenorul orădean nu se 
găsea chiar In plină vaoanță. Ve
nise la Covasna pentru a participa 
(in virtutea vechii eale calități), la 
consfătuirea coordonatorilor cen
trelor de copii și juniori.

— Constituiți prima „schimbare** 
anunțată public ia cîrma echipelor 
noastre cu rezultată nesatisfăcătoa
re în trecutul sezon. Cu ce gînduri 
reveniți intr-un post pe care l-ați 
mai deținut cîndva ?

Toni Ferenczj se îndeasă mai bi
ne în scaunul său. Am timp să-l 
observ. S-a îngrășat oleacă, a mai 
încărunțit puțin. Este tot așa de 
cumpănit la vorbă, căci stă o clipă 
pe gînduri, micșorîndu-și ochii, în
cruntat, concentrat, privind parcă 
niște aduceri aminte numai ale lui, 
măsurlnd niște idei și niște prin
cipii personale cristalizate într-o 
carieră lungă și destul de frămln- 
tată.

— Nu-mi cereți lucruri foarte 
concrete, ar fi prematur. Se vor
bește de o restructurare de fond 
a clubului nostru. Primele tatonări 
ău scos la iveală că în Oradea a 
început să fiarbă o pasiune auten
tică pentru fotbal, că eforturile

pentru revitall zarea tradiției noas
tre în acest sport vor fi ample și 
competente. Mi-am jalonat, desi
gur, niște idei de bază pe oare voi 
pedala fără nici o concesie i trans- 
formarea concepției de joc a vechii 
echipe șl a mentalității jucătorilor; 
împlîntarea crezului, după care, noi 
trebuie să revenim în divizia A. 
dar NU CU ORICE MIJLOACE — 
pentru a ne reîntoarce apoi auto
mat în „B“. Promovarea noastră va 
trebui să fie doar o emanație a 
valorii superioare a formației-

— Presupunînd că veți dispune 
de același lot, cum veți alcătui e* 
chip» ?

— Bologan, Catona I. Sărac, 
Lucaci, Dărăban, Șchiopu. Colnic, 
Agud vor constitui un nucleu de 
bază. Despre celelalte posturi, des
coperite, nu mă pot încă pronunța. 
In orice caz. voi renunța la B—7 
jucători din vechiul Iot de 20 de 
fotbaliști.

— Sinteți incintat de rechemarea 
dv. la conducerea echipei ?

— Flatat. Și conștient că va tre
bui să fac mult pentru a mă achita 
cu bine de încrederea acordată.

șutOEnobile; sînt pe eale de a se 
f. cheia îucrârye la cabina specială 
șentru transmesi: radio etc. în a 
coua fază a lucrărilor este prevă
zută punerea Ia uunct a încă două 
vestiare, a saunei, a camerei de o- 
xigenane și ■ două bazine pentru 
recupe» are.

Dar echipa? Antrenorul Ion Rein
hardt ne-a comunicat 
tot i Ilieș Gorne. (fost ia Minerul 
B. Mare). Fillp (fo6t la Politehnica 
Timișoara) — portari; Râdulescu 
(fast ia Metalul București), Rednic. 
Kiss. Pîrvan, Mincă (de la Uni
versitatea Craiova), Kafka. O log ea- 
rra (fast la Minerul Moldova Nouă, 
în ?anmor.atui județean), Ambruș 
fundaș;; Grotăveseti. Varga, Jac, 
— mijlocași; Atodiresei. Pușc*Ș- Szi- 
UgyL Florea. Dumitru. Roșea. Pău- 
neseu (uitnnii doi proveniți de la 
juniori) — atacenți. Firește, lotul 
ma: poate suferi modificări. în ve
derile conducă tor : lor clubului și 
echipei fiind și alți jucători (prin
tre ei și Beldeanu).

„Avem condiții optime de pre
gătire la Reșița, un public numeros 
și entuziast (13 000 de plătitori la 
partida cu Politehnica Timișoara, 
11 000 la jocul cu Metalul B. Mare, 
10 000 Ia meciul cu C-F.R. Arad). 
Mulți dintre ei ne-au însoțit și în 
deplasări, constituind un important 
punct de sprijin in succesele noas
tre. 4 000 dintre ei sînt membri

(Urmare din pag. I)

Ion CUPEN

următorul

zâ, au ratat foarte mult prin Weis, 
Pleimling și Margue tn fa2e clare 
de gol. risipind chiar o lovitură 
de la 11 rn, prin Treiweiler, după 
ce mal înainte arbitrul maghiar 
Joaef Szilvâși le refuzase'un pe- 
nalti I

în partea a doua a jocului, fot
baliștii cehoslovaci, conștient’ că

au In fată 
au abordat 
convingere.
au înscris _ .__
ras lin. Fotbaliștii cehoslovaci s-au 
bucurat, au jucat mai bine după 
acel moment psihologic, dar au 
rămas .datori antrenorului lor și 
în special publicului craiovean, 
care aștepta de la ei mai mult.

- V. IORDACHE

Ospitalitatea Ziarului „Sportul* 
ne dă posibilitatea să ne Înscriem 
tn planul une importante probleme, 
aceea a redresării rugbyului româ
nesc, cu cîteva opinii privitoare la 
latura tehnică a acestei acțiuni.

într-o primă ordine de idei, vom 
revalorifica propunerea de a antre
na în acest proces de tehnicizare a 
rugbyului nostru totalitatea cadrelor 
competente de care dispunem — atit 
ca număr cit și ca potențial efectiv 
de lucru — cuprinse și dirijate către 
obiectivele majore, către sarcinile 
principale și către mijloacele cele 
mai adecvate acestui moment de 
dezvoltare. Cum s-ar spune, de a 
crea, pe baza unei concepții realiste 
și raționale, un sistem național de 
instruire, izvorlt din analiza justă a 
potențialului uman, a nivelului teb 
nic actual, a mijloacelor materiale, a 
caracterelor specifice naționale și lo
cale și a perspectivelor generale. De 
a definitiva deci în formă și conți
nut căile și mijloacele de ridicare 
continuă a procesului .de selecție, in
struire și educație pe baza învățării 
și 'perfecționării tuturor procedeelor 
tehnico-tactice, încadrate în princi
piile fundamentale ale concepției de 
joc. elaborată în conformitate cu ce
rințele rugbyului mondial.

Tn acest sens înființarea unei co
misii tehnice care să includă cele 
trei elemente de bază ale jocului i 
instruire (antrenori), arbitraj și sis
tem competițional, ar fi desigur, ne
cesară. Iar sarcinile ei cele mai im
portante ar fii 1. desfășurarea unor 
cursuri permanente de reciclare a 
arbitrilor și antrenorilor predate tn 
sistemul nou, unitar elaborat; 2. or
ganizarea de centre de perfecționare 
pentru juniori și tineret : 3- crearea 
unui sistem de. instruire pe specific 
de joc („școala treisferturilor" în 
special, „școala înaintașilor", „școala 
pasei" etc.), sau 4. a unor cursuri, 
de asemenea, permanente pentru co
pii și începători (școală săptămînală 
de teorie și practică). Desigur mai 
ușor ar fi de început cu efectivele 
din Capitală sau din marile centre 
rugbystice din țară, dar firește nu 
vor trebui neglijate în acțiunea a- 
eeasta de tehnicizare niqi orașele șl 
ionele mai slab, dezvoltate, dar de 
mar» pșrșpgcțțyS (Crșiovș, Șngțavg,

un adversar valoros, 
jocul cu mai multă 

au stăpînit terenul și 
unicul gol. prin Ha-

bitrat bine A. Bentu, ajutat de A. 
Munich Și C. Manușaride (toți din 
România).

Dumitru GRAUlt
un
la 
e-

CLUJ

BUCUREȘTI: O grupă a paradoxurilor...
Meciul de la București, dintre ^el- 

g:a și Ungaria, a fost un foc al 
paradoxurilor, din două ouncte de

eliminîndu-1 în mln. 87 pe belgia
nul Hanssens. pentru lovirea ad
versarului fără balon, după ce, cu

clasa arbitrului Weyland, cum de 
au rămas nesancționați pașii, mulți 
la număr, pe care portarul maghiar 
ti făcea la fiecare degajare I).

Mai în glumă, mai în serios, 
confrate spunea că grupa de 
București va fi cîștigată de o
chipă hors concurs-recte Sportul 
studențesc II. Deocamdată, afirma
ția are acoperire, pentru câ, 
miercuri, formația antrenată de 
Mircea Radulescu s-a dovedit net 
superioară selecționatei Franței, pe 
care a învins-o cu 3—1 (3—0), prin 
golurile înscrise de Iorga (min. 
Florea (min. 20). Stroe (min. 
respectiv Sifferd (min. 90 din

16),
25),
pe-

DORU POPESCU LA F.C ARGEȘ?
Este numai o întrebare, o supo

ziție, bazată însă pe realitatea fap
tului că înaintașul dinamovist a dat 
examen de admitere la Facultatea 
de educație fizică din cadrul Insti
tutului pedagogic din Pitești. Nume 
noi in echipa campionilor: fostul 
jucător al Metalului București — 
Troi, laolaltă cu Tănăsescu și Cos
tai, tașH la Progresul. în locul a- 
cestora din urmă vor apăra culorile 
echipei bucureștene din str. Dr. 
Staicovici portarul V'intild și jucă
torii de cimp Dumitru Ștefan și 
Dobrescu. A mai primit dezlegare) 
Dumitru Emil.

PE DRUMUL UNUI REVIRIMENT...
Valea Jiului, BIrlad, Tecuci, Iași, 
Oltenița, Giurgiu. Brașov, Ploiești, 
Pitești, Brăila, Galați sau întregul 
județ Constanța). Pentru aceasta însă 
antrenorul federal, ale cărui sarcini 
Ie vedem serios revizuite, precum si 
alți antrenori delegați vor trebui să 
întreprindă deplasări periodice și de 
mai lungă durată spre a ține lecții 
ttretice și practice, cursuri de arbi
tri și de instructori voluntari, antre
namente model etc.

Este știut că rugbyul implică o 
temeinică și timpurie însușire a nu
meroaselor sale elemente de tehnică 
(11 la număr) dar că, din păcate.

tocmai el se prezintă mai slab la a- 
cest caiptol față de alte sporturi. 
Fără a mai vorbi de faptul că lipsit 
de o profundă înțelegere a spiritului 
acestui joc, izvorlt atit din regu
lamentul său cit și din tehnica și 
tactica lui, se poate ajunge ușor La 
denaturarea acestui splendid dar di
ficil sport sau, în cel mai bun caz. 
la minimalizarea lui sub aspect spec
tacular. Iată de ce credem că o parte 
din propunerile de mai sus țin de 
o necesitate absolut urgentă.

O altă categorie de măsuri tehnice 
trebuie să o constituie o riguroasă 
selecționare și repartizare a cadrelor 
tehnice existente, în raport de ne
voile arătate. Și aceasta începind în 
special cu echipele de juniori, cărora 
va trebui să li se asigure cadrele 
tehnice cele mai competente și seri
oase. Din păcate, multe echipe divi
zionare nu au formații de juniori — 
situație inadmisibilă ce trebuie de în
dată curmată.

Sistemul competițional trebuie să 
joace, la rîndul său, un rol mai im
portant. Simpla programare și omo
logare a jocurilor nu mai poate sa
tisface. Preocuparea principală tre
buie să se îndrepte către inițiativa 
creatoare inspirată din marile nevoi 
șî aspirații rugbystice ale momen- 
țțllțjț, Eventual o nouă formulă a

♦

Diviziei A, buna și reala desfășurare 
a fazelor locale în campionatul de 
juniori (se poate încerca o modifi
care a punctajului in clasament cu 
accent pe stimularea ofensivei cre
atoare de spectacol șl eficacitate șl 
marcarea de încercări). reducerea 
obligatorie a procentului de jucători 
cu yîrstă ridicată (mai ales în ,,B“), 
inițierea de competiții în afara cam
pionatului cu punctaj bazat, in prin
cipal. pe înscrierea încercărilor, a 
unui concurs-clasament al celor mai 
tehnici jucători (după un traseu-test 
ușor de elaborat și de punctat), or
ganizarea de intilniri tradiționale și 
de turnee intre reprezentativele de 
regiuni și orașe etc., etc. Dar, mai 
ales, repetăm, obligația pentru toate 
echipele divizionare de a prezenta 
echipe de juniori și de tineret-rc- 
zerve.

în sffrșit, o problemă tehnică ex
trem de nevralgică o constituie 
corpul arbitrilor, redus ca număr și 
ca valoare medie. Pentru remedierea 
acestei situații vor trebui inițiate 
cursuri de calificare la care să fie 
atrași foști jucători, foști antrenori 
sau chiar simpli spectatori — din 
întreaga țară și nu numai din Bucu
rești. Vor trebui create premisele 
organizatori, tehnice, dar mai ales 
etiee și morale ale unui curent nou, 
creator și călăuzitor în arbitrajul 
românesc. Vor trebui descoperite for
me interesante și atractive de atra
gere a arbitrilor către cursurile și 
ședințele săptămânale In care să se 
dezbată permanent și la un înalt ni
vel problemele generale și esențiale 
ale regulamentului și jocului, vor 
trebui deschise larg porțile promo
vării pe baza talentului, a competi
ției și seriozității către cele mai 
Înalte calificări.

Desigur cele de mai sus constituie 
numai o expunere de loc limitativă. 
Dar fără acest minim de măsuri teh
nice nu vom putea sprijini campania 
de ridicare a rugbyului românesc.

Condiția esențială rămîne însă a- 
ceea privind calitatea morală și 
tehnică a cadrelor chemate să o ducă 
la îndeplinire. Și, repetăm, în rugby, 
astfel de cadre se găsesc din belșug.

D. MANOILEANU

mtimul minut al partidei Belgia — Ungaria. Fundașul belgian Stevens, tn 
Bicskai va respinge balonul tn corner, printr-un reflex uimitor 

vedere. în primul rînd, pentru 
că fotbaliștii belgieni au dominat, 
dar au ratat mult, ultima dată în 
minutul 90, cînd fundașul Stevens 
a fost la trei pași de egalare, însă 
portarul maghiar Bicskai a res
pins uluitor, au dominat, dar au 
pierdut o partidă care părea a lor. 
Meritul fotbaliștilor maghiari a fost 
că ei au știut cînd să forțeze, fi
ind, de altfel, mai pragmatici în 
acțiunile ofensive, mult mal reduse 
ca număr față de cele ale studen
ților belgieni.

în al doilea rînd, jocul acesta a 
fost ai paradoxurilor pentru câ, 
așa liniștit cum începuse, nu lăsa 
cu nimic să anticipăm finalul mai 
mult decît nervos. Dar, sinceri să 
fim. de cum au început micile „ne
mulțumiri personale1* și discuții, 
după acel minut 76, cînd echipa 
Ungariei a luat conducerea, am in
tuit că vom consemna pînă la ur
mă o eliminare. Pentru câ arbitrul 
de centru, vest-germanul Hans 
Weyland, nu era altul decît cel 
care condusese astă-toamnă partida 
Spartak Trnava — Dinamo Bucu
rești și eliminase doi jucători 
(Kuna și Sătmăreanu II). Si arbi
trul Weyland nu s-a dezmințit, el

5 minute mai înainte, îl avertizase 
pe maghiarul Szabo. (A fost sur
prinzător pentru noi, cunoscînd

CONSTANȚA

alb, e tn fața

nalty). Ar « 
grupei de la

egalărit, dar portarul 
Foto! S. BAKCSY

un alt paradox *1 
București I...

Mircea M. IONESCU

Cuplajul contrastelor
Jocurile de la Constanța au fost 

precedate de o foarte frumoasă fes
tivitate de deschidere, „în cadrul 
căreia au rostit scurte alocuțiuni. 
Nicolae Petre, primarul municipiu
lui Constanța, președinte de onoa
re al Comitetului local de organiza
re, Teodor Oiici (Iugoslavia), vice
președinte al F.I.S-U., și Ion Traian- 
Ștefănescu, președintele 
președintele Comitetului 
nizațe a campionatului 
studențesc.

Cele două meciuri 
gurale a grupei de 
au atras un public 
în cele din urmă, a
satisfăcut de spectacolul 
ferit.

Reprezentativa noastră 
un spectacol de gală, cu 
luri, care de care mai frumoase, si 
fel de fel de artificii tehnice care 
au Incintat publicul constăntean. 
E greu de făcut, totuși, o apreciere 
exactă a posibilităților selecțtona-

U.A.S.R., 
de orga- 
european

zilei inau-
Constanta

ale 
la 

numeros care, 
fost pe deplin 

sportiv o-

a realizat 
multe go-

tei noastre universitare numai du • 
pă acest prim meci, pentru că ad
versara sa — echipa studenților 
maltezi — nu reprezintă un crite
riu de comparație, dată fiind valoa
rea sa extrem de modestă.

în al doilea meci, însă, lucrurile 
au devenit... serioase. Jocul dintre 
selecționatele Olandei și R. F. a 
Germaniei a fost foarte disputat 
(oe alocuri chiar prea tare), vic
toria revenind abia în ultima par
te a partidei echipei vest-germane. 
Mai insistenți (desigur si cu o 
pregătire fizică mai bună), (jucă
torii vest-germani — din rîndul 
cărora am remarcat pe înaintașii 
Brâu și Autz și fundașii Lidzin- 
ger și Zewe — au dominat, totuși, 
mal mult și au înscris prin Brâu 
(min. 16 și 76) șl Toppmalîer (min. 
65). Golul olandezilor a fost mar
ca» de Berrink (min. 38), printr-o 
frumoasă execuție tehnică. A ar

LOTUL ARBITRILOR PENTRU DIVIZIA B
BUCUREȘTI i Radu Buzdun, Mar

cel Buzea, Mircea Cițu, Costică 
Constantin, Ioan Dancu, Gheorghe 
Dragomir. Const. Dragotescu, Nicolae 
Gheorghe, Dumitru Ghețu, Aiex. 
Grigorescu, Martin Haimovici, Mar
cel Hanganu, Ion Hrisafi, Francisc 
Kolossi. Ștefan Lazâr, C. Manusa- 
ride, Emil Martin, Gheorghe Micloș, 
Gh. Motorga, Anton Munich, Vasile 
Murgășan, Marin Niță, Gheorghe Ol- 
teanu, Alex. Paraschiv, Max Popescu, 
Ilie Puia, Gheorghe Retezan, Romeo 
Stîncan, Silviu Stâncescu, Vasile To
ma, the Urdea. Gh. Vasiiescu I, Gh. 
Vasilescu II, Alex. Văduvescu, Vic
tor Roșu — promovat, Marin Tudor 
— promovat |

ARAD i Aurel
ARGEȘi 

leanu ;
BACAU i
BIHOR i . ___ ___

lagy, Tiberiu Vass, Viorel laeob — 
promovat, Alexandru Vasile — pro
movat |

Paul

IOS’J

Ion
Crișan, Ion Oprlța i

Constantin. Ion Răi-

Toma iIlie
luliu Erdos, Zoltan Szl-

BISTRIȚA i Teodor Cîmpeanu j
BOTOȘANI i Const. Prusac |
BRAȘOV i Coloman Braun, Nico

lae Iliescu, Miron Roman, Gheorghe 
Racz — promovat |

BRA ILA ■ Tomițâ Podara, 
Căpriță — promovat i

BUZĂU: Vasile Pirvescu, 
Kossuth — promovat!

CARAȘ-SEVERIN i Ion Haldu, Du
mitru Munteanu, Marin Nicoiaescu i

CLUJ : Emil Câlbăjos, Ioan Cons- 
tantinescu, Tiberiu Gaboș, Aurel Pop. 
Gheorghe Vereș )

CONSTANȚA i Gheorghe Manole. 
Andronic Pilosian, C-tin Ghenciules- 
cu ;

DOLJ : Alexandru Ene, Șt Ma- 
taizer, Vasile Grigorescu. Nic. Mogo- 
roașe |

GALAȚI i Gh. Ștefănescu, fon Ti- 
grea, Teodor Trofin î

GORJ i Gheorghe Micu ;
HUNEDOARA i Ion Barbu |

EDIȚIA 1972-1973
LAȘI i Valentin Buimistrue, 

Ciolan, Teodor Oniga, Vasile Popa i
ILFOV i Victor Dumitru |
MARAMUREȘ ! Carol Szilagy. Vla

dimir Trifu i
MEHEDINȚI i Gh. Cojocaru. Seve» 

Drăgulici |
MUREȘ i Nicolae Barna, 

Marian, Ioan Soos i
NEAMȚ | loan Angheliu, 

Lupa j
OLT i Victor Buiculescu i
PRAHOVA i loan Chiriță, 

Gligorescu, Mihai Marlnciu, 
Moraru, Nicolae Morolanu, 
Neacșu s

S. MARE i Vasile Catană I
SIBIU i Viorel Cioc, I. Banclti — 

promovat |
SUCEAVA i Paul Brătănescu I 
TELEORMAN i llie Hristea | 
TIMIȘ i Ștefan Birăescu, luliu Bo. 

roș. Aurel Sbercea |
VILCEA i loan Ciucă, Nie. Stoleu- 

lescu.

Meciuri echilibrate, 
rezultate strinse

Posesoarea celui mai bogat pal
mares din cadrul „europenelor" u- 
niversitare de fotbal, echipă Spa
niei — locul I în 1963, tocul II in 
1970 — se anunță și în ăcâăstă e- 
diție una dintre pretendentele la un 
loc pe podiumul de premiere. Ea a 
confirmat această aspirație chiar 
din partida de debut, cînd, prin- 
tr-un joc inventiv ți colorat, cu exe
cuții tehnice fine, aplaudate de nu
mărul mare de spectatori prezenți la 
meciurile inaugurale, a reușit să con
tracareze jocul atletic, în forță — 
uneori chiar prea bărbătesc — al 
echipei bulgare și să obțină o 
primă victorie care-1 dă siguranță 
în abordarea viitoarelor partide.

Succesul fotbaliștilor spanioli 
este cu atlt mai valoros cu cit el 
â fost obținut în fața unei forma
ții omogene, bine sudate între com
partimente, fapt explicabil prin 
aceea că selecționata bulgară are 
în componența ei nouă jucători de 
Ia o singură echipă : Akademils 
Șiștov;

Rezultatul gtrîns din acest joc 
(1—0) cit șt victoria in extremis 
(mln. 90) smulsă de către echipa 
Iugoslaviei în fața celei a Angliei 
(2—1), demonstrează nota de echi
libru existentă iii seria prfeiiminti- 
ră de la Cluj și anunță. în conti
nuare, partide deosebit de strinse 
in confruntarea ce urmea/A.

Nușa DEMIAN

L0T0-PR0N0SP0RT
Excursiile - premii îndrăgite

Printre scrisorile ce ne sînt S- 
dresate, participanții la sistemele 
de joc Loto — Pronosport, solicită 
acordarea în permanență la trage
rile speciale și excepționale a pre
miilor constînd în excursii.

Ținînd cont de aceste dorințe, ele 
au figurat cu regularitate pe listele 
de premii.

Astfel, duminică 23 iulie 1972, 
un grup de cîștigători va pleca în 
Polonia pentru 8 zile iar alt grup 
va vizita timp de 10 zile Ceho
slovacia.

în curînd vor pleca alte două 
grupuri în Turcia.

Acestora li se vor adăuga noi și 
noi grupuri întrucît Loto-Pronce 
sport oferă pe mai departe călăto
rii din ce în ce mai atractive.

Vă reamintim că, în afara pre
miilor în bani și autoturisme, tra
gerile speciale și excepționale vă 
oferă posibilitatea participării la 
excursii jjeste hotare pe trasee din
tre cele mai variate și interesante.

Stelian

Vâsli»

Vasil e 
Mihal 
Vâsli»

• Astăzi și mîine sînț ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți dă- 
pune buletinele pentru concursul 
Pronosport de duminică 23 iulie 
1972, concurs atractiv și interesant 
al cărui program' este alcătuit în 
întregime cu meciuri din CUPA DE 
VARA.

înainte de a vă fixa pronosticu
rile. vă recomandăm să consultați 
„Programul Loto — Pronosport11 de 
marți 18 iulie 1972, care cuprinde 
amănunte asupra echipelor incluse 
în programul de concurs.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSFOBI



MĂREȚUL PROGRAM DE ACȚIUNE
AL PARTIDULUI ÎNTRUNEȘTE ADEZIUNEA 

FIERBINTE A ÎNTREGII TÂRÎ
,■1JPJBJBE INSTRUITE.

V

Iț li

ABNEGAȚIE
Șl INIȚIATIVĂ

ÎN FINALA EUROPEANĂ A „CUPEI DAVIS“

ȚIRIAC-KAKULIA SI NĂSTASE—METREVELI
PRIMELE PARTIDE DIN MECIUL U.R.S.S.-ROMÂNIA

practica muncii politice 
care poporul nostru este 

desfășoare In toate dome- 
economic, so-

Teoria și 
viitoare pe 
chemat s-o 
niile de activitate 
ciul, spiritual — s-a îmbogățit cu un 
document de o covîrșitoare însemnă
tate. Raportul prezentat miercuri di
mineața de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ziua inaugurală a Con
ferinței Naționale a P.C.R.

Secretarul general al partidului a 
prezentat, cu o uriașă forță de gene
ralizare și de sinteză — care carac
terizează întreaga sa manieră de gin
ți’re și de acțiune — un document 
amplu, încărcat cu idei și cu teze de 
o stringentă actualitate, pe care a 
reușit să le înmănuncheze într-un tot 
unitar, legat organic prin conexiu
nile sale logice, și care definește, în 
ultimă instanță, politica partidului 
nostru, viziunea lui marxlst-leninistă 
creatoare asupra evoluției viitoare a 
vieții și societății contemporane.

Raportul, ascultat cu maximă aten
ție de întreaga națiune română, și 
care va constitui în timp obiectul 
unui lung și aprofundat studiu, se 
înscrie în opera politică a conducă
torului statului nostru ca un moment 
de zenit, ca o expresie a marii sale 
capacități de creație.

In dubla mea calitate, de activist 
ai mișcării de educație fizică și sport 
și de cadru didactic, mi-aș îngădui 
sa mă opresc asupra unui singur as
pect, vizînd deopotrivă ambele preo
cupări între care există — după pă
rerea mea — o osmoză deplină i pro
blema educației tinerelor generații în 
spiritul devotamentului față de par
tid și popor al eticii și echității so
cialiste.

Reluînd punctele sale de vedere 
magistral expuse în cuvlntările din 
iulie 1971 și la dezbaterile istoricei 
Plenare din noiembrie anul trecut, 
secretarul general al partidului a pus 
din nou, de data aceasta în dezbate
rea înaltului forum al comuniștilor, 
acest aspect aj muncii de partid, cu 
foarte mari Implicații pentru destinele 
societății noastre.

Este evident pentru oricine, șl a- 
ceasta nu cere o calificare de pedagog 
că societatea socialista multilateral 
dezvoltată nu se poate înfăptui deeit 
eu elemente apte, din toate punctele 
de vedere, pentru e operă de aseme
nea anvergură.

Mă refer, deci, în egală măsură, la 
cetățeni pregătiți desăvîrșit din punct 
de vedere științific, tehnic, intelec
tual și fizic, pentru a putea face pa
sul hotărîtor peste înaltul prag de 
calitate care duce spre aceasta. Școa
la, universitatea, mișcarea sportivă 
reprezintă, alături de familie, de or
ganizația politică a tineretului șl de 
locul de muncă, principalele instituții 
sociale chemate să înfăptuiască nobi
lul țel.

lată de ce, In contextul documen
telor Conferinței __.2__ ,______ _
și sportul capătă valențe noi, iți lăr
gesc considerabil perimetrul obligații
lor ce le revin in creșterea unor ge
nerații instruite, sănătoase, cu o inal- 
tă calificare profesională și o mare 
robustețe morală și fizică. Se ampli
fică, de bună seamă, volumul sarci
nilor, al preocupărilor și al investi
gaților in aceste domenii atit de în
semnate, atît de pretențioase și, aș 
spune eu, atit de gingașe.

Cadrele didactice, activiștii mișcării 
de educație fizică și sport, însuflețiți 
de marile comandamente pe care le 
ridică dezbaterile Conferinței Națio
nale, își exprimă hotârirea fermă de 
a-și aduce întregul aport la transpu
nerea neîntârziată în viață a acestor 
sarcini majore de partid.

Am urmărit cu toată atenția, la 
televizor, Împreună cu colegii 
muncă, Raportul prezentat de 
șui NICOLAE CEAUȘESCU la 
rința Națională a partidului, 
părea că ne numărăm și noi

Naționale, școala

mei de 
tovară- 
Confe- 
Ni se 

printre 
cei peste 2 000 de delegați aflați în 
sala mare a Palatului Republicii și 
deseori am izbucnit în aplauze. Te
zele privind progresul economico-so- 
cial al țării noastre, in următorii ani 
și în perspectivă, perfecționarea con
ducerii planificate a societății și dez
voltarea democrației socialiste, creș
terea rolului conducător al partidului 
în edificarea socialismului și comu
nismului, activitatea internațională a 
partidului șt statului, întrunesc de
plinul nostru asentiment. Noi, oa
menii muncii, vom fi, așa cum am 
fost și pînă acum, principalii tra
ducători in practică ai acestor obiec
tive. Ridicarea necontenită a produc
ției. creșterea avuției naționale, în
deplinirea actualului plan cincinal în 
patru ani și jumătate — acestea sînt 
scopurile principale pe care le avem 
in față. Ca tovarăș de muncă cu har
nicii constructori mineri din între
prinderea la care lucrez de mulți ani. 
oameni pe care ii cunosc foarte bine, 
sînt ferm convins că marile lor re
surse, abnegația dovedită de atîtea 
ori in muncă, spiritul de inițiativă 
și de dăruire vor conduce la înde
plinirea exemplară a sarcinilor noi 
care revin și colectivului nostru.

IOSIF PERENYI 
președintele asociației sportive 

I.C.M. Petroșani

TBILISI, 20 (prin telefon, da la tri
misul nostru special).

Joi, la ara prînzului, tn incinta ca
banei așezată tn centrul celor 10 te
renuri de tenis ale Parcului sportiv 
Dinamo din capitala gruzină, am a- 
sistat la ședința tehnică premergă
toare meciului A fost o foarte la
borioasă ședință, de aproape 3 ore 
(!) bătînd toate recordurile înscri
se pe răbojul nostru de cronicar a) 
întilnirilor pentru „Cupa Davis" Se 
vede însă că atit arbitrul principal 
al meciului, maghiarul Laszlo Go- 
rodi, cit și cei doi căpitani de echi
pă, prof. Ștefan Georgescu (Româ
nia) și Serghei Andreev (U R.S.S.). 
au ținut să fixeze pînă la cel m ii 
mic detaliu modalitățile de desfă
șurare ale întrecerii care începe 
vineri.

Bineînțeles, de la început s-a pro
cedat la tragerea la sorți propriu- 
zisă. Au tras din urnă căpitani: 
echipelor, fiecare pentru partea ad
versă. Si iată-1 pe Stefan Georges
cu scoțînd primul nume : Teimuraz

Kakulia. Apoi Andreev își face da
toria și bilețelul ales ascunde nu
mele i Ion Țiriac. Era fixat, deci, 
primul meci de simplu, iar al doi
lea putea fi dedus imediat ca fiind

PROGRAMUL COMPLET 
AL TNTTLNIRII

Vineri, de la ora 14,30 
(12,30 ora României): Țiriac — 
Kakulia, Năstase — Metreveii

Simbâtd, de la 15,30 (13,30) : 
partida de dublu

Duminică, de la 14,30 (12,30) : 
Țiriac — Metreveii, Năstase — 
Kakulia

cel a primelor rachete : Năstase — 
Metreveii! Pentru ultima zi, lovi
tura inaugurală o va da Ion Țiriac 
în partida cu Aleksandr Metreveii, 
pentru ca încheierea întîlnirii să 
fie tăcută duminică de Ilie Năstase 
si Teimuraz Kakulia In întrecerea

de dublu, perechile vor fi anunțate 
cu o oră înainte de 
uzanțelor.

Primele reacții, In 
la sorți, sînt foarte 
Ion Țiriac, marele 
ticurilor și interviurilor, a 
singuratic pe o bancă din 
rezultatul. L-am întrerupt 
tura unui roman polițist, pentru a-i 
solicita părerea t „Am un principiu, 
spunea el mucalit, declar întotdea
una că tragerea la sorți este bună, 
dar, realmente, acum sînt satisfăcut 
de cum a fost stabilită ordinea ad
versarilor. Poate de cea a succesiu
nii partidelor, ceva mai puțin. Aș 
fi preferat să joc al doilea tn fie
care ti. In privința rezultatului ge
neral, cred că el depinde tn mare 
măsură de randamentul lui Năstase, 
care trebuie să-și confirme clasa 
aci. fn orice caz, vom ciștigal".. 
Lui Ilie Năstase i-am adus vestea 
la telefon, în camera sa de hotel, 
unde se odihnea după antrenament. 
,.Nasty” e și el optimist i „îmi

joc, conform

urma tragerii 
edificatoare.

,as“ al pronos- 
așteptat 
tribună, 
din lec-

CAMPIONATUL BALCANIC ÎNCEPE ASTĂZI, ÎN CAPITALĂ

PENTRU RUTIERII RUMÂNI-UN MARE EXAMEN
conf. univ. MARIN BIRJEGA

vicepreședinte al C N.E.F.S.

• La start
A V-a ediție a Campionatului Bal

canic de ciclism începe astăzi la 
București. Rutieri din 5 țari - Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
România — se vor întrece pentru 
cucerirea titlurilor la proba de IOC 
km contratimp pe echipe ,a- az pe 
autostrada București — Pitești) și in 
cea individuală cu start in bloc ju- 
minică, pe ruta Brașov — R 
Poiana _ 
ie un 
lor de 
5 țări, 
ficare

formațiile

:ăr —
Brașov) Competiția constitu- 

tnijloc de întărire a îegătur:- 
prietenie dintre sportivii .el 
precum si un prilej de veri- 
a stadiului valoric atins de

Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei și României
sportul cu pedale tn această zonă a 
Europe;

Pentru rutierii rumâni, Campiona
tul Balcanic înseamnă examenul cel 
mare. Calitatea muncii desfășurate în 
aproape un an de pregătire va fi ve
rificată astăzi. în Proba olimpică de 
100 km contratimp pe echipe. Spre 
cvartetul Vasile Teodor, Ion Cosma, 
Constantin Grigore, Teodor Puterity 
(antrenori ■ Nicolae Voicu și Ștefan 
Lemândroiu) se îndreaptă speranțele 
tuturor celor ce și-au format din ci
clism o pasiune sportivă. Ei trebuie 
să învingă pentru a-i convinge pe

selecționerii echipei olimpice a Ro
mâniei că sint apți să înfrunte valo
rosul pluton ce se va prezenta Ia 
startul de la Munchen, să obțină — 

, dacă condițiile meteorologice vor fi 
favorabile — o performanță (timp) 
de valoare internațională. Lupta va 
fi deosebit de grea. Echipa Iugosla
viei — alcătuită din Țvietko Bilici,

La campionatele de atletism ale U.R.S.S

PATRU SĂRITORI CU 2,21 m LA ÎNĂLȚIME!
Lotul atleților britanici pentru J. O

Concursul internațional de natație „Prietenia41

DEBUT REUȘIT AL SĂRITORILOR
DE LA TRAMBULINA

AST AZI - PRIMELE STARTURI ALE ÎNOTĂTORILOR
clasați: BĂIEȚI <3 sări-
A. Cucerihin (U-R.S.S.)
2. V. Nedelcu (Remania)
3. M. Ramer (R.D.G.)

4. C. Uoracio (Cuba)
5. S. Demura (U.R.S.S.)

S. Rainer (R.D.G.)

O pleiadă de tineri (nfiscuți în 
1957 șl mai mici) șl talentați sări
tori din opt țări (Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria Și U.R.S.S.) 
au inaugurat ieri, la ștrandul Ti
neretului. Concursul internațional 
de natație „Prietenia". Cadrul 
splendid al parcului, condițiile teh
nice ale noii trambuline (inaugu
rată oficial cu acest prilej), valoa
rea unora dintre participant!, toate 
acestea au constituit tot atîtea ar
gumente pentru a ne determina să 
afirmăm că întrecerea este pe de
plin reușită. în plus (și ceea ce 
nu este de loc lipsit de importan
tă), am notat cu satisfacție evolu
ția bună a lui V. Nedelcu, clasat 
al doilea după opt salturi de la 
trambulina de 1 m. la o distanță 
de 15 puncte de sovieticul A. Cu- 
cerihin, recuperabilă în execuțiile 
de astăzi. Din păcate, la fete (care 
au concurat tot la 1 m), absența 
Soranei Prelipceanu (plecată la 
Bolzano) nu a putut fi suplinită de 
celelalte reprezentante ale țării 
noastre, dintre care cel mai „bine" 
s-a clasat Angela Popescu — lo
cul 7 cu 179,90 p.

Primii 
turi): 
263,80 
248,05 
246,05 
238,40 
231,90 
228,50 
tra 
Vera Blinova (U.R.S.S.) 2 
Valentina Evstifeeva 
211,05 p, 4. Ritta Gellen 
210,10 p, 5. Milena Tomackeva (Ce
hoslovacia) 192,70 p, 6. Clara Elena 
Bello (Cuba)

Azi, de la 
turi, decisive.

1.
P,
P.
P.
P,

P, 6.
p; FETE (7 sărituri): 1. Pe- 

Richter (R.D.G.) 244,<0 p, 2.
114,15 p, 3. 

(U.R.S.S.) 
(R.D.G.)

187,80 p.
ora 10, ultimele sai

D. STANCULESCU

★
Trei zile de întreceri atractive, 

prilejuind o trecere in revistă a 
speranțelor (pentru viitoarea ediție 
a J.O.) din opt țări, unele (R. D. 
Germană, U.R.S.S., Ungaria) deți- 
nînd locuri de frunte in natația 
mondială ; o riguroasă verificare a 
posibilităților tinerilor înotători ro
mâni într-o companie selectă — 
iată ce ne oferă bogatul program 
el Concursului Prietenia, găzduit

de piscina din ștrand ui Tineretului.
Deși Ia startul celor 28 de probe 

sînt prezent i sportivi născuți in 
1957 (băieții; și 1958 (fetele), sau 
mai tineri, listele de înscrieri cu 
prind numeroase nume ale unor 
veritabili performeri, fapt care ri
dică considerabil valoarea compe
tiției, în continuă creștere, de la 
O ediție la alta. în fiecare probă 
(cu excepția celor de 400 m mixt, 
800 m și 1500 m liber și a ștafe
telor care se dispută coatracrono- 
metru) vor avea Ioc serii in cursul 
dimineții și finale — după-amiază. 
Programul complet al întrecerilor s

ASTĂZI, de la ora 9.30 și 18,30 : 
200 m liber (b), 
100 m delfin 
(b-i-f). 200 ni 
liber (b —f);

STMBAtA, 
18.30 : 400 tn 
liber (f), 100 
bras (b + f). 200 m delfin (b) ți 400 
m mixt (b—f);

DUMINICA, de Ia ora 9.30 și 
18.30: 100 m spate (bd-f). 100 m 
bras (b+f). 200 m delfin (.’). 800 m 
liber (f>, 1500 m liber și 4x100 m 
mixt (b-rfi.

In cea de-a treia zi a campionate
lor unionale de atletism Valeri Bor
zov a cîștigat proba de 200 m cu 
timpul de 20,7. Surpriza zilei s-a 
înregistrat tn proba de săritură în 
înălțime. în care, luri Tarmak. după 
ce reușise în calificări 2X5 m. nu 
a obținut dedt 248 m. Cu acest re
zultat el s-a clasat pe locul cinci, 
fiind întrecut de K. Sapka. R, Ah
metov, S. Abramov și V. Bolșov — 
toți realizatori a: aceleiași perfor
manțe i 2X1 m. (Sarcina selecțione
rilor olimpic: nu este deloc ușoară 
la această orebă l). Alte rezuitate • 
masculin : 119 mg — A. Miasnikov 
13.6 (record unioaaî) : 400 m G. 
Kocer 46.7.; 8-X) tn — Ivanov 1:48.9 ; 
1 500 m — N- Pantelei 3:41.4 : su
liță — I. Ltisis 85X8 m (în califi
cări aruncase 89.74 m) — Lusis de
vine pei
Uniunii Sovietice : feminin 
N. Besfamilnaia 23.6 ; 400 
Cistiakova 524J: săritura In
— V. Ilina 6.36 m :
— N. Cijova 1928 m. tn
rile probei feminine de aruncarea

discului Faina Melnik a obținut 
63,08 tn.

★
In urma campionatelor de atle

tism ale Marii Britanii, a fost al
cătuită echipa olimpică pentru Mun- 
cfaen. Din lot fac parte 67 de at- 
ie;i și atlete. Principalele vedete i 
cei trei .,David" : Badford (5 0< 0 m. 
10 000 m), Jenkins (400 m), Ilemery 
(400 mg), lap Stewart (5 000 m), 
Peter Gabett (decatlon) la mas
culin și Barbara Inkpen (înălțime) 
și Rosemarie Stirling (800 m) la fe
minin—

CAMPIONII EDIȚIEI A W-A
100 km contratimp pe echipe : IU

GOSLAVIA 2 h 04:14 (au urmat în 
clasament : a. Bulgaria 2 h 04 M; 3. 
România 3 h 09:10);

Individual (start In bloc, 120 km) : 
IVAN NKOLOV (BULGARIA) 3 h 
22:38 (au urinat in clasament: 2. 
Lazio Pavlik — Iugoslavia 3 b 26:11; 
3. Vaslle Teodor — România 
lași timp).

PROGRAMUL EDIȚIEI A

Vineri, 21 iulie : proba de _ 
contratimp pe echipe (de la ora 17 
— cu plecarea din 4 în 4 minute — 
pe autostrada București — Pitești, 
între bornele kilometrice t5 șl 40);

Slmbltă. 22 iulie : Conferința Bal
canică (Poiana Brașov, tnoeptnd de 
la ora 17);

Duminică, 33 iulie : proba indivi
duală cu start tn bloc (123 km), P® 
ruta Brașov (km 119) — Bran — 
Rueăr — Bran — Brasov — Poiana 
Brașov, eoslrea pe stadion.

— ace-

V-A

100 km

Janel Zakotnik, Joze Valencici, Eu
gen Plețko — este deosebit de pu
ternică, omogenă și are în palmares 
performanțe de bună valoare. Te- 
am-ul Iui Draghișa Ieșiri pornește 
cu prima șansă și, în cazul cînd și-o 
va realiza, va concura la Jocurile O- 
limpice de la MOnchen.

place să joc eu Metreveii tn prima 
zi. Pot tranșa rivalitatea pe loc. Voi 
încerca să realizes maximum posi
bil fi fin mult la aceasta, pentru 
a răspunde cu un rezultat înalt 
numeroaselor felicitări trimise din 
țară cu ocazia zilei mele de naș
tere. Cred că nu ne poate scăpa 
victoria, cel puțin la 3—2a. Ii a- 
duceam lui Năstase, în aceeași zi, 
un nou teanc de scrisori sosite din 
patrie, desigur, tot atîtea încurajări 
și urări de succes de la suporterii 
săi.

Am abordat, firește, și pe gazde 
pentru a ne spune părerea lor des
pre iminenta întîlnire. Primul din
tre cei intervievați a fost Serghei 
Andreev, vechea noastră cunoștin
ță, ca jucător și conducător tehnic: 
„Echipa noastră a evoluat acum 
trei ani la București și a pierdut. 
Este normal să dorim revanșa și 
sper s-o putem obține. Am jucători 
buni tn echipă și ei știu să se dă
ruiască țelului propus". Aleksandr 
Metreveii, contactat numai prin te
lefon, deoarece stă în vila sa din 
munți, foarte izolat, avînd apariții 
inopinate și sporadice. Trebuie să 
observăm că Metreveii este extrem 
de popular aci, câ tinde să devină 
un adevărat erou sportiv pe melea
gurile gruzine. El ne-a declarat i 
„N-am mai avut ocazia să-mi iau 
revanșa in fața lui Năstase, care 
m-a întrecut la București. La Wim
bledon atn pierdut în fața lui Stan 
Smith, ca și el, cu diferența că eu 
am rămas în sferturi de finală și 
nu tn finală. Acum, desigur, doresc 
să ciștig cu orice preț. Va fi 3—2 
pentru echipa noastră". 11 consult 
și pe Serghei Lihaciov, reputatul 
specialist de dublu, care se afla 
cufundat în lectura celei de-a patra 
partide Spasski — Fischer din 
„Pravda", pe o bancă lingă cabană. 
Arătîndu-mi diagrama poziției în 
care campionul mondial a ratat vic
toria. el mi-a spus i „Eu nu voi 
face o asemenea greșeală în parti
da de dublu de sîmbătă. Știu că am 
o misiune importantă șt o voi duce 
la bun sfîrșit".

Arbitrul internațional Laszlo Go- 
rodi, cunoscut de pe arena Progre
sul, cînd a condus meciul România 
— Belgia în 1967 (4—1 pentru te- 
nismenii români), care păstrează a- 
mintiri frumoase despre Capitala 
țării noastre și jucătorii români t 
.Meciul anunță un „afiș" deosebit, 
prin prezența a doi mari campioni, 
Ilie Năstase și Aleksandr Metreveii. 
Pentru mine ca arbitru este o cins
te deosebită că am fost invitat 
arbitrez această întîlnire 1“

Sub aceste auspicii, așteptăm 
multă nerăbdare al 52-lea meci 
echipei României în competiția su
premă a tenisului — „Cupa 
vis".

O ultimă informație; aici, ia 
lisi, căldura este sufocantă, la 
prînzului ridieîndu-se la 38 
grade 1
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TURNEUL OLIMPIC DE HANDBAL
0 ECUAȚIE CU 9 NECUNOSCUTE!

• La această ora
echipa U.R.S.S. lideră

■u a 10-a oară campion al 
: 200 m 
tn — L. 
lungime 
greutate 
câhfică-

R. C PARIS A CISTIGAT>

ls 
tn

CCE. LA TENIS
MUNCHEN 20 (Agerpres). 

„Cupa campionilor europeni" 
tenis (masculin) a fost cîștigată
acest an de formația Racing Club 
Paris. Tn finala competiției, tenîs- 
menii francezi au întrecut la li
mită cu 5—4 echipa vest-germană 
Rotweiss. Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate (primii sînt tre- 
cuți jucătorii francezi) i Jauffret — 
Kuhnke 6—3. 4—6, 6—3 ; Proisy — 
Elschenbroich 5—7, 4—6 ; N'Godrel- 
la — Lanz 6—4. 6—4 : Chanfreau — 
Pohmann 6—4. 2—6, 5—7 ; Goven— 
Falderbaum 7—5, 6—2.

FISCHER A EGALAT SCORUL
IN MECIUL CU SPASSKI

Comentariile pe marginea celei de 
4-a partide a meciului Spasski — 

continuă cu intensitate, 
trecut 48 de ore de la în- 
acestei foarte interesante

a
Fischer 
deși au 
cheierea 
întilniri.

Toți cronicarii sint de acord că 
„disputa dintre marii maeștri ai 
tablei pu pătrate albe și negre se 
situează la un foarte înalt nivel 
teoretic, se caracterizează printr-o 
luptă de idei, contribuie Ia progre
sul șahului". Inovația lui Spasski 
(ll-aă). prin care se aduce o se
rioasă întărire a jocului negrului, 
va trebui să facă. în continuare, 
obiectul studiului și al analizei.

» plutonujui
• Nici o formație n-a rămas neînvinsă 
In sezonul 1972

Nouă echipe candidează cu șanse 
evidente pentru titlul olimpic la 
handbal I Iată o declarație a cunos
cutului nostru tehnician, antrenorul 
emerit Nicolae Nedef, care nu ni se 
pare deloc exagerată. Nu știm, și 
nici nu credem, că un alt turneu 
de Ia Munchen — ne referim Ia 
sporturile de echipă — se anunță 
atît de echilibrat ca acela de hand
bal. Un lucru este însă cert i nici 
un campionat al lumii din istoria 
acestui sport nu a adus la start un 
număr atît de mare de valori indis
cutabile, de echipe ce candidează 
puternic la supremație.

Selecționata R. D. Germane a cîș- 
tigat In acest an „Trofeul Carpați", 
cea a Cehoslovaciei — un mare 
turneu internațional la Bratislava, 
formația Uniunii Sovietice a trium
fat pentru prima oară în „Cupa 
Mării Baltice" (la Vilnius), iar Iu
goslavia a cîștigat — conform tra
diției (pentru a 9-a oară) — „Tro
feul Iugoslavia". In ordine, să ci
tăm, apoi, reprezentativa României, 
campioana mondială en titre, redu
tabila formație a țării care găzdu-

iește J. O., K. F. a Germaniei, echi
pa Suediei, alcătuită din excelenți 
atleți și tehnicieni, sau ambițioasele 
selecționate ale Ungariei și Poloniei 
și vom avea tabloul complet din 
care vă puteți alege favoriții dv. 
la Miinchen.

Clasamentul alăturat, alcătuit pe 
baza rezultatelor directe dintre cele 
16 finaliste, înregistrate în acest an 
(formațiile Spaniei, Islandei, Japo
niei, S.U.A. și Tunisiei au susținut 
prea puține meciuri și nu au fost 
clasate) este pur orientativ, în ca
drul său concretizîndu-se torța de

7 o 
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1. U.R.S.S. 13 12 0 1 209—146 92,3
2, R.D.G. 11 7 1 3 178—161 68,1’
3. Ungaria 8 4 0 2 125—110 66,0“
4. Iugoslavia 11 5 2 3 194—133 63,6'J.
5. Cehoslovacia 13 7 2 4 226—217 61,5”’
fi. Suedia 10 4 2 4 123—137 50 "7. R.F.G. 16 7 1 8 230—234 43,7 ,8. Polonia 12 5 0 7 180—182 41,6 i
9. România 6 2 0 4 85— 93 3S,3J,,

10. Danemarca 14 4 1 9 192—214 32,1°/
11. Norvegia 8 2 1 5 119—119 31,2°/,

joc a celor 11 echipe In diferite 
perioade ale sezonului. Ordinea mo
mentană este însă departe de a 
ne oferi o situație mal apropiată de 
veritabila ierarhie a valorilor, de-

fotore- 
nostru 

a fost 
tn tim-

„Ambii jucători au trecut de mo
mentul de criză, a declarat Fr. 
Olafsson, aflindu-se in plenitudinea 
forțelor". După părerea marelui 
maestru islandez, următoarele 2—3 
partide pot fi decisive pentru în
treaga configurație a meciului.

Marele maestru iugoslav Janose- 
vici, care comentează meciul pen
tru ziarul „Sport"-Beograd, apre
ciază forma maximă pe care o afi
șează atît campionul mondial cit 
și șalangerol, socotind că „echili
brul nervos și rezistența fizică îl vor 
decide pe Învingător".

Ziua liberă de miercuri a fost în 
mod diferit petrecută de cei doi 
competitori. Spasski a stat toată 
dimineața în camera de hotel, stu
diind și analizînd, iar seara a par
ticipat Ia un dineu oferit în cinstea 
sa de către președintele federației 
islandeze de șah.

a jucat... popice (care 
un „hobby" al șalange- 
baza militară americană

privind transmiterea în direct a 
meciului. Directorul companiei 
americane de televiziune promite 
camere absolut silențioase și mas
cate aiît de abil îneît nimeni să 
nu-și poată da seama unde se află. 
Fischer, Insă, a spus că nu-și va 
da -acordul decît „după ce se va 
convinge personal că ele nu fac 
nici un fel de zgomot".

în general, atmosfera din capi
tala Islandei este relaxată, timpul 
bun, interesul față de meci în per
manentă creștere. Se anunță noi și 
noi loturi de turiști, pe care, însă, 
orașul nu mai are capacitatea să-i 
cazeze. Un pasionat de șah din 
Suedia a spus că va veni ia Reyk
javik chiar dacă va trebui să 
doarmă pe... scările Palatului spor
turilor. lată pînă unde poate merge 
pasiunea pentru jocul de șah.

islandeze 
Fischer 

constituie 
rului), la _____  ________
din Reykjavik

Paralel au continuat tratativele 
dintre Chester Fox și organizatori,

★ ★
Ieri după amiază s-a jucat partida 

tru a treia oară, albele iu acest meci. ___ ___________ _ _
vit așteptărilor, muțind peste două cimpuri pionul din fața damei. Adversarul 
său a recurs din nou la Apărarea Nimzovici ategind o foarte veche variantă 
a acestui sistem. După o serie de schimburi, aJbul a rămas cu mai multe slă
biciuni poziționale față de cele ale negrului. In plus, Spasski a subapreciat re
sursele ofensive ale adversarului său, care a efectuat o foarte ingenioasă com
binație, și-a regrupat piesete și, printr-u spectaculoasă lovitură tactică, a de
clanșat un atac imparabil de mat. La mutarea 38. Spasski s-a recunoscut în
vins. Scorul este acum, după 5 uartide, egal : 2L',. Partida a șasea, in care
Fischer, va avea albele, se va juca duminică.

Citiți în ediția de mline a ziarului nostru, un amplu comentariu asupra 
desfășurării celei de a 5-a partide a acestui meci.

Valeria CHIOSE

★
a 5-a, in care Spasski a avut, pen- 
Campionul mondial a început, potri-

Imaginea 
porterului 
S. Bakcsi 
surprinsă 
pul pârtiei ei deci
sive a „Trofeulm 
Carpați" din a- 
cest an care a o- 
pus reprezentati
vele României și 

R. D. Germane
i

au folosit tur-oarece multe echipe .
neele Ia care au participat pentru 
rodarea unor tineri jucători, pentru 
tatonarea forțelor adverse Și, într-o 
mai mică măsură, pentru obținerea 
unor rezultate imediate.

Un lucru ni se pare însă evident i 
nici una din aceste formații nu este 
la această oră invincibilă. Nici cea 
a U.R.S.S. (11—13 cu R. D. Germa
nă, la Vilnius), care-șj datorează 
poziția fruntașă unui program mai 
lejer (nu a întîlnit România, Iugo
slavia, Cehoslovacia, Ungaria) și nici 
măcar cele ale R. D. Germane 
(11 —12 cu R.F.G., 13—14 cu Suedia 
și 19—-22 cu Cehoslovacia) sau Iu
goslaviei (13—14 ou Suedia, 19—22

cu R.D.G. și 17—19 cu Cehoslova
cia), cărora specialiștii le atribuie 
șanse sporite. Selecționata Ungariei, 
aflată deocamdată pe locul III, a 
avut destul de puține ieșiri oficiale 
și rezultatele obținute sînt prea pu
țin concludente. Mai solide ni se 
par pozițiile handbaliștilor ceho
slovaci și suedezi, care au marcat 
un evident progres față de sezonul 
trecut. în sfîrșit, reprezentativa R.F. 
a Germaniei va putea juca un rol 
de frunte dacă va reuși. în primul 
riad, să rezolve o serie de frămîn- 
tări interne, legate de veșnica dis
pută Liibking — Schmidt

Echipa României, s-a,mâi 
vremea. cuvenită, nu a avut 
zon prea fericit' două

SptiS iâ 
un se- 
victorii

(12—9 cu Cehoslovacia și 12—11 cu 
Suedia) și 4 înfrîngeri (15—17, 19—22 
cu Iugoslavia, 9—15 cu R.D.G. și 
18—19 cu Ungaria). Dar jucătorii 
noștri ne-au convins, în mai multe 
rînduri, că de cite ori s-au pregătit 
cu maximă răspundere au știut să 
'se regăsească, trecînd peste multe 
momente dificile. Ceea ce, sperăm, 
că vor reuși și de această dată.

Cine va reuși să prindă cea mai 
bună formă sportivă la ora H, cine 
va avea nervii căliți și forțe sufi
ciente pentru a face față ce'ui mai 
dificil turneu din istoria handbalu
lui ? Iată o întrebare care ne fră- 
mîntă de pe acum

Adrian VASILIU

ultimele știri o ultimele rezultate o> ultimele știri
TURUL FRANȚEI 
(ETAPA A 17-A)

Nici după etapa a 11-a (Pontariier — Belfort, 213 km) na s-a produs o schim
bare în fruntea clasamentului general. 
Etapa a revenit francezului Bernard 
Thevernet tn 3b 59:08. urmat la 4 se
cunde de Zoetemelk, la 7 secunde de 
Martinez și la 3o secunde de liderul 
turului. Eddy Merckx, tn clasamentul 
general Merckx este urmat la 7:43 de 
Guimard, la 19:03 de Poulidor si ia 10:07 
de GlmoudL Astăzi se parcurge etapa 
maraton, cea mai lungă a turului : 
Belfort — Auxerre (318 km) care poate 
aduce modificări in configurația clasamentului.

R. D. GERMANA—NORVEGIA 
17—10 LA HANDBAL

La Rostock s-a disputat revanșa tntfl- 
nirii internaționale de handbal masculin 
dintre reprerentandveie R D. Germane șl 
Norvegiei. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 17—10 (8—4). tn primul meci, 
desfășurat la Schwerin, handbailștil din 
R.D. Germană au cîștigat cu 14—12.

PEKKA VASALA (FINLANDA) 
— 3:36,8 pe 1 500 M

Cu prilejui unul concurs de atletism 
desfășurat la Helsinki, Pel-tka Vasala a 
stabilit un nou record al Finlandei in 
proba de 1 300 m cu timpul de 3:36.8. 
Performanta sa egalează cel mai bun re- 
z.u’.tat al anului care aparține kenianului Klpchoge Keino.

CASSIUS CLAY SE 
PREGĂTEȘTE PENTRU 

REVANȘA...
Fostul campion mondial ds box la 

categoria grea. Cassius Clay. continui 
sarta meciurilor amicale în speranța ră 
va obține dreptul de a boxa cu dețină
torul centurii. Joe Frazier, tntr-o gală 
desfășurată la Dublin, Cassius Clay l-s 
învins prin k.o. tehnic tn repriza a il-ă 
pe compatriotul său Al Lewis. Deși în
vingător înainte de limită. Cassius Clay 

nu a lăsat o impresie prea strălucită 
celor 12 Ooo d« spectatori.


