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„CUPA DAVIS”

ECHIPA ROMÂNIEI A LUAT CONDUCEREA (2-1)
In finala de la Tbilisi
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UN ÎNSUFLEȚITOR PERSPECTIVE LUMINOASE IN TOATE DOMENIILE

la tri-TBILISI, 22 (prin telefon de 
misul nostru special).

A doua zi a întîlnirii de
U.R.S.S. — România, finala grupei 
A europene a „Cupei Davis“, a a- 
dus schimbarea de scor pe care o 
doream cu toții. Este acum 2—1 
pentru România, după categorica 
victorie din partida de dublu i Năs-

tenis

tase și Tiriac au învins pe Metre- 
veli și Lihaciov : 6—2, 6—4, 6—3. 
Numai trei seturi și o oră și 26 
de minute le-ad fost necesare te- 
nismenilor noștri pentru a demon
stra o netă superioritate. Urmează 
ziua a treia, decisivă. Duminică 
Ion Țiriac va lupta cu Aleksandr 
Metre veli, iar Ilie Năstase cu Tei-

în ultimele par- 
Două confruntări

PROGRAM DE ACȚIUNE
ACTIVITĂȚII NOASTRE VIITOARE

I ntr-o atmosferă de puternic entuzias—, de adincă vibra; e s-cu 
încheiat vineri seara — după trei zile de cnple și deosebit ce 
fructuoase dezbateri — lucrările Conferinței Naționale o Parti
dului Comunist Român.

Tn succesiunea marilor evenimente politice care cu ccrocte- 
rizat perioada ultimilor ani. Conferința Națională a reprezer.at

un moment cu adevărat crucial în viața partidului nostru, a in*reg 
fâri, încărcat de profunde semnificații pentru destinele patriei socia
liste, pentru împlinirea năzuințelor spre progres și o incită c. rate 
ale societății românești.

încă de la anunțarea convocării so’e. Conferința Ncțiorta ă a ges ’ 
un puternic ecou in conștiința întregii noastre națiuni, deierminind o 
atmosferă de înaltă însuflețire patriotică. Ce p'ri.-.ia efe-^escenă 
politică, un puternic avînt al muncii creatoare. Ea a fost intimpăKiiă 
pretutindeni, in toate colțurile țării și in tocte sectoarele ce octi. cte, 
cu realizări deosebite în întrecerea socialistă, cere a luat o a.-ploc'e 
fără precedent și s-a desfășurat sub deviza — înțelept și rec st -se 
rată de către secretarul general al partidului — a îndeplinirii dnd- 
nalului înainte de termen, stimulînd la scară națională in ‘iativa s 
preocuparea pentru descoperirea și valorificarea ce noi resu'.e ~: e- 
riale și umane, în scopul sporirii producției și productivității muncii, 
al ridicării eficienței economice și — pe această baza — a crester i 
avuției naționale.

Prefațat astfel de un fierbinte climat de muncă, ce o pasic.nc-*ă 
competiție a omului cu timpul, cu cifrele de plan și, în ultimă '•r.s'oz'i, 
cu sine însuși, înaltul forum al comuniștilor români a polarizat intere
sul și încrederea tuturor cetățenilor țării. Timp Se trei zile — c t in 
plen, cît și pe secțiuni — cei peste 2 000 de delegați la Conferința — 
muncitori, țărani, intelectuali, activiști de partid și ce stat, român’, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, tineri și vîrstnici — 
aleși dintre cei mai înaintați și mai reprezentativi oameni ai societății 
noastre, exponenți ai gîndurilor, sentimentelor și aspirațiilor înrregu 
popor, au analizat — cu deplină responsabilitate — vcsla ceti. :ce 
desfășurată in toate domeniile in perioada care a trecu’ ce îa pre
cedenta Conferință Națională și de la Congresul c! X-îec, cu s-c-s 
unei dezbateri profunde și exigente laturile fundamentele c:e pc : e 
interne și externe a partidului, aspectele esențiale ale viet i pel :ice, 
sociale, economice și spirituale, au investigat cele mai porrivite cci 
și mijloace menite să accelereze dezvoltarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, sâ sporească rodnicia întregii noastre activități, în 
vederea unei evoluții și mai susținute a României pe drumul progre 
sului multilateral, al bunăstării generale, al unei Incite civilizații.

_ Reprezentanții comuniștilor țării au dovedit prin cuvintul lor, prin 
spiritul analitic, constructiv, adesea critic, in care au abordet de to 
tribuna Conferinței diferitele aspecte ale funcționării mecanismelor 
economice și sociale, prin numeroasele propuneri exprimate, o temei
nică cunoaștere a problemelor cu care se confruntă astăzi socie'atea 
noastră socialistă, au oferit, în fapt, o sinteză a experienței și înțe
lepciunii maselor, a înaltei lor conștiințe, au ilustrat convingător — 
așa cum au fâcut-o și vibrantele telegrame sosite pe adresa Confe
rinței — adeziunea fierbinte a acestor mase populare la politica, la 
programul de lucru al partidului, precum și angațamentul lor fierbinte 
de a da viață acestui program, noilor hotărîri ce urmau a fi 
adoptate.

Sentimentul unanim împărtășit că actuala Conferință Națională a 
partidului va rămîne înscrisă ca un eveniment de importanță istorică 
și-a găsit o strălucită afirmare îndeosebi prin amplul Raport prezen
tat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care a fost urmărit și primit 
cu profund interes și legitimă mindrie patriotică de către întregul poper. 
Document de excepțională însemnătate teoretică și practică. Rapor
tul realizează o strălucită și profundă analiză marxist leninistă o între
gului drum parcurs în ultimii ani pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, fixînd totodată cu claritate marile obiect ve 
care stau în prezent în fața economiei noastre, stabilind orientările 
și direcțiile înaintării viitoare a României pe colea socialismului și 
comunismului.

Dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale, ridicarea la 
cote mai înalte a eficienței întregii activități economice, perfecționarea 
muncii de planificare și conducere la scara întregii societăți, dezvol
tarea și adincirea democrației socialiste, creșterea rolului conducător

In viața noastră există evenimente 
sub impresia cărora întreaga ființă, 
întregul univers de gloduri și sen
timente capătă rezonanțe, adincimi 
și străluciri deosebite. Un astfel de 
eveniment polarizator, pentru fiecare 
dintre noi. este Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român. în 
cadrul căreia, prin Raportul său. de 
o înaltă ținută teoretică si practică, 
privind programul perfecționării 
•ocietății, to varășul NICOLAE 
CEALȘESCL. secretarul general ai 
partidului nostru, a trasat noi pers
pective de înflorire a națiunii noas
tre socialiste, ce ridicare a bunăstă
rii celor ce, prin munca si faptele 
lor îndrăznețe, făuresc o nouă istorie.

Indiscutabil, în aceste linii progra- 
msuce, de grandioasă strategie poli
ței. se află incluse Ideile cele mal 
scumpe ale contemporaneității. înso
țesc CU intensă satisfacție, cu o bucu
rie fără seamăn fiecare cuvânt, fie
care idee din Raportul prezentat 
Conferinței și sînt convins de res
ponsabilitățile ce revin fiecăruia din
tre noi, indiferent că trudim pe o- 
goare sau in uzine, că sir-tem sluji-

".ori ai artei sau condeiului sau în 
oricare alt domeniu. Cincinalul ac
tual accelerează dezvoltarea, conco
mitent cu sporirea eficienței econo
mi e. î- cadrul procesului de in- 
<2ustriahzare. județul Mehedinți a că
pătat o pondere din ce in ce mai 
mare. Darea In exploatare a siste- 

rtdroenergetic de la Porțile de 
Fier, ca să numesc numai un sin
gur obiectiv, din multe altele, va 
face diix municipiul Drobeta Turnu 
Severin unul cir. orașele cele mai 
frumoase, mult căutate de vizitatoft 
*; excursiorăști. Pentru a veni in 
*r."mpmarea dorințelor lor s-au 
luat, de pe acum, o serie de măsuri, 
me-..-.e *ă facă djn această zonă mi
nunată * patriei, un atractiv punct 
tzristic. Iar amenajările sportive și 
uazele nautice vor juca In viitorul 
apropiat ua rol tot mal mare pen
tru dezvoltarea sporturilor de apă, 
pentru _ petrecerea Intr-un mod cît 
mai plâ c 1: și mai sănătos a timpului liber.

prof. CONSTANTIN BOGDAN
președintei* C.J.E.F.S. Mehedinți

ȚARA NOASTRĂ-0 GRĂDINĂ
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Tînâza generație vede In progra- 
rr.. prezentat Conferințe: de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU imagi
nea posibilităților deosebite ce i se 
creează, precum ți a marilor răspun
deri ce-i revin în asigurarea evolu
ției țării spre treptele înalte ale civi- 
.tzației socialiste. în Directivele Con
ferinței Naționale cu privire la sis
tematizarea teritoriului, a orașelor și 
satelor, la dezvoltarea tor economi co- 
sodaîă am văzut, ca Intr-o oglindă, 
realizările și perspectivele pe care 
le are orașul meu. Tulcea. Bitrina 
poartă de intrare în splendida Deltă 
a Dunării a cunoscut în ultimii ani, 
datorită grijii permanente 
dului și statului nostru, o 
înnoire și modernizare, care 
din municipiul nostru unul 
cele mai frumoase ale țării, 
rut fabrici și întreprinderi noi, 
blocuri de locuit, case de cultură, 
hoteluri și stadioane, toate realizate 
ntr-un timp pe care II consider re-

a oaru- 
continuă 
au făcut 

dintre 
Au apă-

-wd. Din Raportul prezentat Confe- 
rțr.ței s-au desprins noi și noi sar- 
r:?J cc revin a fi înfăptuite In viitorul apropiat și mai îndepărtat. M-au 
«tmoțiocat profund repetatele subli- 

'rt făcute de secretarul general al 
rtidului care atestă grija față de 

7“*—zi, ale tuturor cetățe
an pe întreg teritoriul țării.

ce ni se deschid sînt 
In scurt timp, prin munca tu- 
țara va arăta ca o grădină 

cărei colț cu greu te tei ho- 
a îs stabilești. Tulcea nu va 

• această regulă, 
că

pa — —_ 
destinele patriei, 
oilor, <’_

Persoectivele < vaste. • 
turor, 
în ai c 
târî să________
face excepție de la__ ___ ..
iar viitorul apropiat va dovedi 
orașul nostru., este printre cele mai 
frumoase die {ară, perspectivele sale 
de cez. oita.-e sînt minunate, iar de 
realizările dobindite se vor putea 
bucura toți cei care ne vor vizita.

CONSTANTIN MOCANU
șeful agenției B.T.T., Tulcea

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR
Tn aceste zile de profundă efer

vescență politică, în care, legînd gîn- 
dul de faptă, țara întreagă răspunde 
însuflețitoarelor chemări ale Confe
rinței Naționale a partidului, stu
denții și cadrele didactice ale Insti
tutului de Educație Fizică si Sport 
trăiesc intens sentimentul mîndriei 
și recunoștinței pentru tot ceea ce 
s-a înfăptuit sub înteleapta condu
cere a partidului nostru iubit și pri
vesc cu încredere deplină perspec
tivele luminoase ale vieții noastre 
viitoare.

Ideile cuprinse în Raportul 
prezentat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, măsurile preconizate, 
documentele de extremă importanță 
elaborate în cursul desfășurării Con
ferinței Naționale, ca si chemările vi
brante adresate națiunii pentru înflo
rirea pe mai departe a României so
cialiste, reprezintă pentru noi toți o 
călăuză prețioasă, fermă, în activi
tatea pe care o vom duce de-acum 
înainte.

Animați de un puternic entuziasm 
și de o fierbinte dorință de a întîm- 
pina Conferința Națională a parti
dului cu numeroase realizări, stu
denții și cadrele didactice ale Institu
tului nostru au obținut rezultate îm
bunătățite în desfășurarea procesu
lui de învățămînt, împletind această 
importantă acțiune cu altele inițiate 
în domeniul propagandei sportive, al 
amenajărilor de baze sportive prin 
muncă voluntară, al creșterii per- ’ 
formanțelor.

Sînt convins că exprim sentimen
tele și gîndurile tuturor studenților

și profesorilor din cadrul celor două 
facultăți — de 4 și de 3 ani — spo
rind că noile sarcini pe care partidul 
ie-a pus in fața Invățămintului su
perior ne onorează și, deopotrivă, ne 
obligă la eforturi sporite, la înțele
gerea deplină a faptului că numai 
printr-o participare activă. Însufle
țită — fiecare dintre noi la locurile 
noastre de muncă — mărețele obiec
tive trasate de Conferința Națională 
a partidului vor deveni realitate vie 
a zilei de mîine.

Ne este limpede că avem datoria 
să pregătim la cotele cele mai ri
dicate generațiile de studenți. să-i 
pregătim exemplar pentru profesia 
frumoasă spre care și-au îndreptat 
pașii, dar, în același timp, să ie 
asigurăm acestora o pregătire de 
viață complexă, care să aibă la bază 
dragostea și respectul față de mun
că, pasiunea, sentimentul datoriei de 
cetățean al unei țări care înaintează 
impetuos spre culmile civilizației și 
progresului, «ale bunăstării și înflo
ririi multilaterale.

Exemplul comuniștilor va fi. fără 
îndoială, și de această dată acel act 
însuflețitor pentru mobilizarea tutu
ror studenților și cadrelor didactice 
ia o activitate care să se ridice la 
înălțimea tuturor sarcinilor de răs
pundere care au rezultat din desfă
șurarea lucrărilor Conferinței Națio
nale a partidului.

Țiriac și Năstase așteaptă concentrați la... unison mingea din terenul advers
Telefoto : AGERPRES

Concursul internațional de natație „Prietenia14

Frumos succes al lui V. Nedelcu
la

Ieri, la ștrandul Tineretului, ziua 
a doua a concursului internațional 
„Prietenia11 a prilejuit revanșa ce
lor învinși vineri, în proba de să
rituri de la trambulina de 1 m.

(Continuare in pag. a 4-a)

UNIVERSITAR DE FOTBAL

Fază la poarta echipei Franței, în partida cu Belgia. Fundașul Galateau reușește 
sd respingi mingea din țața belgianului De Sutter Foto : Dragoș NEAGU

c : /W

0 Ultima etapă va decide
9 Ecouri ale partidelor

IȘI încheie astazi eaza pe grupe
echipele din „sferturiordinea in clasamente pentru 

de vineri

prof. dr. ANDREI ILIESCU
secretar al Comitetului de partid 

al-------I.E.F.S.

DRUMUL UNEI ANGAJARI TOTALE

3
Spre satisfacția noastră, unul dintre 
cei ce au izbutit performanța de a 
cuceri locul I, într-o companie deo
sebit de selectă, a fost Vasile Ne
delcu, învingător la salturile de la 
3 m. Și 
Nedelcu 
învingă.
(R.D.G.)
sandr Cucerihin (U.R.S.S.) l-au ta
tonat în permanență, ba chiar so
vieticul a și condus după primele 
trei sărituri. Victoria a fost decisă 
de abia la săriturile a opta și a 
noua, pe care reprezentantul țării 
noastre le-a executat foarte bine și 
a obținut un punctaj net superior 
partenerilor săi de întrecere. 2‘/i 
salt înainte în echer și 2'lț salt con
tra grupat i-au adus lui Nedelcu 
41,40 și respectiv 46,80 p, în vreme 
ce Cucerihin totaliza doar 36,30 
(ll/a salt înapoi întins) și 27,30 p 
(l11 salt răsturnat întins). De la 
280,45—277,25, „scorul" a devenit 
368,65—340,85, bineînțeles în favoa
rea lui Vasile Nedelcu care, In acest 
fel, obține o performanță cu totul 
meritorie, ținînd seama în primul 
rînd de valoarea adversarilor cu 
care a avut de luptat.

T«a fete, ani avut prilejul să ur
mărim un pasionant duel între so
vieticele Tatiana Țimbalist și Va
lentina Evstifeeva. Pe rînd ele au 
avut conducerea, fiecare săritură 
aducînd spectaculoase răsturnări de 
situații, pe rînd fiecare sportivă s-a 
străduit să execute cît mai corect și 
cît mai elegant exercițiile, fiind .con
știente că orice ezitare aducea o 
penalizare. Această întrecere a fost 
decisă de abia la ultima săritură, In

D. STANCULESCU

trebuie să spunem că lui 
nu i-a fost de loc ușor să 
deoarece Dieter Waskow 

și. mai cu seamă, Alek-

(Continuare in pag, a 4-a)

Urmărind lucrările Conferinței 
Naționale a partidului, am încer
cat sentimentul că trăiesc unul din
tre momentele cruciale ale existen
ței mele... Am avut în permanență 
convingerea că în acele clipe se 
hotărăște întregul nostru viitor. Și 
nimănui nu-i este indiferent felul 
în care va trăi. Am înțeles din cu
vintele tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, că în mîinile noastre 
K află ac^t viitor, că de felul ia

care vom munci
care le vom depune depinde ca, în 
următoarele două-trei cincinale, 
România să atingă nivelul țărilor

și de eforturile pe

CARMEN lONESC’J 
membră a lotului olimpic 

de atletism

(Continuare în gag. a 4-a)

De fapt, lucrurile sînt lămurite in 
cele patru grupe ale primei faze a 
campionatului european universi
tar de fotbal, înaintea disputării ul
timei etape. Și sînt lămurite în ce 
privește cele două echipe calificate 
pentru sferturile de finală. In pri
ma, Cehoslovacia și U.R.S.S. (favo
rită firească în jocțil cu Luxem
burg), în a doua Iugoslavia și Spa
nia, în a treia Belgia și Ungaria 
(greu de presupus căi va pierde azi 
în fața Franței) și în a patra Româ
nia și R.F.G. Ceea ce a mai rămas 
de clarificat este doar ordinea in 
grupe a acestor echipe, peniru că 
în funcție de locul ocupat urmează 
să-și cunoască adversarii din sfer
turi. Și aceasta vor decide parti
dele de astăzi, unele direct între 
candidate (Iugoslavia — Spania și 
România — R.F.G.).

Partidele deputate vineri s-^u

bucurat și ele de interes din par
tea amatorilor de fotbal, numărul 
total al spectatorilor atingind cifra 
de 40 000. Ele au oferit, in general, 
spectacole atractive, chiar pasio
nante (cea de la Constanța de pii-

dă.
de
revenim în rindurile" care urmează 
cu citeva
care completează scurtele noastre 
cronici de ieri.

România — Olanda sau cele 
a Cluj și Craiova). Asupra lor

amănunte și aprecieri

CRAIOVA: Fotbal frumos, victorie meritată
Marea dragoste a oltenilor pentru 

fotbal este evidentă. Vineri, la der- 
by-ul grupei I din Cetatea Bă
niei, dintre teamurile Uniunii Sovie
tice (actuala campioană europeană) 
și Cehoslovaciei, au asistat în 
vremii închise și umede, peste 
spectatori care au aplaudat la 
deschisă frumoasele faze de 
create de jucătorii celor

ciuda 
12 000 
scenă 
fotbal 

— _ __ .______ ___ două
echipe. Intr-adevăr aceștia au reu
șit să ofere
craiovean un 
resant.

Victoria ed .
ggțc ca y.~. deși ea a fost olți-

admirabilului public 
fotbal plăcut și inte-

ipei Cehoslovaciei a-

ținută cu prețul unor mari eforturi 
în special io finalul meciului cînd, 
de altfel, a1 și înscris golul victoriei 
în min. 89 dintr-un penalty la un 
fault clar comis In careu de funda- 
șui central sovietic Vasiliev asupra 
lui Uarasiitn și transformat precis de 
Ondruț. Echipa Uniunii Sovietice 
deși învinsă, a avut o evoluție bună, 
oracticînd un fotbal atletic. în viteză, 
bazat pe forța de penetrație a unor 
jucători ca Vasiliev, Mosalenkov, 
Malinin, Trusov șl Kalașnikov, dar,

(Continuare in pag. a 3-a)

muraz Kakulia, 
tide de simplu, 
tn care echipei noastre îi trebuie 
un singur punct spre a fi califi
cată în semifinalele interzone, pen
tru meciul cu Australia, campioana 
asiatică. Dacă totul decurge normal, 
vom vedea acest meci La București, 
peste două săptămîni.

O după amiază toridă, sub ce
rul Gruziei. De data aceasta, nici 
un nor, cît de mic, nu stă în calea 
razelor fierbinți ale soarelui, care 
parcă transformă fosa terenului 
central intr-un cuptor cu cărbuni 
încinși. Desigur, pe 40° la umbră, 
nimeni nu are poftă să joace aci o 
partidă de tenis. Și totuși. La ora 
15.20 precis, conform protocolului 
întîlnirii, cele două formații de du
blu intră în arenă. Începe o par
tidă extrem de importantă, proba
bil chiar decisivă pentru 
întâlnire.

Am văzut de multe ori 
acest extraordinar cuplu 
format de Ilie Năstase și 
riac. Poate că o singură dată, însă, 
i-am savurat cu atîta intensitate 
jocul, ca ieri. Era anul trecut, la 
Charlotte, în challenge-round. A- 
tunci, ca și acum, acești excelenți 
„dubleri" (poate unici, chiar) au ți
nut atît de clar în mînă un meci, 
impundndu-se, am spune „mate
matic", în fața unor adversari de 
valoare.

După două ghemuri de studiu 
(1—1), pe .................... ”
amîndoi românii dau cîte un re
tur... de vis, care paralizează pe

întreaga

la lucru 
de tenis
Ion Ți-

serviciul lui Lihaciov,

Radu VOIA

(Continuare în pag, a 4-a)

AZI ARE LOC 
A DOUA PRORĂ

A CAMPIONATULIII
BALCANIC DE CICLISM

Conferința reprezentanților
din Balcani

a

federațiilor
POIANA BRAȘOV, 22 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Reprezentanții federațiilor parti

cipante la cea de a V-a ediție a 
Campionatului balcanic au luat 
parte sîmbătă la lucrările Confe
rinței balcanice de ciclism. I-e or
dinea de zi au fost înscrise : 1. 
Raportul secretarului general al 
Campionatului balcanic, Alșo Ba
laș (România), 2. Stabilirea locu
lui și a datelor de desfășurare
celei de a Vl-a ediții a competi
ției, 3. Alegerea noului secretar ge
neral al Campionatului balcanic de 
ciclism.

In raportul prezentat de Alșo 
Balaș au fost subliniate eforturile 
depuse de federațiile de ciclism din 
Bulgaria. Grecia, Iugoslavia. Româ
nia și Turcia pentru întărirea re
lațiilor și o mai strînsă legătură 
între ele. A fost subliniat, ca un 
fapt pozitiv, că această competiție 
balcanică a devenit un concurs ofi
cial în calendarul Uniunii interna
ționale cicliste, forul internațional 
fiind reprezentat, la cursele de la 
București și Brașov, de arbitrul in
ternațional Octavian Amza.

Au fost puse în discuție, cu a- 
cest prilej, citeva probleme legate 
de dezvoltarea ciclismului în Bal
cani, printre care organizarea unei 
competiții rezervată juniorilor și a, 
altor concursuri de fond. Râmirie 
ca anul viitor, la Istanbul, să se 
ia o hotărire definitivă asupra for- : 
mei și datei ediției inaugurale a 
competiției pentru juniori, ca si 
pentru organizarea unui tur al Bal
canilor pe ruta Atena. Istanbul, 
Sofia. București. Belgrad.

Cea de a Vl-a ediție a Cam- 
pionatului balcanic de ciclism se 
va desfășura la Istanbul, la 22 si > 
24 iulie 1973. In funcția de secre 
tar general al Campionatului bal
canic a fost ales dl. Ismet Onuk 
(Turcia).

★
Brașov plouă In... re
de îngrijorare pentru 

cursei de . fond de du-

La Poiana 
prize, motiv 
participanții 
minică. Ei vor avea de făcut fa’A 
nu numai durității traseului de I 
125 km (Rîșnov, Bran. Rucăr, Bran, 
Brașov, Poiana Brașov) ci. cbipă cît j 
se pare, și ploii ! Insuccesul din 
cursa pe echipe i-a ambiționat pe i 
cicliștii noștri care speră — mai 
ales Vasile Teodor -— să-și ia re
vanșa în această a doua probă a 
competiției balcanice.

Hristache NAUM

ZILE DE VACANTA, ZILE DE SPORT

hi aceste zile, elevii Școlii generale nr. 96 din Capitală, sub conducerea 
profesorilor de educație fizica, desfășoară o susținută activitate sporti’ă 

pe stadionul Constructorul
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I 1941 1968 1971

Numitor comun ■
■

i
I
I
I 
I
II

Asociații sportive 
Secjii afiliate active 
Sportivi legitimați activi 
Sportivi clasificați

— categ. I
— categ. a ll-a 

Antrenori
Arbitri 
Instructori 
Profesori de educație fizică 
Echipe divizionar» 
Titluri naționala 
Baze sportive 
Secfii de școli sportiva 
Grup» d» i — copii

— juniori 
Echipe în campionate județene

7
15

210

8

12

8

14
18

99
97

1.100
915

15
83
39

142
215

81
3
1

30
3 

cu 220 
cu 280

21

41

308
143

1131
1.901

27
180
44

192
393
10A

7
2

276
8 

cu 540 
cu 8fcC

104

ta
tta*
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CINEVA VEGHEAZĂ...
H&i Qi

* ?. :?•

...la creșterea mlădiței care a 
prins rădăcini bune în Teleorman, 
numită- sport. Acel cineva exerci
tă o permanentă îndrumare a ac
tivității de educație fizică ți sport 
din întreg județul. Recomandări
le — verbale sau în scris — făcu
te celor ce se ocupă într-un fel sau 
altul de destinele sportului teleor- 
mănean. principiile pe baza căro
ra se dezvoltă această activitate 
pornesc de la Hotărfrile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1971, 
de la adevăruri de necontestat 
Astfel, oamenii muncii din Teleor
man — indiferent dacă lucrează in 
agricultură sau industrie — au ne
voie de relaxare, de mișcare in aer 
liber și destindere pentru reface
rea forței de muncă, pentru for
tificarea organismului... Să se or
ganizeze cît mai multe competiții 
sportive, să se construiască baza 
și, în plus, 
preocuparea 
manțele sportivilor din Județ la ni
vel republican.

Nu există însă numai îndrumare, 
ci și sprijin permanent. Planurile 
— Pe durată mai scurtă sau mai 
lungă — întocmite de CJEFS Te
leorman, sînt cercetate și studiat» 
tn amănunt: periodic se ana’.izea-

să existe permanent 
de a ridica perfor-

ză activfta*^a factorilor ce răs
pund de pros pe rare a sportul ui in 
județ (o astfel de ședinjă va avea 
loc chiar la jumătatea lunii au
gust) ; toți cei ce au posibilități 
— persoane, asociații sportive, or
ganizații socialiste — i * 
nați ta Întărirea baze-, 
din sector.

Pentru cei care n-au 
la citirea rtndurilor de mai 
cine este îndrumătorul și «prijini- 
torul mișcării sportive din județ, 
cine veghează ca sarcinile de par
tid privind dezvoltarea educației 
fizice și sportului să prindă via
ță. facem cuvenita precizare i este 
vorba despre Comitetul județean 
Teleorman al PC.R

Am aflat — umbBnd și di»cu- 
tlnd cu diverși oameni — ca un 
mare iubitor al soorfj'.ui. rare Iși 
rezervă întotdeauna timp etnd este 
vorba despre educație fizici șl 
sport, deși are multiple »’ impor
tante sarcini, este însuși Mari» 
Dritaan. membru al C.C al P.C.1U 
prim-seeretar al Comitetul»! Jude 
lesa Teleorman al P.CJU cureze 
apleacă, de cele mai multe ori 
pînă la amănunt, asupra proble
melor mișcării sportive. Tovarășul 
Marin Drăgan a dat îndrumări și

eresează îndeaproape de Ktua- 
crărtlor la bazinele noi de inot

AI
PERFORMANTEI

>

sînt antre- 
i material»

intuit îr.cl.
sui.

h
Ț J

/

O 7

cu de părinte, ir
o—.rtetul — 
-buie la 
re. Do.ă

rf

M

!< ■ -Ggh

P
-

Oglindă de apă in tona sportivă fi de agrement a orașului Alexandria

1 - *re «ț

Abia sosisem de pe tei'en. pe la 1’ 
Colindasem prin județ cu un a_t>' 
I.M.S. alături de președintele CJ Lf S 
tov. Haralambie I ones cu., pe o cAll-râ 
de 30—35 de grade și acum ne odihnmr. 
puțin. —. la sediul C.J.E.F.S. — ti 
unor pahare cu apă rece, brunxate. 
Gîndeam că terminasem cu documer-un 
rea. cînd...

__ Numai atît veți scrie despre Județul 
nostru?, ne-a. întrebat tovarășul 
cu. parcă -dezolat

La început nu l-am înțeles Aveare 
un caiet gros, plin de notițe, cu daie 
interesante. A venit, Insă, completarea

— După ceea ce ați cules pînă acum. 
a conchis președintele, ar reieși ca Ju
delui noatru nu este de talia celor c® 
tradiție și condiții materiale deosebite in 
ceea ce privește sportul — ceea ce este 
adevărat ; că sîntem în plină activitate 
de creare a unor baze adecvate — ceea 
ce este, iarăși, adevărat. Ne este teamă, 
însă, că s-ar putea crede că pe noi nu 
ne preocupă performanța, că ne mul
țumim, în acest stadiu, doar cu «portul 
de masă. Unde, este drept, am obținut 
succese.

— Există, cum spuneți', doar preocupa
re pentru performanță sau au început 
să apară și rezultate î

Răspunsul la întrebarea de mai sus 
l-am consemnat abia după consultarea 
unor dosare, a unor rapoarte anuale, a 
unor tabele expuse In sediu. Concluzia 
este că avea dreptate tovarășii; preșe
dinte. Tinîdu-se cont de posibilități, de 
condiții, de valoarea factorului uman, 
județul a fost profilat pe anumite ramuri 
de sport. Și astfel, performanța — în 
multe discipline — apare mereu tn Te
leorman, Dovezi :

— Box; 5 secții (cîte două ta fiecare 
din orașele Roșiori, Tr. Măgurele. Ale
xandria). Se desfășoară un campionat 
județean — tur și retur — pe echipe, 
în 1970. Florian Georgescu a fost finalist 
pe tară: 1971. Petre Neagu — locul S P« 
țară: 1972, Gh. Tălpigă — finalist ;

— Judo : două secții (Tr. Măgurele și 
Alexandria) participante de doi ani în 
campionatul republican. De fiecare datâ 
clasate pe locul 3 la juniori și copii ;

— Lupte î o singură secție — bună — 
la Roșiori. în fiecare an cel puțin locul 
3 în campionatele de zonă, dînd * * 
campioni. Constantin Teucsanu 
nut locul trei la campionatele 
care de juniori mari ;

— Atletism i 3 secții la școli
— juniori. Participante la divizia
a in-a interjudețeană ;

— Oină : 8 secții active (Crîngu, Măl- 
dăleni, Băduleasa, Tr. Măgurele. Olteni, 
Vîrtoape, Trivale, Clolănești). Cel mai

;-*;> ############### #

_ 3—4a obti- republl-
sportive pe zona

ta ț--/—»y iieț — ixtg p* 
pnma rece sparvr; al podețului In anul 
IȘTI si ;o. OT- f-, ».e mai Dune:
1. Euțocla Mana .Alexandria) _ locul I 
la Anala .Cupei R>mAn;e* — srmâ 
spor: ZxM: X Mlreea Laza (Roșiori de 
Vede) — Jocul n la ena:s concursului 

. republican d« mtcrooMdete: L Petre 
Neaxu (Tr. Mârurele) — ocul m la fi
nala campionatului republican de box 
al Juniorilor: t Mlhal Rexeaoa (Tr. M4- 
gurelei — locul II la Crtaia concursului 
republican de bielele» turism ; S. loan* 
Capsee (Drâginesti Clascal — ’.ocu- UI 
la finala „Crosului tineretului»; c. Iu
lian Dudău (Roșiori de Vede) — locul 
UI la finala concursului reoub^cen de 
lupte ai Juniorilor; 7. ton Gaaeea (Tr. 
Măgurele) — locul III la finala campio
natului republican de Judo (juniori): *■ 
Marin Georgescu (Olteni) — locul I eu 
echipa la finala .Cupe! tineretului de 
la sate“. locul n în .Cupa Federației ro
mâne de omâ“: 9. Nieolae Nicolescu 
(Alexandria) — cel mal constant și mai 
disciplinat fotbalist al echipei Comerțul 
din Alexandria (div. C): 10 Constanța 
Miu (Alexandria) — locul VT la finala 
„Crosului tineretului».

„CARAGEA NU POATE LIPSI u
■ ■■

PRETUTINDENI, RASAR CA... CIUPERCILE
Evident, nu se poate spune că ju

dețul Teleorman ar dispune de o mare 
tradiție sportivă, că ar avea o bază 
materială satisfăcătoare. Se poate spu
ne, Insă, că pe aceste meleaguri din 
Cîmpia Dunării sportul este îndrăgit 
«i că se fac eforturi pentru a se con
strui și amenaja baze sportive.

Am fost invitați la o plimbare prin 
județ și. de ce să n-o spunem, am 
fast plăcut impresionați, pentru că 
pretutindeni am văzut răsărind aseme
nea cuiburi ale educației fizice și 
sportuluL La ALEXANDRIA, de pil
dă. am jxjpait într-o viitoare, minu
nată zonă sportivă și de agrement a 
orașului. Aici am văzut întli poligonul 
de tir tn construcție. Are 20 linii de 
tragere, 4 linii pentru pistol, sală de 
armament, vestiare, dușuri, sală pen
tru trageri cu aer comprimat (inte
rior sau exterior) șa. Alături, în- 
tr-ua minunat cadru natural, bogat 
In verdeață, ștrandul. Cuprinde, bine
înțeles, cabine, dușuri și două bazine : 
anul pentru copii, celălalt, de dimen- 
siaai olimpice, cu I culoare ți căptușit 
ca faianță. Bazinele erau gata și se 
lucra la trambulină. In continuare — 
stadionul gazonat, cu tribună de be
ton ce se va extinde pentru a cuprin
de 10 000 □* spectatori. Sub tribună

se va construi sală de popice (cu două 
piste), sală de pregătire fizică pentru 
atletism, două xAIi pentru atletică 
grea. Tot la stadion se fac terenuri 
de volei, handbal, tenis, pistă cu 6 
culoare. Și toată această splendidă 
zonă de pe marginea rîului Vedea 
— unde, prin bararea rîului, se va pu
tea face canotaj — a fost realizată 
prin efortul tuturor, prin transportul 
a zeci de mii de m.c. de pămînt și 
prestarea a mii de ore de muncă pa
triotică.

InMlnim apoi — în același oraș — 
o frumoasă și nouă sală de sport 
(28 16 m), cu vestiare, dușuri și ma
gazine, în curtea Școlii generale 
nr. 2.

La TURNU MĂGURELE, vechiul 
stadion a fost complet reamenajat, 
astfel că în prezent el a devenit o 
cochetă bază sportivă. S-a brăzduit 
suprafața de joc. au fost amenajate 
o pistă de atletism, terenuri de bas
chet, volei, handbal, tenis — bitumi- 
nlzate. Sub tribună a apărut prima 
popicărie acoperită din județ, dota
tă cu toate instalațiile necesare. La 
unul din capetele stadionului se lu
cra la amenajări pentru atletism : 
sector de sărituri, de aruncări, piste 
șa. în momentul de față s-a stabilit

amplasamentul șl se lucrează la do
cumentația necesară construirii în o- 
raș a unui bazin de înot de dimen
siunile olimpice.

Surpriză plăcută la ROȘIORI DE 
VEDE. In incinta stadionului Spor- 
ting-C.F.R. s-a amenajat o platformă 
de jocuri sportive și s-a recondițio
nat pista de atletism. Vechiul sta
dion al orașului s-a împrejmuit și 
în curînd urmează să se inaugureze 
un bazin de înot, a cărui construcție 
este foarte avansată.

Am avut ce vedea și la VIDELE. 
Aici a fost construit un bazin de înot, 
s-a lărgit și brăzduit terenul de fot
bal, iar momentan se lucrează la a- 
menajarea unei piste pentru atletism 
de dimensiuni regulamentare.

Toate cele de mai sus — numai în 
patru din orașele județului. Dar cite 
multe alte baze n-au luat ființă în 
mediul rural ? Citind materialul din 
această pagină, referitor la sportul 
sătesc, puteți afla amănunte și des
pre ele.

— Dragostea pentru oină a celor 
din comuna Olteni, rezultatele pe 
care le:au obținut pînă acum, sînt 
deosebite. Merită să le faceți o vi
zită. ..

Am ținut seama de sugestia dată 
de către tovarășul I. Stancu, vice
președinte al C.J.E.F.S., și ne-am 
deplasat în comuna amintită. O așe
zare obișnuită, cu case frumoase, 
parte din ele noi, ți multă verdeață. 
O comună vestită In întreaga țară 
pentru oinaril pe care tl are, pentru 
pasiunea oamenilor de aici față de 
acest sport vechi românesc. Cine 
n-a auzit de echipa „Viața nouă" 
Olteni — finalistă, din 1968, la toate 

■competițiile republicane organizate 
(„Cupa U.T.C.", campionate naționa
le, „Cupa României" ș.a.), ocupanta 
locului II în campionatul republican 
pe echipe din anul 1972 (după 
C.P.B. și înaintea unor formații cu 
valoare recunoscută ca i Dinamo 
București, Biruința Gherăiești, A- 
vîntul Curcani, Avîntul Frasin ș.a.).

Auzind de asemenea succese te în
trebi, pe bună dreptate, ce loc ocu
pă oină în viața oamenilor din Ol
teni. Am fost printre ei șl am în
țeles. Fiecare om — cooperator agri
col, salariat — îndrăgește și practi
că oină. Aici, jucător de oină este 
poștașul Gh. Copoieru, președintele 
C.A.P. din comună, Marin Ghiță, 
primarul, Ancu Avram, directorul 
liceului din Olteni, „neîntrecut la 
bătaie", Ion Albu (de fapt, profesor 
de biologie și geografie), munci
torul, elevul de la școala pro
fesională ș.a.m.d. Nu lipsesc nici 
maeștri ai sportului. Ei sînt i Ion 
Albu (directorul de care aminteam 
mai sus), Gh. Stanclu (cooperator), 
Radu Marin (muncitor), Gh. Ma
tei, Aurel Burcică . șl Alexandru 
Matei (toți trei, în prezent, la echi
pa Combinatului poligrafic din Bucu
rești).

Nimic mai greu deeft aâ înșiri 
toate succesele oinarilor din Olteni, 
fiindcă sînt foarte multe... Aici, 
oina este o preocupare a tuturor lo
calnicilor. Și încă de cînd sînt mici. 
Se cuvine să amintim cu acest pri
lej de profesoara de educație fizică 
Smaranda Vasiliu, președinta aso
ciației sportive „Viața nouă" din 
comună. Deși femeie, ea este de fapt 
aceea care sădește, de cîțiva ani. în 
inimile copiilor, oina. începe cu ei 
din ci. a IV-a și muncește cu pasiu
ne pentru a ridica mereu alți copii, 
tineri talentați, schimbul de mîine. 
în 1968 — a luat locul 1 pe țară 
într-o întrecere pentru copii, în 1971 
■— locul V. Și are atîția copii talen
tați.

— Oricind pot face una sau două 
echipe de copii la nivel republican. 
Mereu se ridică alții, ne spunea ea.

Am mai vizitat la Olteni o maga
zie cu echipament, o vitrină plină 
de cupe și diplome, am văzut două 
echipe de copii antrenîndu-se. Ple- 
cînd de aici, gîndeam că oina este 
înfiptă așa de adînc în inima oa
menilor, îneît cred că dacă numele 
comunei s-ar schimba tn „Olteni- 
oina” n-ar fi deloc o exagerare...

✓
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înainte de a porni la treabă, am 
purtat o discuție colectivă. Tema: 
ce va cuprinde pagina de prezen
tare a județului Teleorman ? Erau 
de față un secretar al comitetului 
județean U.T.C., președintele și
vicepreședintele C.J.E.F.S., un in
spector școlar, doi profesori de
educație fizică. La un moment dat. 
cineva a spus i „Caragea nu poate 
lipsi. Este o figură reprezentativă 
în viața sportului 
Și nimeni n-a avut 
potrivă, s-au auzit 
de aprobare.

Curiozitatea de 
bufnit și, după o

teleormănean". 
a obiecta. Dim- 
numai murmure

reporter a ră- 
suită de între

bări. ne-am și notat in carnetul de 
notițe primele amănunte i Sebastian 
Car-agea este un profesor de edu
cație fizică din Tr. Măgurele. 
Activitate multilaterală, parte din 
ea de pionierat. El este cel care a 
introdus prin 
urmă cu ani, 
va : baschetul, 
handbalul. Se 
tuturor pentru

aceste locuri, tn 
o serie de sporturi 
gimnastica sportivă, 
bucură de respectul 

.. ,___ activitatea sa mul
tilaterală, plină de dăruire, aflîn- 
du-se pe aceste meleaguri de peste 
20 de ani.

Puteam să n-avem curiozitatea 
<}e a-l cunoaște 1 Ajunși tn Tr. Mă
gurele, l-am căutat și aflat de tn- 
dată. Greu să reții, din ceea ce 
spune, esențialul. Nu de altceva, 
dar are atttea de spus. Răsfoiește 
un caiet gros, pe care stă scris 
meticulos, cu sublinieri în roșu, tot 
ceea ce a apreciat că merita con
semnat de-a lungul anilor. Reți
nem, de-a valma r... a muncit 
mult și cu folos pentru a amenaja 
baze sportive școlare necesare pre
gătirii elevilor... cu echipa de 
gimnastică sportivă (b) a obținut 
Intr-un an locul l In campionatul

republican școlar, apoi de 3 ori 
cui II... succese asemănătoare ta 
baschet, atletism,... a fost antre
nor al echipei de fotbal Oltul ce a 
activat in Divizia C... mulți din 
elevii săi — peste 20 — au devenit 
profesori de educație fizică (nu
mai tn Tș. Măgurele sînt ti ... a 
făcut studii, experimente...

— De 25 de ani, se confesează, 
trăiesc In mijlocul copiilor, al ti
neretului școlar. M-am străduit să 
Ie formez calități, deprinderi, să 
le împărtășesc cunoștințe pe care 
să le aplice In viață. Aceasta din 
dorința de a-i (ace apți pentru 
muncă de înaltă productivitate, pen
tru performanțe sportive în acești 
ani, am reușit să particip în cam
pionate republicane școlare — eu 
echipele pe care le-am pregătit — 
la 15 finale de gimnastică sportivă, 
3 finale de minibaschet, 7 finale 
de atletism șl peste 200 concursuri 
sportive...

Intr-adevăr, Caragea nu putea 
lipsi!

»O-

DE NECREZUT Șl TOTUȘI
...adevgrat. In cadrul Combinatului chimic de la 

Tr. Măgurele lucrează ca energeticiană și inginera 
Florie* Rotaru. Ce face această tînără ingineră în 
timpul ei liber. In afara producției 7 Ei bine — nici 
mai mult nici mai puțin — pregătește... judokanl. încă 
din 1968 a început să facă propagandă pentru judo, 
a găsit adepți pe care i-a pregătit șl azi este per
soana car» se poate mîndri că a făcut cunoscut, și 
Iubit judoul In Tr. Măgurele și în județ. Are grupe 
de copil șl juniori pe care le antrenează, pentru 
pregătirea cărora depune multă pasiune. Are in 
prezent, în secție, 45 de sportivi.

Nu-i lipsesc, este șl firesc la o astfel de fructuoasă 
activitate, rezultatele bune obținute de elevii săi. In 
1971 — Ion Gancea a obținut un loc III pe țară în 
campionatul republican a! juniorilor. Același loc III 
tot pe țară — In 1972 — a revenit șl lui Constantin 
Arteln» la copiL

Calde felicitări inginerei Florica Rotaru pentru ac
tivitatea sa sportivă plină de pasiune.

„NI-I TARE DRAG SPORTUL!
în drumul nostru prta satele șt 

comunele județului. am tntCzut ade
sea tineri, ba cbtar și virstcici. jo
ci nd fotbal, oină. tăc’-jd atletism sau 
gimnastică Ne-am oprit <je cîtava 
ori — la Țlgăaeștf, Rămirești. Mte- 
dioasa, Olteni — șl a* intrat !— vor
bă cu ei, Intrewnrtu I dncă sportul 
le umple plăcut timpul imer.

— Ni-i tare drag spnrtnl—
Purtam, mal spre sftrștrul rtzxei, 

o discuție cu profesorul de educație 
fizică Constantin Gulună. secretar al

Cros tn pădurea Vedea

CUNOAȘTEȚI A. S. CHIMIA?
A luat ființă, In 1904, in cadrul Combinatului 

chimic de la CV. Măgurele, fiind astăzi asociația 
sportivă eu cel mal mare număr de membri din 
județ i 2 000. Are secții afiliate lai boc, fotbal, 
judo, handbal, volei, șah, tenis de masă, ciclism, 
oină, tenie de ctmp / cinci antrenori șl 16 Instruc
tori sportivi.

Performanțe mai de seamă i echipa de fotbal 
— activează tn Divizia G | judo — In campio
natul republican (juniori și eopii); a obținut 

un loo III pe țară ;la box — tn campionatul repu-

locul 
II in

cam-

blican de juniori — un loc II; ciclism — 
II pe țară la biciclete turism; oină — locul 
finalele „Cupei U.G.S.R.".

Intensă activitate de masă S< organizează 
pionate pe asociație (numai la fotbal au participat
24 de echipe), „Cupa chimistului*, campionate 
Ia șah. tenis de masă, cros, turism ș.a.

Se poate spune că circa jumătate dintre gala- 
riațil combinatului sînt angrenați tn competiții 
organizate de A. S. Chimia.

continuu. Urmează apoi oina, vole
iul. handbalul și chiar... tenisul de 
cimp (s-au și organizat două con
cursuri la nivel de județ, la care au 
participat echipe din comunele Ol
teni, Schela,

.Dirijorii* 
sate tint. In 
de educație 
tr-o comisie 
trabugetari. Sportul școlar sătesc este 
la înălțime: la pentatlonul atletic șco
lar, de pildă, au participat circa *000 
elevi, iar la concursul de șah al ele
vilor — peste 10 000.

Rezultate: în „Capa tineretului de 
ia sate* — a Ut la ediția de iarnă, 

la cea de vară — Teleorm - 
fuat prezent ța toata disetp::- 

La trieră, de pildă, a ocupat 
kcal IU pe țâră (fruntași ai 

i sport fiiza profesorul de e- 
;e fizică Ion Mnstaooară și Gh. 

Surugiu, atac»- razor la I-M A. Bu- 
Tu- 

ajuns ia 
.jturor cate-

I talevr-
• -3

L". USC* 
ta 1971 
loc oe

însemnări despre sportul școlar
$1 PUTERNICI"

SA DEVENIM SĂNĂTOȘI

Stejar).
activității sportive la 

primul rlnd, 43 profesori 
fizică — constituiți tn- 
— și 57 de activiști ex-

Voleiul este 
instantaneul

iubit in județ, attt tn orașe cit fi tn comune, 
surprins in timpul unei partide dirt disputate 

„Cupei fetelor", la Roșiori de Vede

fată pe tovarășul Ște-

O dovadă . 
in cadrul

(Brut 
xdesorul 
itărioară j. 
ia LMA 

joreci). TradipcsaJ a devenit 
ruj ciclisi al jndețujur*. 
ediția a IV-a șl deschis t 
goriilor de rtrstă De altfe 
mănean — Paul Rezeaau. 
Liceul agricol — a ocupat, 
locul II pe țară ți locui IV 
la biciclete turism Tos la 
cinste — .Cupa Teleormaaalu-* 
patru discipline (atletism, voie, hand
bal, ciclism.

Cîteva rinduri și despre baxele pe 
care au loc toate aceste manifestări 
sportive; au răsărit, ca aupercue. 
pretutindeni. La construcția ț> ame
najarea lor, locuitorii comunelor șî-au 
dat din plin concursul. Ce prin men- 
că patriotică, fie prin contribuție bă
nească. In unele așezări — Piatra. 
Troian, Drăgănești Vlașca, pentru a 
aminti numai de cîteva — sînt baze 
frumoase, bine întreținute.

O referire la altă disciplină în
drăgită : popicele. Sint atit de soli
citate popicăriile, incit s-a realizat 
un proiect tip de construcție a aces
tora tn toate comunele județului. De 
altfel, 32 s-au și construit tn diferite 
comune. încă ceva : au început să a- 
pară mese de tenis din beton. Pînă 
acum, 33 de bucăți.

In final, date concludente privind 
participarea tinerilor la mari compe
tiții : „Crosul tineretului" — pesîe 
35 000, .Cupa Teleormanului" — 19 000; 
„Cupa tineretului de la sate" — 41.000 
„Cupa femina" (șah de masă, volei) 
— 7 500 femei. . ___ ------- ---------

fiind

H avem în față pe tovarășul Ște
fan Rosmanet, inspector școlar, gata 
să ne spună tot ceea ce Ii solicităm 
in legătură cu sportul școlar din 
dețul Teleorman. Șl-1 sfătuim să 
ceapă dacă se poate cu ceva 
deosebit, inedit.

— Să vă spun atunci despre 
țiunea noastră experimentală, numi
tă .Să devenim sănătoși și puternici*. 
Are un caracter de masă, este iniția
tă pentru mișcare, eliminîndu-se ca
racterul competiționaL Grupuri de 
cite 4—5 elevi execută diverse punc
te din planul de «biective al acțiunii, 
care cuprinde anumite probe ca : 5 
minute de mers pe jos, 7 minute înot, 
lucru cu lopata sau tirnăcopul la baza 
sportivă a școlii. 10 minute exerciții 
fizice, dansun in echipa școlii ș. a. 
Experimentul s-r introdus in n uă 
școli, eoncurenții asind de executat 
circa 1»7 probe ușoare. Preocupați de 
executarea punctelor — atractive — 
din plan, dau viață acțiunii _Să de
venim sănătoși și puternici**.

Eiiă.-lm să trecem mat departe, 
!r_si f eter locatorul nostru. înainte de 
a r.e prezenta o serie de realizări din 
sec.:.- -:-.s si ;s:i ■: ■retfanre :

— Vreau să vă pun in temă cu o 
se 
că 
se 
e- 
a-

ju- 
în- 

mai
ac-

realitate : să știți că. io general, 
poate spune fără teamă de a greși 
mișcarea sportivă d:n Teleorman 
bazează pe școli — activitatea de 
ducație fizică Și sport din 
ceslora fiind remarcabilă.

Promitem să consemnăm 
tă idee, confirmata ce fapt 
tre președintele CJEFS„ 
dem a ne nota principalele 
la dispoziție:

• Sportul este la loc de cinste in 
toate cele 183 de școli generale și 21 
licee din județ :
• Există preocupare intensă pentru 

amenajarea de baze sportive in in-

cadru)

cinta sau In apropierea 
tuația la sfîrșitul 
140 terenuri de volei. 124 de hand
bal, 123 sectoare de atletism, 17 te
renuri de fotbal, 85 instalații pen
tru practicarea gimnasticii :

• Concursul pentru cea mai fru* 
moașă bază a fost ciștigat de comu
na Seaca ți orașul Zimnicea. La Sea
ca — groapă de sărituri cu două cu- 
loire, pistă de alergări, teren de vo
lei, handbal, baschet, fothal-redus. 
instalație jientru gimnastică în aer 
liber, iar la Zimnicea — groapă de 
sărituri cu două culoare, terenuri de 
volei, handbal și baschet bitumini- 
zate, porticuri pentru gimnastică iu 
aer liber):

• Toate liceele au cel puțin o plat
forma bitumiuizată — pentru sport 
— io curțile respective.

• In județ, 8 secții de școli spor
tive, plasate astfel : Tr. Măgurele (vo
lei, handbal, atletism). Roșiori de 
Vede (atletism). Videle (volei, atle-

. iBm). Alexandria» (volei, atletism).
• Echipele aliate în divizia națio

nală de juniori și școlari : la volei — 
echipa liceului pedagogic din Tr. Mă
gurele : la baschet (b-j- f) liceul Li
ni rea din același oraș.

• Pe ramuri. în județ sînt 130 e- 
chipe (f) ți 150 (b) Ia handbal. 130 — 
atletism. 150 — fotbal. 10 — oină.

• .Slilpi* ai activității sportive 
școlare, profesorii de educație fizică: 
Daniel Niculescu (Liceu) din Alexan
dria), Alexe Crlngașu (Șc. generală 1 
Tr. Măgurele), Aurel Groșereanu (Șc. 
nr. 1 Roșiori de Vede). Matei Nede- 
lea (Șc. gen. Crîngeni). Ion Volnea 
(Șc. gen. nr. 2 Alexandria). Ștefan 
C oacă (Șc. gen. Țigănești), Constan
tin Neacșu (Șc. gen. Căllmlnești). Și 
nu sint deloc singurii care meriți a 
fi amintiți aicl._

școlilor. Si. 
anului 1971 ;

j

j 
Ecgind realizata de Modesto FERRARINI Eetoflrjgj; eiirsța kASTNIG
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„OLIMPIADA RECORDURILOR
Ediția a XH-a a Jocurilor, prevă

zută pentru anul 1940 a prilejuit ca 
nici una alta o adevărată „competiție 
a candidaturilor" : 12 orașe s-au oferit 
să găzduiască întrecerile. Alegerea S-a 
oprit după multe discuții, asupra ca
pitalei Japoniei, dar izbucnirea răz
boiului a dus la anularea hotărtril 
C.I.O. Așa se face că Tokio a devenit 
oraș olimpic abia după 24 de ani.

Japonezii au pregătit cea de a 
XVIli-a Olimpiadă cu migala șl price
perea unor artiști inimitabili. Pentru 
aceasta au muncit cinci ani în șir,' iar 
pe timpul întrecerilor ore fără număr, 
zeci de mii de specialiști în cele mai 
diferite domenii de activitate, de la 
erudiți ai telecronicii și pînă la sim
pli amenajatori de baze sportive. Așa 
se face că din punctul de vedere al 
organizării, reușita a fost deplină, pe 
toate planurile.

Din punct de vedere sportiv, jocu
rile nipone au reprezentat un moment 
de vîrf Ia timpul respectiv. In acest 
sens s-a spus — pe bună dreptate — 
că Tokio a găzduit o „olimpiadă" a re
cordurilor. Unele dintre ele, privind 
performanța, ca atare, au fost consem
nate în fișele întrecerilor de atletism, 
de înot, pe velodrom, poligon sau po
diumul halterelor. Altele, neînregistra
te oficial, s-au referit Ia numărul 
sportivilor participant, la acela al 
problemelor de concurs, la totalul 
spectatorilor și multe alte lucruri. E- 
vident, pe noi ne interesează cel mai 
mult recordul... recordurilor In acest 
sens aproape că n-a existat probă în 
care să nu fi fost egalată o perfor
manță maximă, olimpică, sau chiar 

'tpondială, diferite recorduri continen
tale, ca să nu mai vorbim de sumede
nia de recorduri naționale consem
nate în special la înot și atletism. In 
ceea ce privește valoarea tehnică a 
competițiilor olimpice, specialiștii au 
putut înregistra însemnate creșteri la 
aproape toate cele 20 de sporturi în
scrise în program, dar, în mod special, 
a reținut atenția desfășurarea probe
lor de înot, la care Don Scholander. 
Dawn Fraser et comp au făcut ca na- 
tația să concureze direct atletismul, 
regele sporturilor olimpice. Din pă
cate, pentru noi românii probele de 
înot n-au însemnat aproape nimic, 
deoarece nici unul dintre sportivii 
noștri n-a fost prezent pe blocstar- 
turi. In schimb, am încercat emoții 
neînchipuite în disputele atleților. 
Marea noastră campioană, Iolanda 
Balaș a mai adăugat un titlu olimpic 
bogatului său palmares, ducînd, tot
odată, recordul olimpic In imediata 
vecinătate a celui mondial. Junioa
ra Mihaela Peneș, „marea necunos
cută" de pînă atunci, a devenit din- 
tr-o dată marea campioană a suli- 
țașelor. Lia Manoliu, la a IV-a Olim
piadă, ca și la Roma, a urcat din 
nou pe podium, iar Viorica Viscopo- 
leanu, Șerban Ciochină și Maria Dia- 
cor.escu au ocupat locuri printr«

EDIȚIA A XVIII-a
Locul : Tokio (Japonlg)
Data l 10—24 octombrie 1964
Participant! t 5558 de sportivi (din

oara 732 femei) din 94 de țări.
In program : 20 de discipline spor-

tlve. Ou 163 de probe.
Sportivii români au participat (cu

147 comcurenți) la întrecerile din 33
sporturi, obtlnînd 2 medalii de aur
(atletism), 4 medalii de argint (caiac-
canoe, lume și fir) și 0 medalii de
bronz (calac-canoe, atletism și lupte).
precum și puncte (la atletism. -a iac-
canoe, gimnastică, haltere lupte gre-
co-rom ane si There, polo pe apt.
scrimă, tir si volei).
CLASAMENTUL — NEOFICIAL —

PE MED ALB

Aur Argint Bronz

1. S.U.A, 36 26 28
2. U.R.S.S. 30 31 35
3. Japonia 16 5 8
4. Germania* 10 22- 18
5. Italia 10 10 7
6. Ungaria 10 7 5
7. Polonia 7 6 10
8. Australia 6 2 10
9. Cehoslovacia S 6 3

10. M. Britanie 4 12 2
11. Bulgaria 3 5 2
12. Finlanda 3 0 2

N. Zeelandă 3 0 2
14. ROMANIA 2 4 6
15. Olanda 2 4 4

•) Germania — echipă unită.

CLASAMENTUL NEOFICIAL
PE PUNCTE

1. U.R.S.S. 607.33
2. S.U.A- 581.83
3. Germania 237.50
4. Japonia 234,50
5. italia 185
6. Ungaria 175,50
7. Polonia 151,50
8. M. Britanie 136
9. Australia 126,50

10. Cehoslovacia 101
11. Frantq 97
12. ROMANIA 94,50
13. Olanda 70
14. Suedia 68.50
15. Bulgaria 65.50

I
I
I
I
I
I
I

medalii

„punctelor 
făcut multe 

printre com- 
greco-roma-

mai scăzut 
obținut de

Tinăra campioană olimpică de 17 
ani, Mihaela Pene?, pe podiumul 
d» premiere de la Tokio

a 
sur
ma! 
sa
pa-

I

ABEBE BIKILA

IULIU HEBRISTEAN. COMUNA
ZAR. „In grupul nostru s-a iscat o vie 
discuție, in contradictoriu, căreia numai 
dv. îl putetf pune capăt. Un înaintaș, în 
luptă pentru balon cu un apărător la 
to metri de poarta acestuia, îl faultează. în divizia A si in

A.S.A. Tg. Mureș 
4 pe care l-a ocu- 
dlviziel A, ediția 
cea mai bună per- 
lotbalisttcâ a aees-

fruntași. Niciodată, Pînă la Tokio, 
atletismul nostru n-a fost atît de 
bine reprezentat la Olimpiadă.

Cu acest prilej, România a obți
nut două medalii de aur, 4 de argint 
(printre care Ion Tripșa — tir, An
drei Igorov — canoe, Valeriu Bu- 
larca — lupte) și 6 de bronz (Aurel 
Vemescu — caiac, Cornelia Sideri 
•— caiac, Vernescu, Sciotnic, Țurcaș, 
Cuciuc — caiac 4, Dumitru Pîrvu- 
lescu și Ion Cernea — lupte, Lia 
Manoliu — atletism) și locul 12 
(94,50 p) în clasamentul general, neo
ficial, pe națiuni. Bilanțul n-a 
putut fi însă apreciat ca bun din 
cauza faptului că o parte dintre spor
tivii și echipele noastre, cu justifica
te pretenții, au avut la Tokio o e- 
voluție nesatisfăcătoare, cum a fost 
cazul fotbalului, gimnasticii mascu
line, canotajului, voleiului etc.

Dar „Olimpiada recordurilor* 
fost totodată și o Olimpiadă a 
prizelor, care au însoțit cele 
multe ramuri sportive dîndu-le 
voare, mărind interesul, agitînd 
siunile. La intîmplare ne vine' în 
minte succesul Gallnei Prozumenșci- 
kova, la 200 m bras, Lynn Davies — 
la lungime, Mary Rand — la lungi
me femei, Egon Franke — la floretă, 
Grigori Kris — la spadă, Hans Zdra- 
zila — la 
ciclism — 
Podiumul 
călărețului 
d’Oriola, învingător 
miu al Națiunilor.

Recorduri... surprize... dar Tokio a 
consolidat pe soclul celebrității și 
cîțiva titani ai sportului: Bob Hayes, 
Iolanda Balaș, Valeri Popencenko, 
Don Scholander, Jiirgen Eschert, 
Viaceslav Ivanov, Leonid Jabotinski. 
Vera Ceaslavska ș. a.

haltere, echipa Olandei de 
la 109 km și revenirea pe 
olimpic, 
francez

după 12 ani, a 
Pierre Jonqueres 
în Marele Pre-

EROII
născut
Abeba, 
prove-

BIKILA ABEBE (Etiopia), 
la 7 august 1932. lingă Addis 
este primul campion olimpic 
nit din Africa neagră șl singurul 
atlet din lume care a ciștigat de două 
ort consecutiv epuizanta probă de 
maraton (în 1960 șl 1964). Ostaș în 
garda personală a împăratului Haile 
Selassie, el a surprins spectatorii la 
Roma, ajungînd la sosire... desculț. 
La Tokio, de data aceasta tînărul 
ofițer etiopian (la 32 de ani), a re
petat performanța, devenind unul 
dintre eroii sportivi al lumii. La Me 
xieo, în 1968, el a abandonat după 17 
km, dar cea mai mare tragedie a 
vieții sale se petrece anul următor, 
în 1969, cînd cade victimă unul acci
dent de automobil și rămine invalid 
pentru totdeauna, tocmai el. cam
pionul alergării nesfirșite. El reapare 
într-o lume sportivă ciudată, pard- 
dpmd la campionatele mondiale de... 
tragere cu arcul rezervate handica- 
pațllor fizic.

GLORIE ÎNVINGĂTORILOR 
ONOARE ÎNVINȘILOR!

meciuri susținute 
Tokio (campionul 
limpic, turcul Ayvaz 
a luptat însă numai 
de cinci ori !), dar 
locul unei victorii 
puncte a terminat 
egalitate partida 
finlandezul (iarăși 
finlandez!) Tapio. Bra
șoveanul a avut to
tuși, în final, satisfac
ția unei 
argint.

La 
condiții 
de-a dreptul imposi
bile, ploaie, ceață, 
frig s-au desfășurat 
finalele de caiac-ca- 
noe. La K 2—1 000 tn 
cu șanse de victorie, 
echipajul campion 
mondial Vasile Nicoa- 
ră și Haralambie Iva
nov. Dar, ghinion, I- 
vanov este bolnav, are 
febră și ceața, pur și 
simplu, îi îneacă plă
mânii. Ai noștri au 
tras bine pe prima 
parte a cursei, au 
condus chiar, dar au 
fost ajunși de suedezi 
și olandezi. Mai erau 
doar 20 de metri — 
medalia de* bronz pă
rea ca și- cîștigată — 
cînd Ivânov s-a pră
bușit aproape leșinat, 
cu capul în piept. Ca
iacul își continua to
tuși înaintarea, dar 
chiar pe linia de sosi
re el a fost depășit 
de cel al echipajului 
german...

La Korakuen, în 
frumosul parc Ueno, 
pentru prima oară din 
1952 boxerii români 
n-au cucerit nici o 
medalie olimpică. Au 
fost oare mai slabi ca 
la celelalte Olimpia
de ? Categoric nu, dar 
cel puțin în do-uă 
tide decisive — 
că și MihaUc 
drumul lor către po
diumul de premiere 
le-a fost barat de... 
arbitri. Un „neutru", 
ziaristul francez Mau
rice Maurei scria în 
l’Eqtlipe : „Românii au 
fost printre marile 
victime, printre cei 
nedreptățiți, în ciuda 
boxului lor agreabil 
și clasic. Unul dintre 
cei mai buni repre
zentanți ai lor, semi- 
ușorul Mihalic, îl în
vinsese în sferturile 
de finală pe polonezul 
Kulej, care a obținut 
totuși decizia și două 
zile mai tîrziu — ti
tlul olimpic".

Deci, glorie învin
gătorilor — onoare 
învinșilor !

Romeo VILARA

Megalopolisul nipon 
Tokio, gazda J.O. din 
’64 ne-a fascinat prin 
ritmul său trepidant 
pînă la obsesie, dar 
mai mult decit toate 
prin amestecul său de 
tradițional și modern 
— japonezul trăind, 
cum se spune, cu un 
picior în trecut și cu 
celălalt în viitor! A- 
cest amestec, adesea 
strident, l-am întîlnit 
aproape la tot pasul, 
mai ajes că, prin for
ța împrejurărilor, de 
dimineața și pînă 
noaptea tîrziu, eram 
nevolți să străbatem 
în toate sensurile a- 
cest oraș — cel mai 
mare din lume — ba
zele olimpice, pe care 
evoluau și sportivii 
noștri, fiind împrăș
tiate în cartiere sau 
chiar în localități di
ferite, la distanțe de 
mulți kilometri. Lup
tătorii, de pildă, evo
luau la Komazawa, 
canoiștii la F 
fotbaliștii la 
trăgătorii la 
voleibaliștii la 
haina, boxerii 
rakuen etc., la 
țe apreciabile, nu toc
mai ușor de parcurs, 
în ciuda trenurilor și 
a metrourilor de mare 
capacitate și viteză...

La această a XVIII-a 
ediție a Jocurilor, 
12 dintre sportivii ro
mâni au cucerit me
dalii : 2 de aur, 4 de 
argint și 6 de bronz, 
alți 19 clasîndu-se pe 
locurile IV—VI. Dînd 
cinstirea cuvenită lau- 
reaților noștri, fie-ne 
îngăduit ca la această 
retrospectivă să nu ne 
mai ocupăm de succe
sele Iolandei Balaș și 
Mihaelei Peneș (victo
ria acesteia la suliță 
a fost considerată 
printre marile surpri
ze ale J. O.), ale lui 
Ion Tripșa, Ion Cernea 
sau Andrei Igorov etc, 
ci să readucem în ac
tualitate numele cîtor- 
va... învinși !

La tir, pe poligonul 
din parcul Nezu, la 
armă liberă, calibru 
redus, poziția culcat 
60 f erau mulți con- 
curenți de valoare. In
tre aceștia și Nicolae 
Rotaru. Cu puțină vre
me înaintea plecării 
spre „Soare răsare", 
el trăsese un rezultat 
de 598 p, performanță 
care, firește, in lu
mea tirului, a făcut 
multă vîlvă. Stăpînit, 
probabil, de emoție în 
ziua concursului, Ni-

Sagami, 
Omva, 
Asaka, 

i Yoko- 
la Ko- 

. di&tan-

colae Rotaru a înce
put slab : cu o serie 
de 95 p, care avea să 
fie cel 
punctaj 
vreunul dintre primii 
25 de clasați. în con
tinuare însă a tras 
magistral, expediind 
următoarele 50 de
focuri exact în „zona" 
decarului. Deci, de 
cinci ori cite 100 de 
puncte ! O asemenea 
ispravă n-a mai reu
șit, la Tokio, nici un 
alt concurent, dar cu 
totalul de 595 p el a 
fost obligat să se mul
țumească cu locul 
cinci. Cu două punc
te mai mult, în pri
ma serie, Nicolae Ro
taru ar fi putut de
veni campion olim
pic !

Jocul 
rele" a 
victime 
petitorii _ 
nelor, în sala de la 
Komazawa. Una din
tre aceste victime a 
fost și Ion Țăranu. 
El a luptat cu cei 
mai puternici, n-a 
pierdut nici un meci 
și pînă la urmă s-a 
clasat abia pe locul 
cinci. Țăranu l-a în
vins la puncte pe bul
garul Todorov, a în
cheiat la egalitate me
ciul cu campionul 
mondial, sovieticul 
Kolesov, a fost — din 
păcate egal șl cu fin
landezul Laaxo și în 
ultima partidă l-a în
trecut la puncte pe i- 
ranianul Zanghian. Cu 
aceasta Țăranu a acu
mulat șase puncte rele 
și a fost eliminat, în 
timp ce învinsul său, 
Todorov, cucerea me
dalia de argint ! De 
altfel, cu excepția lui 
Kolesov — devenit și 
campion olimpic — 
Țăranu a fost singu
rul luptător neînvins 
la categoria 78 kg ! 
Și cînd ne gîndim că 
daca n-ar fi ezitat, 
intr-un moment deci
siv, în meciul cu La
axo, șl ar fi obținut 
victoria la puncte în 
focul egalității, Ion 
Țăranu n-ar mai fi 
fost al cincilea, ci 
chiar campionuj olim
pic. O medalie de aur 
ratată pentru un sin
gur punct rău, în 
plus !

Intr-un anumit fel 
cam asemănătoare a 
fost situația și în ca
zul lui Valeriu Rular
ea, la categoria 70 kg. 
Nici el n-a pierdut 
nici unul din cele 7

Sagami, 
atmosferice

GEO CIOLTAN, BUCUREȘTI. Un ca
tren dedicat noii promovate în divizia 

Delta --------Tulcea :

Arbitrul acordă lovitură liberă Împo
triva Înaintașului care a faultat. Apără
torul execută lovitura liberă, trimlțind 
balonul din afara suprafeței de pedeapsa 
(altfel el nefilnd in joc), spre portarul 
său, care Insă nu este atent, astfel că 
mingea Intră In poartă. Este gol sau 
nu 7 Vă rugăm să ne răspundeți cit mal 
repede, pină ce nu ia amploare conflic
tul dintre n<M“. Atît de gravă este si
tuația 7 La un moment dat. eram hotărît 
să mă duc la poștă si să vă trimit o 
telegramâ-iulger I Golul Înscris tn astfel 
de condiții, nu este valabil ; dintr-o lo
vitură liberă neputîndu-se marca direct 
un gol în propria poartă, ci numai in 
poarta adversă. La faza cu pricina, con
ducătorul partidei va acorda... corner.

naim, comuna TIRLISUA. 1. în se
mifinala Cupei României la fotbal, edi
ția 1966—67 : Foresta Fălticeni (divizia 
Ci — Rapid l—O. 2. Cum a luat ființă 
fotbalul ’ Hm I îmi cereți să lămuresc 
in spațiul restrfns al acestei rubrici, o 
problemă neelucidata pe deplin în su
tele de volume care s-au scris pe aceas
tă temă. Dacă ne referim la fotbalul 
zilelor noastre, asa cum îl știm cu ot- 
■aUiifi si lovituri de la « msttt, tot*

deauna contestate, țara Iul de baștină 
este Anglia.

IOAN MERDARIU, PENSIONAR. CO
MUNA BUCIUMENI. 1. Pavlovici de la 
Independenta Sibiu nu este același Pav
lovici, care a jucat.....................................“
echipa națională. 2. 
cu remarcabilul loc 
pat în campionatul 
1971—1972, a realizat 
lormantă din istoria 
tui oraș.

CONSTANTIN PAVLOVSCHI, B1U- 
șov. pină acum, Ule Năstase n-are în 
palmaresul său un „Forest Hills”. Dar, 
cine știe 7 A tost atlt de aproape de a 
ii învingător în proba de simplu, la 
Wimbledon !

VLADA SERICI, COMUNA VARIAȘ. în 
problema abonamentului la ziarul nos
tru, Ion Poștașu nu vă poate da nici o 
lămurire. Apelau la un... poștaș verita
bil, din comuna'dv. Cit privește cealaltă 
sesizare, de asemenea nu pot să vă ajut, 
decit parairazînd un vechi proverb : 
„Cine se scoală de dimineață... citește 
„Sportul" 1

ION DAVTDESCU, TURNU MAGUM- 
Antirenorul Mareu Spacov este £ra- 
fostulul campion de box, Moți Spa-

LE. 
tele

Marcu Spaco-vcov. 
urmă cu 35—40 ani, 
vitate foarte scurtă, 
ringului, U intîlnlți

a boxat și el, 
dar a avut o aeti- 
în ring, țn jurul 

și acum I

în

Deltei vin și pleaCă. 
se Întoarce iar la noi cindva.

Păsările
Pentru-a ... . _ . . . .
Voi să rămînețt In „B“, iar dacă 
Veți pleca — Plecați in... A l

Este o simplă glumă sau vreți «4-1 
puneți la ambiție pe tulceni ?

FĂNICA CRIȘAN, COMUNA MATCA. 
Vă trimit foiletonul intitulat „Campionii". 
Dacă el nu poate fl publicat tn ziarul 
dv.. atunci vă rog să-1 dati la alt Har 
sau revistă". Aș fi făcut-o. poate, dar 
acum, risc prea mult, din moment ee 
se stle câ eu sînt cel care le-am pasat 
foiletonul dv. I

M. STOIA. SIBIU. La fotbal își spune 
de multe ori cuvîntul și norocul. Ur 
echipei dv. favorite, Independența Sibiu, 
se pare că l-a lipsit acest prețios ac
cesoriu, în meciurile de baraj pe care 
le-a disputat cu Vagonul Arad șl cu 
Metalul Drobeta Turnu Severin. Dar. 
cum se spune, norocul și-1 face și omul 
singur. Chiar cînd este vorba de fotbal. 
Dar, unii dintre jucătorii de la Inde
pendenta au uitat, se pare, acest lucru. 
In schimb, n-au uitat potrivit obiceiului, 
să dea vina pe arbitru șl să tragă în el 
cu picioarele. Dacă ar ti tras, cu ace
eași precizie, în minge, ar fl ajuns si
gur. tn divizia B. pe cînd așa...

STEFAN BACIU MURVAY, PENSIO
NAR CLUJ. Ce face Schwartz, fostul 
inter-stînga al Rlpenslel ? Este pensio
nar ca și dv. Dacă aveți vreo treabă 
la Arad, aveți toate șansele să-i întîl- 
niți mergând eu bicicleta.

Ilustrații; N. CLAUDIU

SASE ZILE PINA LA ÎNCEPEREA TURNEULUI
1

INTERNAȚIONAL DE JUNIORI
Nici nu se va încheia campionatul 

european universitar și țara noastră 
va găzdui o a doua competiție inter
națională de amploare, de data a- 
ceasta rezervată selecționatelor na
ționale de juniori din cîteva țări so
cialiste.

Este vorba de a Vl-a ediție a Tur
neului „PRIETENIA" pe care anul 
acesta o organizează Federația noas
tră de specialitate. Turneul se va 
desfășura între 28 iulie și 6 august, 
în cinci orașe, vechi centre fotbalis
tice : Timișoara (Unde vor fi găzduite 
toate delegațiile sportive participan
te), Arad, Reșița, Lugoj și Caran
sebeș. De la Timișoara echipele vor 
face deplasarea 
calitățile unde

ECHIPELE
La ediția de 

nunțat participarea reprezentativele 
a nouă țări și anume : U.R.S.S., Cuba, 
K.P.D. Coreeană,. Ungaria, Polonia, 
Cehoslovacia — cîștigătoarea ultimei

ediții (cea organizată anul trecut in 
R. D. Germană), Bulgaria, R. 1). 
Germană și Homănia. Potrivit unei 
practici folosite și în celelalte ediții, 
România va lua parte cu două se
lecționate

COMPONENTA GRUPELOR

cu autocarele în 
sînt programate.
PARTICIPANTE

anul acesta și-au

(Urmare din pag. I)

Io-

a-

Așadar, la turneu se prezintă anul 
acesta 10 echipe. Ele au fost repar
tizate în două grupe :

Grupa A : Cehoslovacia, Cuba, Po
lonia, U.R.S.S. și România I.

Grupa B : Bulgaria, R. D. Germa
nă, R.P.D. Coreeană, Ungaria și Ro
mânia II.

In cadrul grupelor se va juca după 
sistemul „fiecare cu fiecare", un sin
gur meci, cu un clasament final. E- 
chipele clasate pe primul loc în cele 
două grupe vor disputa finala în
trecerii, cele clasate pe locurile 2 vor 
juca pentru locul 3 din clasamentul 
general ș.a.m.d.

Nouă meciuri vor avea Ioc la Ti

„PRIETENIA"
mișoara, cinci la Lugoj, patru la Re
șița, trei la Arad și două la Caran
sebeș,

SOSIREA OASPEȚILOR
Dintre echipele oaspe, una a șî 

sosit în țară și în momentul de față 
se află la Timișoara, unde se antre
nează : aceea din R.P.D. Coreeană, 
Celelalte și-au anunțat sosirea la Ur
mătoarele date : 23 iulie Cuba, 25 
iulie Polonia, Cehoslovacia și Bul
garia, 26 iulie R. D. Germană și Un
garia, 27 iulie U.H.S.S,
PREGĂTIRILE JUNIORILOR ROMANI

Celf două ioturi ale juniorilor noș
tri se află la Timișoara, unde s-au 
pregătit intens pentru acest Turneu. 
Antrenorii C. Ardeleanu (Pentru lo
tul I) și Ilie Savu (lotul II) au Ia 
dispoziție 20 și, respectiv 21 de ju
cători, din care vor forma cele două 
reprezentative. Formațiile probabile 
susțin azi la Reșița două meciuri de 
verificare.

UNIVERSITAR
Înfrîngerea lor apare ca scuzabilă 
deoarece echipa sovietică a evoluat 
timp de 63 de minute în 10 oameni 
prin eliminarea fundașului Kuzmin 
(după părerea noastră dictată cu 
prea mare ușurință de arbitrul ti
mișorean Iosif Ritter.

Cu această victorie echipa Ceho
slovaciei se califică pentru sferturile 
de finală. Cea sovietică însă, tre
buie să învingă duminică pe mo
desta dar ambițioasa echipă a 
Luxemburgului și, după părerea 
noastră, va reuși devenind a doua 
echipă calificată în „sferturi".

Aurel PĂPĂDIE

AZI ULTIMA
ETAPA ÎN GRUPE

CONSTANȚA: Echipa României s-a descurcat 
greu in fața „betonului"

Așadar, și aici, în grupa de la 
Constanța, se și cunosc echipele ca
lificate pentru sferturi : România și 
R.F. a Germaniei. Decisive in această 
privință au fost partidele 
formații cu Olanda. Atît 
vest-germană (3—1), cît și reprezen
tativa noastră (2—1) au izbutit să 
treacă de tenacea și ambițioasa for
mație a studenților olandezi, dar nu 
fără emoții. Echipa R.F.G. nu s-a 
detașat decit în ultima parte a me
ciului, iar jucătorii noștri au fost 
la numai... trei minute de un meci 
nul, care ar fi constituit o mare sur
priză și ar fi făcut abordarea ulti
mului joc, cel de duminică cu R.F.G., 
sub cu totul alte auspicii.

Selecționata studenților noștri a 
făcut vineri seară o primă repriză 
modestă, iar după pau2â cînd a ju
cat mai bine și a dominat mai net, 
h-a știut să desfacă apărarea super- 
aglomerată (uneori chiar cu 11 oa- 
mgni) a olandezilor, în ciuda efor
turilor lui Țarălungă, Oblemenco, 
Dinu, Deselnicu et comp. Era și greu, 
totuși, să reușești străpungeri în 
sistemul defensiv ai unei echipe 
care aproape ^că r.efuza. să mai iasă..

olandez

acestor 
echipa

la atac pentru a-și putea apăra re
in 

min. 
sco-

zultatul favorabil de 1—0 pină 
min. 48 sau cel de 1—1 pină în 
87. Așa se explică într-o măsură 
rul strîns al partidei.

Se speră însă că în meciul 
R.F.G., un adversar preocupat 
egală măsură de apărare și

cu 
în 

egală măsură de auărare și atac, 
echipa noastră va face jocul aștep
tat și va obține locul 1 în grupă. 
Pentru că și acesta își are impor
tanța sa în sensul că în sferturile 
de finală prima clasată va avea de 
înfruntat un adversar, aparent, mai 
ușor, selecționata U.R.S.S., învinsă 
de Cehoslovacia, care a ocupat lo
cul 1 la Craiova. Și cu Cehoslovacia 
urmează să joace a doua clasată de 
aici.

Grtipa I (Craiova), de ia ora 16.30: 
Cehoslovacia — „U" II Graiova (joc 
amloal) și Luxemburg — U.R.S.S.

CLASAMENTUL
1. Cehoslovacia 2 2 0 0 3—1

2— 3. U.R.S.S. 10 0 1 1—2
Luxemburg 10 0 1 0—1

Grupa II (Cluj), de la ora 16: Anglia 
— Bulgaria și Iugoslavia —

CLASAMENTUL
1—2. Iugoslavia 2 2

Spania 2 2
3— 4. Bulgaria 2 o

Anglia 2 0
Grupa III (București), de

Spania

0 
o 
o 
o

ft 
o
2
2

la

D. GRAUR

4
0
0

4
4
0
0

3—1
2—0 
ft_2
1-3

. __ ________ .... ora
17.45: Ungaria — Franța și Belgia — 
Sp. studențesc n (joc amical)

' CLASAMENTUL
2 10 1 S—2 2 
110 0 2—1 2 
10 0 1 0—4 0

18:

1. Belgia
2. Ungaria
3. Franța

Grupa IV (Constanța), de la ora 
Olanda — Malta al România 
R.F.G.

CLASAMENTUL
1. România 2 2 0
2. R.F.G. 2 2 0
3. Olanda 2 0 0
4. Malta 2 6 0

o 
o
2
2

1
1
5 

0—26

ii
le—

4
4 
0
0

Apele 
s-au limpezit...

Deși mai sînt de jucat două par
tide, în grupa preliminară d-e la 
Cluj se cunosc deja echipele care 
vor lua luni dimineață, avionul spre 
Constanța, pentru turneul final : se
lecționatele Spaniei și Iugoslaviei, 
realizatoare a cîte două victorii si. 
implicit, a unui punctaj maxim : cite 
4 puncte fiecare.

E drept că victoriile ambelor e- 
chipe s-au conturat greu (de remar
cat că în nici una dintre cele 4 par
tide disputate pînă acum, golurile nu 
s-au înscris în prima repriză) șl au 

limită. Faptul acesta 
diminuează cu nimic 

învingătoarelor, ci din 
le augmentează perfor-

CLUJ

BUCUREȘTI
Partida de vineri după amiază, 

disputată pe stadionul Republicii 
între Belgia și Franța a clarificat 
în mare măsură problema calificări
lor în sferturi. Pe de o parte, vic
toria concludentă a echipei Belgiei 
a' asigurat acesteia unui din primele 
două locuri ale grupei — indiferent 
de rezultatul ultimului joc — eviden
țiind și răsplătind în același timp, 
meritele unei formații solide, omo
gene ca pregătire, bine orientată tac
tic și cu cîteva individualități de 
certă clasă (fundașul stingă Stevens, 
mijlocașul De Sutter și atacanții 
Martini și Vermeersch). Pe de altă 
parte, înfrîngerea categorică a stu
denților francezi a certificat — cel 
puțin teoretic — formația cu ultima 
șansă din grupă, căreia numai un 
succes la trei goluri diferență în 
fața Ungariei i-ar mai putea da po-

fost la 
însă nu 
meritul 
contră, 
manța pentru că ea a fost sta
bilită în condițiile unui mare echi
libru de forțe existent în această 
grupă. Un echilibru care putea la fel 
de bine să încline de partea forma
ției Angliei sau pentru elevii antre
norului bulgar Matei Varbanov !

Un atac în vervă (Spania) și o apă
rare atletică (Iugoslavia) — cele 
două mari atu-uri ale cîștigătoarelor 
de pe Someș — iată, de altfel, liniile 
ce se vor înfrunta în partida derby 
de astăzi. O partidă în care fotba
liștii celor două selecționate nu vor 
mai juca neapărat pentru puncte — 
pentru că ei au deja bagajul făcut 
— ci pentru spectatorii mulți la nu
măr, care i-au îndrăgit și susținut 
frenetic în această săptămînă. tn 
deschidere i Anglia — Bulgaria. Un 
meci în care cei 9 colegi de facul
tate (I.S.E.) și echipă (Akademik 
Sistov) vor încerca să înscrie măcar 
golul onoarei, în acest debut în com
petiția europeană a fotbalului uni
versitar.

Nușa DEMIAN

ÎNTILNIRI INTERNAȚIONALE
ALE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
RAPID IN SPANIA. — Echipa 

bucureșteană a fost invitată și a 
acceptat să participe la un turneu 
internațional organizat de clubul 
spaniol Levante (dintr-o localitate si
tuată lîngă Valencia), la 4 și 7 au
gust. La turneu mai participă Nacio- 
nal Montevideo și Honved Budapesta, 
precum și echipa locală. De aseme
nea, Rapid a fost invitat și la un 
al doilea turneu, tot în Spania, or
ganizat de clubul Elche, la 12 și 
14 august, cu participarea lui Hon-

ved și Elche. Bucureștenii n-au răs
puns încă la această nouă ofertă.

SELECȚIONATA GHANEI ÎN 
ROMANIA. — Una din finalistele 
turneului olimpic, reprezentativa 
Ghanei. va susține între 10 șj 22 
august trei partide în țara noastră. 
Primele două vor avea loc la Plo
iești și Galați, a treia urmează să 
fie stabilită ulterior.

0 victorie concludentă și doi învingători aplaudați
sibilitatea obținerii unui loc In faza 
finală a competiției.

Dincolo, însă, de toate aceste cal
cule și considerații, dincolo chiar de 
rezultatul din teren și de poziția 
echipelor față de acesta, meciul Bel
gia — Franța a oferit asistentei un 
spectacol agreabil, antrenant, dina
mic și deschis, o confruntare spor
tivă de o înaltă ținută care, în con
dițiile ploii torențiale din cursul celei 
de a doua reprize, a devenit o ve
ritabilă demonstrație de dăruire ti
nerească și angajament total, un ad
mirabil și reușit examen de voință. Si 
publicul bucureștean, sensibil în 
fața unui asemenea exemplu de ma
nifestare a spiritului de întrecere și 
de sportivitate, a aplaudat cu dăr- ' 
nicie pe jucătorii ambelor echipe,

Mihai IONESCU

MICRO INTERVIU

MARIN STELIAN VISEAZĂ MĂCAR 
UN GOL ÎN POARTA SUEDEZA

Scurt dialog cu rapid.istul Marin 
Stelian, în tramvaiul 24.

— Ce faci Marinică, văd că tră
iești încă bucuria succesului din 
Cupă ?

— Firește. Am fost și sînt bucu
ros pentru reușita echipei mele Ra
pid, la care cred că mi-am adus și 
eu un aport substanțial prin cele 
trei goluri înscrise în momente de
cisive : dar. sînt trist.

— Motivul 7
— Pentru că în timp ce colegii 

mei au fost plecați în vacanță pe 
litoral, eu, fortuit, a trebuit să ră- 
mîn acasă pe o căldură înăbuși
toare din cauza unei răceli la o- 
chiul sting, căpătată încă de la 
Cluj, după jocul cu „U“ și agra
vată după partida cu Jiul, din fi
nală. Chiar a doua zi, după finala 
Cupei, în timp ce colegii mei tră
iau euforia succesului și își fă
ceau bagajele pentru concediu, eu 
luam drumul policlinicii. Timp de 
10 zile am fost supus unui trata
ment la clinica de medicină spor- 

mă 
di-

gUhite
mergem

NATAȚIE : Ștrandul Tine
retului, de la orele 9,30 și 
18,30 : Concursul Prietenia la 
înot și sărituri.

FOTBAL: Stadionul Repu
blicii, ora 17,45: Ungaria — 
Franța (partidă în cadrul 
campionatelor europene uni
versitare); ora 19.30: Belgia 
— Sp. studențesc II.

FENERBAHCE A RENUNȚAT 
LA TURNEU. — Noul director teh
nic aT clubului Fenerbahce din Is
tambul, cunoscutul fost internațio
nal brazilian Didi, a hotărît ca 
echipa să nu mai plece în turneu 
de pregătire în România, cum se 
stabilise inițial, Ci să-și facă antre
namentele la Istambul. In consecin
ță, turneul la noi a fost anulat.

tivă de la „23 August" unde 
prezentam de două ori pe zi, 
mineața și seara.

— Și acum cum te simți ?
— La ora actuală mă simt 

bine și sper ca pînă la reluarea se
zonului competițional să mă refac 
complet și să abordez cit mai bine 
grelele întreceri din toamnă ce ne 
așteaptă în campionat, dar, mai ales 
în Cupa Cupelor.

— Apropo. Ce părere ai de tra
gerea la sorți din Cupa Cupelor ? 
Vă favorizează ?

— Să fiu sincer, aș fi preferat pe 
P.A.O.K. Salonic — de pildă — 
unde joacă fostul nostru coechipier 
Mazurachis, cu care ne-am mai în- 
tîlnit astă iarnă cu ocazia turneu
lui pe ca. l-am efectuat în Gre
cia. Dar, sperăm să rezolvăm cu 
bine și această „necunoscută" care

mai

SPORT CLUB BACAU
La Predeal, în aceste zile, se gă

sesc alături de alte formații divi
zionare și jucătorii Sport Clubului. 
In lotul băcăuan nu au intervenit 
modificări spectaculoase. Dar nici 
nu se poate spune că lipsesc nou
tățile de sezon. Așa bună oară se 
dau ca sigure, deocamdată, trans
ferurile lui Nlță. de la Ceahlăul P. 
Neamț (în schimbul lui Fugaciu)

ÎN TURNEU ÎN U.R.S.S
și cele ale lui Pelea și Mărgășoiu 
de la Știința Bacău. în schimbul 
lui Constantin și Pruteanu.

La 30 iulie este prevăzută reve
nirea în orașul de reședință și apoi 
preparativele pentru un turneu în 
U.R.S.S. între 1 și 12 august, turneu 
care împreună cu alte jocuri-test 
vor ajuta la omogenizarea formulei, 
de echipă, ------~ ■ 3I

se numește Landskrona Boys. Do
resc foarte mult să înscriu măcar 
un gol, poate tot atît de decisiv ca 
unul din cele trei din Cupa Romă- 
nici...

PREGĂTIRI INTENSE
LA STEAGUL ROȘU
De la începutul acestei săptămîni 

Steagul roșu și-a reluat pregătirile 
pentru noul sezon la Poiana Bra
șov. Antrenamentele se desfășoară 
zilnic, dimineața cu un conținut 
specific, pe terenul de fotbal; după 
amiază, cu un caracter nespecific 
prin împrejurimile stațiunii. La 
pregătire participă și o parte din
tre achizițiile stegarilor, printre 
care, Alecu — fost la Politehnica 
Iași, Naghi — de la Corvinul Hu
nedoara (transferat prin schimb cu 
Cojocaru și Șerbănoiu) și Moț de 
la CrișuL în prezent se mai duc 
tratative pentru Mateescu (Metalul 
Buc.), Crăciunoiu (F. C. Galați) și 
Popanică (Politehnica Galați). Tn 
Poiană Steagul roșu va rămîne pînă 
la 31 iulie, dată care marchează 
trecerea la etapa jocurilor de veri
ficare. în proiect o serie de întîl- 
niri, cu adversari încă de pe acum 
precizați : Carpați și Metrom Bra
șov, Politehnica Galați, Homenet- 
men — Liban și Șteaua. ,



UN ÎNSUFLEȚITOR DRUMUL UNEI

PROGRAM DE ACȚIUNE
ANGAJARI
TOTALE

(Urmare din pag. 1)
(Urmare din pag. 1}

al partidului, ta concordanjd cu sarcinile mereu mai complexe ridicate 
de noua etapă istorică în care a intrat România, promovarea consec
ventă a principiilor eticii și echității socialiste — iată marile impe
rative pe care le-a reliefat puternic Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU și care alcătuiesc pentru toți comuniștii, pentru 
întregul popor — deci și pentru tineretul sportiv al patriei — un 
însuflețitor program da acțiune. Subliniind că „preocuparea funda
mentală a partidului. Jelui suprem al politicii sale, rațiunea 
însăși a construcției, onnduirii socialiste și sensul a tot ceea 
ce înfăptuim este creșterea bunăstării materiale și spirituale a maselor, 
satisfacerea mai deplină a nevoilor întregului popor, asigurarea con
dițiilor pentru manifestarea plenară a personalității umane", Raportul 
prezentat Conferinței dezvoltă și lămurește, totodată, cu o remarcab iă 
profunzime și claritate ideologică, teze ăe mare importanță pentru 
teoria și practica construcției socialiste, core îmbogcțesc patrimoniul 
gîndirii marxiste, exprimă necesitatea elaborării unui pro ect de pro
gram al P.CR. (Conferința a și încredințot oceastă înaltă misiune 
unui larg colectiv condus de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU) și 
reafirmă — prin glasul celui mai autorizat exponent al poporul„i româ- 
— principalele direcții și obiective ale politicii externe și octrv‘âr 
internaționale a partidului și statului nostru.

Bogăția de idei și de fapte cuprinse în Raportul prezentat oe 
secretarul general al partidului și pe care le regăsim in rezoluțiile și 
notărîrile adoptate de Conferința Națională a P.CR. au o importanță 
decisivă in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României.

O dată în plus, atit în fața țării cit și a lumii întregi, partidul nos
tru și-a afirmat strălucit, cu prilejul acestei Conferințe Naționale,rolul 
sau conducător în societatea românească contemporană, înalta sa 
principialitate și înțelepciune, dragostea fierbinte față de patrie, marile 
sale responsabilități internaționaliste.

Cu tonicul sentiment al trăirii unui eveniment de maximă tasem 
nătate istorică, care va marca un nou și importent pcs - dezve tcrec 
multilaterală a României socialiste, poporul nostru iși stringe și mai 
puternic rîndurile în |urul partidului, a conducătorului iubit, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu convingerea de a trece imediat la ccțhme, 
muncind fără preget pentru înfăptuirea mărete'or obiective srio -e 
de Congresul al X-lea și a hotăririlor actualei Conferințe Na* o-a e 
pentru înflorirea continuă a scumpei noastre patrii.

avansate din punct de vedere eco
nomic. Este pe deplin posibilă rea
lizarea acestui măreț țel, a cărui 
importanță nu-și găsește, poate, e- 
chivalent în lunga noastră istorie, 
Sintem fiii unui popor cu mari dis
ponibilități. ai unei țări cu nelimi
tate posibilități de dezvoltare mul
tilaterală. Sint, deci, convinsă că 
drumul pe care trebuie să mergem 
necondiționat, este acela al unei an
gajări totale in făurirea de ounuri, 
contribuind cu intreaga noastră ca
pacitate fizică și intelectuală la pro
gresul generai al României socia
liste.

In ceea ce mă privește, voi răs
punde cu tot elanul meu tineresc, 
cu trată priceperea și dăruirea, la 
chemarea partidului, atit la locul 
de tntmeă rft și pe terenul de sport, 
îmbinarea armonioasă intre, acti
vitatea productivă și cea sportivă, 
obținerea unui randament maxim 
pe aceste două fronturi este și va 
fi principiul după care mă voi con
duce cu sfințenie ta viitor. împreu
nă cu colegele mele de echipă voi 
depune eforturi pentru a consolida 
prestigiul sportului românesc pe 
plan international. Nu știu. In a- 
ceste momente premergătoare O- 
limpiadeL dacă voi face parte din
tre cele trei aruncătoare ce disc din 
România, la întrecerile ce la Mun- 
cher_ Dar sint sigură că, oricare 
ar fi ele vor face tot posibilul pen
tru ca drumul Lie: Manoiiu să 
continuat, să obținem cei puțin 
nul dintre locurile de onoare 
podiumul olimpic

fie 
u- 
pe

PORNIM LA MUNCA ÎNARMAȚI
CU DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE

în inima și conștiința noastră ră
sună puternic și prelung ecourile cu
vintelor mobilizatoare, de uriaș în
demn patriotic, pe care nl le-a adre
sat „Rezoluția Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român de 
aprobare a raportului prezentat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al P.C.R., și a ac
tivității desfășurate de Comitetul 
Central pentru înfăptuirea hotăriri- 
lor Conferinței Naționale din 
și ale Congresului al X-lea 
dului".

De fapt, Încă înainte ca 
rezoluție să fi fost supusă, 
tic. votului delegaților. ea 
adeziunea întregului popor 
luînd cunoștință de Raportul 
zentat de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a recunoscut în cuvin
tele acestui mare și înflăcărat tri
bun al națiunii, prooria sa muncă si 
activitate, înfăptuirile și gindurile 
sale, cele mai alese, năzuințele cu
tezătoare spre mai mult, mai bine și 
mai sus, găsind o deplină identitate

1967 
al parti-

această 
democra- 
intrunise 

care — 
pre-

între idealurile pe care si le-a pus 
în față și politica partidului nostru.

Dlnd glas sentimentelor de oro- 
fund atașament al sportivilor dirta- 
moviști fată de documentele Confe
rinței Naționale, exprimlnd stima, 
dragostea și admirația față de acti
vitatea neobosită, profund Datrio- 
tică a partidului nostru, a secretaru
lui său general, ne angaiăm să nu 
ne precupețim nici un efort, să ne 
dăruim intreaga capacitate de mun
că și de creație pentru a transpune 
în viață marile obiective prefigu
rate de înaltul forum comunist des
fășurat în zilele de 19. 20 si 21 iulie 
1972.

In aceste momente unice si hotărî- 
toare pe care le trăiește pooorril ro
mân, angajat plenar pe urcușul greu 
spre culmile bunei stări si civiliza
ției, membrii clubului sportiv Di
namo București declară solemn, cu 
tot spiritul de responsabilitate si de 
angajare comunistă, că Isi vor Înzeci

col. VALERIU BUZEA 
președintele clabului sportiv Dinamo

Concursul internațional de natație
(Urmare din pag. I)

favoarea Tatianei Țimbalist care a 
fost notată cu 34,50 p pentru l‘/i 
salt răsturnat întins, în vreme ce 
Valentina Evstifeeva a primit doar 
31,90 p pentru 2 salturi înapoi gru
pat. Și, astfel, de unde Evstifeeva 
conducea cu 244,30—243,30, după 
saltul final Țimbalist a totalizat 
277,80 față de 276,20. Petra Richter 
(R.D.G.), cîștigătoarea probei de 1 m, 
a luat un „start" slab la salturile 
impuse, ceea ce a făcut imposibilă 
recuperarea handicapului, tn ciuda 
execuțiilor remarcabile ale săritu
rilor libere.

în sfîrșit, reușita concursului de 
ieri nu ne poate face să uităm a- 
mărăciunea produsă de penuria de 
săritori români. Deși, ca țară orga
nizatoare, România putea înscrie 
cîte 4—5 sportivi la fiecare probă, 
din cauza absenței săritorilor capa
bili să concureze la un nivel inter
național. pe lista de start au fost 
consemnați doar doi băieți și o sin-

gură fată- Oaspeții. în schimb, au 
avut cîte patru și chiar cinci repre
zentanți (dintre care nu au contat 
în clasamentul oficial decît doi). Nu 
este momentul să comentăm multi
plele aspecte ale acestei probleme, 
dar impresia asupra activității an
trenorilor reiese chiar și fără alt» 
sublinieri.

Rezultate i TRAMBULINA 3 m 
BĂIEȚI: 1. V. Nedelcu (România) 402 
p, 2. A. Cucerihin (UJl.S.S.) 382,45 
p, 3. D. Wastov (R.D.G.) 371,05 p,
4. C. Horacio (Cuba) 353,80 p, 5. R
Godzinski (Polonia) 349,70 p, 6. P. 
Swjecar (Cehoslovacia) 338,60 p,... 
14. V. Bastar (România) 153,15 p: 
PLATFORMA 10 m FETE: I. Tatiana 
Țimbalist (U.R.S.S.) 277,80 p. 2. Va
lentina Evstifeeva (U.R.S.S.) 276,20,
3. Petra Richter (R.D.G.) 264,90, 4 
Annegret Treptow (R.D.G.) 259,20 p.
5. Josefina Gonzales (Cuba) 239,30 
p, 6. Clara Elena Bello (Cuba) 234.85 ■ 
p, 7. Mihaela Atanasiu (România) 
233,35 p.

Azi, de la ora 19 și de la ora .16. 
au loc salturile de la trambulină 
(fete) șl platformă (bărbați).

THOMAS ACKENHAUSEN (R.D.G,)-EROUL CONCURSULUI DE ÎNOT

ÎN ZIUA A DOUA
deasu-
$i fe-

Cerul a fost limpede ieri, 
supra ștrandului Tineretului, 
țele antrenorilor noștri păreau mai 
senine. Cele patru prezențe în fina
lele reuniunii a doua din cadrul 
Concursului Prietenia erau consi
derate un succes (față de evoluția 
total nemulțumitoare din ziua pre
cedentă). Zîmbetele lor nu au durat

însă decît pînă după-amiază, cînd 
festivalul înotătorilor din R.D. Ger
mană și U.R.S.S. a continuat parcă 
cu și mai mult fast în timp ce ti
nerii noștri reprezentanți, parali
zați parcă de întrecerea cu reduta
bilii lor adversari, soseau cu mulți 
metri în urma învingătorilor ce-și 
savurau deja victoria.

Un singur exemplu vorbește de 
la sine despre pregătirea sportivi
lor din RD. Germană și cea a spor
tivilor români. în timp ce Thomas 
Ackenhausen, cîștigător a două prp- 
be In ziua precedentă, s-a prezentat 
și ieri la startul curselor de 400 m 
liber. 200 m delfin și 400 m mixt 
(!), ocupind de încă două ori locul 
I. Adrian Horvat (de aceeași vîrstă 
cu sportivul german) a înotat în se
rii la 100 m liber în 60,9 și după-a
miază. în finală, doar în 61,6...

Dintre cei patru finaliști as selec
ționatei române, doar brasistul Dra- 
goș Aldea a reușit. într-un fel, să 
iasă din anonimat cu recordul său 
de juniori II la 200 m bras (2:45,8). 
dar cifra respectivă nu i-a permis 
să obțină (în finală) decît locul VI.

în caruselul succeselor realizate 
de tinerii sportivi germani și sovi
etici nu s-a produs decît o singură 
fisură, cehoslovaca Marta Jurankova 
izbutind să termine pe primul loc 
în cursa de 200 m spate cu 2:31,4 
(la o zecime de recordul național 
al țării sale). Alți performeri ai zi
lei a doua: Cornelia Doerr cu 4:48,5 
la 400 m liber, Anne Kathrin Schott 
cu 2:51.2 la 200 m bras și Vladimir 
Dementiev cu 2:37,4 la 200 m bras, 
cifre care ridică considerabil nive
lul competiției la care asistăm.

In meci international de polo

REZULTATE TEHNICEi 200 m 
mixt (f): PETRA HINZE (R.D.G.) 
2:32,7, Nadia Stavco (U.R.S.S.) 2:35,3, 
Natalia Popova (U.R.S.S.) 2:37,1 (11. 
Daniela Georgescu 2:51,2) ; 200 qi
spate (b)i T. LUCKAU (R.D.G.) 
2:19,3, N. Serghin (U.R.S.S.) 2:20,2, 
I. Merxbauer (Ceh.) 2:21,4 (8, A, Hor
vath 2:26,8, 11. D. Gropșan 2:29,7) : 
200 m spate (f): MARTA JUKAN- 
KOVA (Ceh.) 2:31,4, Monika Seltzman 
(R.D.G.) 2:33,0, Svetlana Suhareva

Vineri seară, piscina din Șos. 
Ștefan cel Mare a găzduit meciul 
revanșă dintre formațiile de polo 
Dinamo București și Dozsa Buda
pesta. După ce. cu o zi înainte, e- 
chipa buc ureșteanâ obținuse victo
ria cu 5—3 aliniind garnitura de 
rezervă, se părea că acest joc vi 
constitui o sarcină facilă pentru 
prima echipă, alcătuită în majori
tate din internaționali. Dar impre
sia avea să fie infirmată incâ din 
pr'mele minute ale partidei — dis
putată la lumina reflectoarelor, pe 
o ploaie torențială.

Meciul a început în surprlnzâ; 
tocirea notă de superioritate a oas
peților. care au atacat în trombă, 
jucînd cu predilecție pe extreme. 
In minutul 2,02 cînd formația noas
tră se găsea în inferioritate nume
rică. poloiștii budapestani deschid 
scorul și conduc pînă în min. 4,50 
cînd Radu Lazăr — in vervă — e- 
galează spectaculos.

Reprizele a doua și a treia au, 
în general, același aspect, în sen
sul că oaspeții sint cei care păs
trează inițiativa. în timp ce bucu- 
reștenii reușesc — cu destulă greu
tate — să compenseze numeroasele 
gafe din apărare (neașteptat de 
slab in compartimentul defensiv a 
fost Viorel Rus), egalînd la 2—2 și 
3—3 prin Gruia Novac.

Abia în ultimul „sfert" am în
ceput să recunoaștem echipa di- 
namovistă. căci fazele țesute cu abi
litate în zona adversă și fructifi
cate spectaculos de Zamfirescu s-au 
împletit fericit cu intervențiile sa
lutare ale portarului Frățilă — cel 
mai bun de pe „teren". Scorul final, 
5—4 (1—1. 1—2, 1—0, 2—1), în fa
voarea poloiștilor dinamoviști este, 
însă, neconcludent, dar îl punem 
deocamdată pe seama... ploii!

Pentru echipa Dozsa au marcat 
Wolf (2) și Kostolenszky (2).I

Horia ALEXANDRESCU

Spasski fi Fischer Ia masa de joc
Telefotot A.P.-AGERPRES

— LaGraz 
.prelimina- 
campionat 
șah pe e-

VIENA 22 (Agerpres). 
(Austria) s-au încheiat 
riile celui de-al 19-lea 
mondial universitar de 
chipe. Pentru turneul final (locu
rile 1—10) s-au calificat următoa
rele selecționate: Ungaria, Cuba,

U.R.S.S., România, R. F. a Germa
niei, S.U.A., Anglia, Bulgaria, Is
rael și Danemarca.

Echipa României s-a clasat pa 
locul al doilea (cu li1/, p) în grupa 
a IV-a, după selecționata R. F. a 
Germaniei care a totalizat 16*/2 p.

RECORD EUROPEAN LA 400 m PLAT
Pe stadionul Olimpic din Miinchen 

au început campionatele de atletism 
ale R.F. a Germaniei, criteriu de 
selecție în vederea Jocurilor Olim
pice. In prima zi a concursului a 
fost înregistrată o mare surpriză. 
Tînârul sprinter Karl Honz (21 de 
ani) a stabilit un nou record euro
pean în proba de 400 m cu perfor
manța de 44,7.

Proba de 400 mg a fost cîștigată 
de Georg Buttner în 49,2 — nou re
cord al R.F. a Germaniei. Alte re
zultate : masculin : 100 m — Manfred 
Ommer 10,4; 5 000 m — Harald Nor- 
poth 14:11,8; ' ' *
Kick 15,76 m; 
gret Kroniger 
înălțime Ellen

Cu prilejul ___  _____  _
tism desfășurat la Barletta, echipa 
masculină a Italiei (Ossola, Abetti,

triplusalt — Richard 
feminin : 200 m Anne- 
23,1 (record egalat), 
Mundiger 1,82 m. 
unui concurs de atle-

ASTMI PARTIDA A ȘASEA
A MECIULUI SPASSKI-FISCHER

„Meciul Spasski-Fischer începe 
duminică, odată cu partida a șa
sea !..astfel și-a intitulat co
mentariul marele maestru iugoslav 
lanosevici. aflat la Reykjavik ca 
trimis special al ziarului „Sport11 — 
Beograd,

Intr-adevăr, după un început si
nuos și incert, marcat de nume
roase conflicte și medieri, această 
întîlnire opunînd doi titani ai spor
tului minții, indiscutabil cei mai 
buni la ora actuală, a intrat pe un 
făgaș normal, se desfășoară în cele 
mai desăvîrșite condiții 
vi late, în mijlocul unui 
teres.

Este, de bună seamă, 
campionului mondial de 
competiția, prin atitudinea calmă Și 
lucidă arătată în momentele de 
mare tensiune ale tratativelor. Boris 
Spasski a demonstrat, strălucit. în
tregii lumi că este un desăvîrșit 
sportiv, care nu înțelege să evite 
lupta, și se supune legii nescrise 
a întrecerii. „Cel mai bun 
tige*.

Acum, cînd controversele 
punctul de a se stinge, 
— parcă — nevoia de a 
puțin severi cu Fischer, acest ..copil 
teribil* al șahului. Pretențiile lui 
au — eliminînd tot ceea ce se 
fabulează ta jurul Iul. sau ceea ce 

-i se artibuie — un simbure logic. 
Bobby, un obsedat al șahului, cere 
(este. oare, aceasta ceva absurd ?) 
liniște. lumină bună, un scaun co
mod. pentru a se putea concentra 
total asupra jocului. Cîți dintre noi 
r.-au 
net., 
tune: _ 
că o cameră 
face zgomot, 
distrage...

de sporti- 
enorm in-

meritul 
a fi salvat

să cis-

stat pe 
simțim 
fi mai

avut insomnii din cauza u- 
muște ? Să-i înțelegem, a- 

pe acest atit de hulit Bobby, 
de televiziune, care 

Q poate tulbura și

★
Partida cîștigată. cu negrele, joi, 

prin care șalangeru! a egalat scorul

„Prietenia"
(U.R.S.S.) 2:33,8 (11- Mariana GiurcS 
2:49,9. Edit Fuel 2:51.7); 4x100 m li
ber (b): U.RS.S 3555, R.D. Germa
nă 356,8. Cehoslovacia 4:032,... 5,
România 447,4: 4x100 m liber (f):
U.R.S.S. 425,3, R.D. Germană 4:28.8, 
Cehoslovacia 4211_ 5 România
4:37.0: 400 m liber (f): COR
NELIA DOERR (RD.G.) 4:48,5, Utte 
Bruckner (R.D.G.) 451,4, Birgit
Schemer (R.D.G.) 4:54,1 (8. Eugenia 
Cristescu 5:13J): 400 m liber (b):
T.A. ACKENHAUSEN (R.D.G.) 
I. Pescov (U.R.S.S.) 4275, Șt. 
mert (R.D.G.) 427,8 (15. N.
4:542. 18. L Svetz 4575, 20. D. 
șan 5:01,4, A. Jurj 5:132): 200 
ber (f): NATALIA POPOVA (UR.S.S.) 
2:18.0, Petra Marx (R.D.G.) 2:18,4. 
Anne Kathrin Leucht (R.D.G.) 2:19,4 
(12. Daniela Georgescu 2:33,4, 14. Ju
liets Mirosu 2:34,2. 15. Ildiko Hor
vath 234^): 100 m liber (b): T. LU
CKAU (RJJ.GJ “ * ‘ “
(U.R.S.S.) 58,5,
(U.R.S.S.) 58A-.
(9. Ad. Popovici

Z. Zvolenski 65,8);
ANNE KATHRIN SCHOTT 
2512, Irina RIbalkina 
251,3, Petra Hinze (R D.G.) 

7. Camelia Hoțescu 3:02,8 
200 m

425,7, 
Boeh- 
Butni 

Grop- 
m li-

582. Al. Savcenko 
Al. Novoiatlev 

6. Ad. Horvat 61,6 
61.5, 16. I. Jcndl 

200 m63,9, 19. 
bras (f): 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
2:52.6,...
(8. Dom ni ca Dumitru 3:06,5) ;
bras (b): VL. DEMENTIEV (U.R.S.S.) 
227,4, S. Bistritkî (U.R.S.S.) 2:43,1, 
K. Krueger (R.D.G.) 2:44,0,... 6. D.
Aldea 2:4«,«. 7. S. Cernat 2:49.9 (12. 
Cr. Constaatinescu 2:55,1, 15. V. Ceia 
2:562): 200 m delfin (b): T. ACKEN
HAUSEN (R.D.G.) 2:16,6, O. Kech- 
ner (Ceh.) 2^17,0. J. Bischoffsberger 
(R.D.G.) 2:19,8 (15. A. Ursu 2:41,9).

Astăzi se desfășoară, la ștrandul 
Tineretului, ultimele întrecerii serii 
de la ora 9,30 și finale de la ora 
18,30.

Adrian VASILIU

stabilit un nou 
ștafeta 4x200 m

Banetti, Mennea) a 
record mondial la ,____
cu tjmpul de 1:21,1. Vechiul record 
era de 1:21,7 și aparținea echipei 
Universității Texas. In cursul ace
leiași reuniuni, Pietro Mennea a sta
bilit un nou record al lumii în pro
ba — neoficială — de 150 m cu per
formanța de 15,1. Vechiul record era 
de 15,5 și aparținea englezului Peter 
Radford.

ECHIPA ROMÂNIEI
A LUAT CONDUCEREA

(Urmare din pag. 1)

(2*/i — 2>/»), a produs o impresie 
puternică în capitala Islandei.

După greșeala gravă comisă la 
mutarea a 27-a (Dc2), Spasski a 
cedat imediat, dar nu și-a pierdut 
calmul său proverbial și impertur
babil.

„O gafă asemănătoare, a declarat 
el, am mai comis în 1970, la meciul 
U.R.S.S. — Echipa Lumii, desfă
șurat la Belgrad, cind i-am lăsat o 
piesă în priză lui Larsen. în șah 
se poate intimpla orice" — a înche
iat campionul lumii.

Marele maestru argentinian Mi
guel Najdorf, sosit joi dimineața 
la Reykjavik, 
părerea sa — 
ta următoarele

„Fischer, specialistul seriilor de 
victorii, va încerca, fără îndoială, 
să profite de momentul de dificul
tate prin care trece adversarul său. 
Surprinzător, Spasski — acest om 
cu un desăvîrșit echilibru nervos —

a spus că — după 
meciul se va decide 
cîteva partide.

co- 
res-

evoluează contractat și nesigur, 
pleșit — parcă — de uriașa 
ponsabilitate care apasă pe umerii lui. 
Eu — a adăugat, glumind, decanul 
de vîrstă al marilor maeștri inter
naționali — dacă eram cu vreo 
30 de ani mai tînăr — jucam con
tra lui Fischer ca și cum aș fi avut 
de susținut niște partide de... 
cafenea. La urma, urmei, șahul nu 
trebuie să fie nimic mai mult tle- 
cît un amuzament, o distracție. Re
gretabil este că el a devenit o 
sursă de existență pentru foarte 
mulți oameni".

Sîmbătă, Spasski și-a continuat 
programul normal de viață, studiu, 
plimbări, puțin sport. Fischer nu 
a părăsit decît seara camera de 
hotel, făcînd .— spre miezul nop
ții — o partidă de bowling.

întîlnirea a șasea a meciului 
(Fischer cu albele) urmează să 
se desfășoare astăzi. începînd de 
la ora 19, ora Bucureștiului (17 — 
ora Reykjavik).

Valeriu CHIOSE

DIN PATRU PENALTY-URI 
DOAR UNUL TRANSFORMAT I

Problema penalty-urilor ratate de 
echipa Ungariei în meciurile cam
pionatului Europei, este încă viu 
comentată de presa sportivă ma
ghiară. Un penalty ratat in meciul 
cu România și altul in intilnireacu 
U’.RSR., iată o temă de natură a 
suscita destule critici. Se pare că 
adevărul trebuie căutat în decla
rațiile pe care președintele Fede
rației ungare de fotbal, Sandor 
Bares, le-a făcut agenției TASS:

„Personal, nu mă miră că am ra
tat aceste lovituri și in special a- 
ceea din meciul cu echipa sovie
tică. în meciurile noastre dc cam
pionat, statistica arată că din pa
tru lovituri de Ia 11 m, se reali
zează numai una“.

DIN NOU „CAZUL RIVERA"
în linii generale, „cazul Rivera* 

este cunoscut publicului. După me
ciul Milan — Cagliari, Rivera a de
clarat că „există diferențe intre 
greșeli și jaf, iar ceea ce s-a petre
cut cu prilejul acestui meci, este un 
jaf demn de Maffia", și ca urmare, 
arbitrul Campanalti l-a deferit jus
tiției. Deși internaționalul Rivera 
și-a retras, între timp, declarația 
cerînd scuzele de rigoare, el a fost, 
totuși, descalificat pînă la șfîrșitul 
sezonului 1971-72. Hotărîrea a provo
cat în toată Italia un val de pro
teste, dar ea a rămas neschimbată.

Iată însă că un avocat renumit, 
într-un interviu acordat presei 
sportive italiene a declarat că sen
tința dată împotriva lui Rivera este 
nulă din 
deoarece 
calitatea 
zuri, ele 
stanțe superioare. în afara acestei 
incompetente juridice, faptul că Ri
vera a fost împiedicat pe durata 
pedepsei să-și exercite profesia de 
fotbalist, constituie o culpă gravă, 
în dezacord cu prevederile Con
stituției și legilor de protecție a 
muncii. Cei care au dat o aseme
nea hotărîre pripită sint pasibili de 
pedepse și despăgubiri civile.

PROIECTELE LUI TOSTAO

în centrul atenției fotbalului brazi
lian. După ce, la un moment dat, 
fusese in pericol de a-și pierde ve
derea, el a suportat ia începutul 
primăverii o foarte delicată opera
ție pe retină, soldată cu o reușită 
deplină a chirurgilor de la Clinica 
de oftalmologie din Houston 
(S.U.A.). Salvat, și în situație de a 
juca mai departe, el a fost asaltat 
de oferte, din care a ales-o pe cea 
mai avantajoasă. Dar cit va juca 
Tostao la clubul Vasco da Gama, 
aceasta este o altă întrebare, de
oarece imediat după perfectarea 
transferului, faimosul atacant al 
Braziliei a anunțat retragerea sa în 
vederea înscrierii la Facultatea de 
medicină din Rio.

Nu se știe ce atitudine va adopta 
clubul actual cu privire la decla
rația acestuia, dar este sigur că 
din suma de transfer, nu s-a achi
tat pînă în prezent, decît o treime. 
Mulți se întreabă dacă anunțarea 
retragerii lui Tostao nu este decît 
o manevră, menită a duce la re
ducerea sumei ,de transfer, dată fi
ind instabilitatea tranzacției.

TEHNICA SI FANTEZIA NU 
SINT SUFICIENTE!

adversari. Aceștia se grăbesc apoi 
să preia inițiativa, greșesc și se 
produce primul break al partidei:
2— 1. Năstase servește impecabil s
3— 1. Și apoi Țiriac retumează cu 
iscusință Iui Metreveli, care 
bătut la serviciu i 4—1. Setul 
era astfel ea și terminat...

Mai strîns decurge lupta în setul 
următor, cînd sovieticii fac eforturi 
mari de a ține pasul. în ghemul 
al doilea, un schimb splendid se 
termină cu o minge trimisă pe cu
loar, în cros, de Năstase. Perplex, 
un arbitru de linie strigă „out" !. 
Intervine arbitrul principal Laszlo 
Gorodj și ni se acordă (lucru rar) 
un punct important. Servea Țiriac 
și asupra lui se concentrase, in 
general, tirul adversarilor. Ei spe
rau să-l găsească undeva „desco
perit" pe Țiri. Dar nu știau că el 
este, ca totdeauna, un uriaș al jo
cului de dublu. Cu efort, gazdele 
țin. scorul pînă la 3—3. Servește 
„Serioja" L’haciov : retur splen
did Năstase (0—15), voie slab Me
treveli (0—30), două voleuri nereu
șite de Țiriac (30—30). un demi- 
vole al ’ ‘ ’
(30—40) și un voie rezant al lui 
Năstase face ghem. Și break ! De 
aci încolo, mingi frumoase, mare 
spectacol, dar nimic neobișnuit. Se
tul al doilea se cîștigă „la pas".

O paranteză, nu lipsită de impor
tanță : pentru o bună jumătate de 
oră soarele a „ținut" cu noi, as- 
cunzîndu-se sub paravanul unui nor 
complice. Și a doua : l-am văzut 
pe „Alik“ Metreveli supărat pe 
propriul său public, care-1 deranja. 
Așa se scrie istoria tenisului...

Setul al treilea a fost și ultimul. 
Atacuri dezlănțuite de Lihaciov: 
0—1. Servicii de kinogramă ale lui 
Năstase : 1—1. Apoi, un ghem cu 
Metreveli la serviciu, dîrz dispu
tat, cu 4 egalități și două mingi de 
break. Dar: 1—2. în continuare
pe un smeci al lui Țiriac, tabela 
se schimbă la 2—2. Și acum vine 
încă un moment cheie. Servește 
Lihaciov • 15—30, apoi 30—40, ega
litate, avantaj pe o minge excep
țională a lui „Nasty" și ghem pe 
o greșeală adversă. 3—2 și imediat
4— 2, distanța fiind mărită la 6—3, 
în ultimul ghem, cu același ghi
nionist Lihaciov la serviciu. Vic
torie netă !

este 
întîi

lui Lihaciov iese afară

punct de vedere juridic, 
nici un tribunal nu are 
să judece asemenea ca- 
aparținînd doar unor in-

Recent, transferat de la Cruzeiros 
Belo Horizonte la Vasco da Gama, 
în cadrul celui mai scump trans
fer din fotbalul brazilian, Eduardo 
Goncalvez Andrade, mai cunoscut 
în. lumea fotbalului mondial sub 
nostima lui poreclă Tostao", este

TELEX .TELEX .TELEX. TELEX .TELEX .TELEX
în Ziua a treia a campionatelor de na- 
tație ale Japoniei, Nobuaki Taguchi, 
a cîștlgat proba de KW m bras cu timpul 
de 1:06,0. la numai două zecimi de se
cundă de recordul mondial al probei 
detinut de înotătorul sovietic Nikolai 
Pankin.

Turneul internațional masculin de volei 
de la Varșovia a fost cîștigat de repre
zentativa U.R.S.S., care a terminat ne
învinsă competiția, totalizînd 6 p. ’ Au 
urmat-o în clasament echipele Poloniei 
— 4 p„ Franței — 2 p. și Bulgariei — 0 p. 
în ultima zi a competiției, U.R.S.S. a 
întrecut, cu 3—2 formația Poloniei, iar 
selecționata Franței a obținut o surprin
zătoare victorie cu 3—1 în fața echipei 
Bulgariei.

In optimile de finală alo turneului in
ternational de tenis de la Washington 
a fost înregistrată o mare surpriză : 
Jucătorul australian John Alexander l-a 
eliminat cu 2—6. 6—2 7—5 pe celebrul
său compatriot Rod Laver, unul dintre 
favorițil concursului, tn revenire de 
formă, tentsmanul egiptean Ismall el 
Shafel a dispus cu 6—3, 4—6, 6—3 de 
campionul olandez Tom Okker Alte 
rezultate : Ashe (S.U.A.) — Drysdale 
(Republica Sud-Afrlcană) 7—6. 6—0 ;

Ruffels (Australia) — Pasareli (Porto 
Rlco) 6—4. 6—7. 6—3 : Newcombe (Aus
tralia) — Taylor (Anglia) 2—6, 6—2, 7—5.2—6. 6—2, 7—5.

întrecerile gru- 
campionatului

în fata redutabilei selecționate a Polo
niei. în partida decisivă, formația Italiei 
a dispus CU 40—36 (20—19) 
tativa Franței.

de reprezen-

Au luat sfirșit, la Zadar, 
pelor preliminare ale----- ------------ —
european de baschet (juniori). Iată ul
timele rezultate înregistrate : Israel — 
Turcia 90—61 ; Spania—Ungaria 59—45; 
Cehoslovacia—Franța 48—43 ; Grecia—Bul
garia 63—61 ; Iugoslavia—Italia 
U.R.S.S.—Polonia "
grupa 
6 p. : 
p. ; 5. 
grupa 
lia — _ ____________ . ,
Grecia — 4 p. ; 6 Bulgaria — 2 p. Tn 
semifinalele competiției se vor disputa 
următoarele partide : iugoslavia—U.R.S.S. 
șl italia—Israel.

79—56 ; 
70—55. Clasamente • 

A : 1. Israel — 8 p. ; 2. U.R.S.S. 
3. Ungaria — 6 p. : 4. Spania — 6 
Polonia — 4 p. ; 6. Turcia — Op.: 
B : 1. Iugoslavia — 10 p. : 2. Ita- 
6 p. : 3. Cehoslovacia — 4 p. ; 5.
— 4 p. ; 6 Bulgaria — 2 p. In

Prima etapă a celui de-al 
clist al Poloniei, disputată 
șovia—Polawi (121 km.) a 
nezului Stanislaw Boniecki, ... . .
de 2 h 33:10. Pe locurile următoare s-au 
clasat spaniolul Thomas 
lonezul Stanislaw Gazda.
•
In prima zi a turneului 
petiției feminine de tenis
Solsbault“. oare se . 

Le Touquet (Franța), au 
trate următoarele rezultate :
România 3—0 ; Franța—Polonia 3—0 ;
Anglia—Suedia 2—1 : Cehoslovacia—Italia 
3—0. In semifinale se vor 
cu Anglia și U.R.S.S. cu

29-lea tur cl- 
pe ruta Var- 
revenit polo- 

cu timpul

Nistal Si po*

final al com- 
Cupa „ Annie 

desfășoară — la 
fost înregis- 

U.R.S.S.—

întîlni Franța 
Cehoslovacia.

Turneul internațional feminin de bas
chet de la Messina a luat sfîrșit cu 
victoria echipei Italiei, clasată pe pri
mul loc cu 4 p. Pe locul doi, cu același 
număr de puncte, dar cu un coșaveraj 
inferior, s-a situat formația Franței, ur
mată de Canada — 2 p. și Polonia — 2. P. 
Surpriza ultimei zile de întreceri au 
furnizat-o baschetbalistele canadiene, în
vingătoare cu scorul de 48—46 (17—22)

de pentatlonCompetiția internațională _  .
modern desfășurată la Varșovia s-a în
cheiat cu victoria echipei R.F. a Ger
maniei. care a totalizat 14987 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Polo
nia I — 14472 puncte, Polonia II — 14106 
puncte și Bulgaria — 14042 puncte. La 
individual, victoria a revenit sportivu
lui vest-german Werner, cu 5119 puncte.

„Brazilia trebuie să urmărească 
cu multă atenție: evoluția fotbalului 
european pentru a nu fi prinsa pe 
picior greșit Ia viitorul campionat 
mondial" — a declarat președinte
le Federației portugheze de fotbal, 
Jorga Magalnaes, aflat, actualmen
te, în țara lui Pele. „Tehnica și 
fantezia jucătorilor brazilieni nu 
sint suficiente astăzi pentru a com
pensa viteza și forța fotbaliștilor 
europeni. Multe din echipele ve
chiului continent 
zare perfectă, iar 
a Germaniei este 
față foarte greu 
adăugat oficialul

posedă o organi- 
selecționata R. F. 
in momentul de 
de învins" — a 
portughez.

Gordon Banks — cel mai bun fot
balist englez al sezonului 1971—72

ECHIPAJUL ROMÂN DE 4 FĂRĂ CÎRMAC'I ÎN FINALA 
„REGATEI PREOLIMPICE"

Ieri, la Mffinchen. in cadrul „Regatei preollnjpice" la canotaj, echipajul 
roman de 4 fără cirmacl s-a calificat In finalele ce azi. ale marii competiții, 
tn recalificările de ieri schifiștii români au sosit pe primul loc (6:16,26) fiind ur
mat: de echipajele Italiei (6:19.95), Elveției (6:21,22). R.F.G. (6:26,20) si Franței

IN „CUPA DAVIS"
de Chile, echipele S.U.A. și Chile. 
Davls. După prima zi scorul este

La Santiago 
americane a Cupei 
mericani cu 1—0. prin victoria obținută de Stan Smith _ _ 
lui Pinto Bravo. Cea de-a doua partidă de simplu, Harold Salomon (S.U.A.) 
Patricio Cornejo (Chile) s-a întrerupt din cauza întunericului la scorul de 
(9—7. 4—6).

După două zile de întreceri meciul Spania — Cehoslovacia care are loc 
la Barcelona, este egal : 1—1. După cum am anunțat. în momentul .întreruperii, 
Pala conducea cu 2—0 (7—5 și 6—4) în fața lui Orantes. Continuată ieri, partida 
a avut o 
6—0. 7—5, 
jocuri ale

ECHIPA DE

iși dispută finala zonei 
favorabil tenismenllor a- 

cu 6—1._ 7—5. 6—2_ în fața

1_1

desfășurare dramatică. Orantes a cîștlgat următoarele două seturi cu 
dar setul decisiv a revenit lui Pala cu 6—I. Din cauza numeroaselor 
continuării (2S), întilnirea de dublu se va desfășura astăzi.

FOTBAL

s-a disputat 
echipa R. D.

A R.D. GERMANE VICTORIOASA 
GOTEBORG

Intilnirea 
Germane 

locale, 
ter-

minat învingători cu 
(1—0) prin golurile 
gen Sparwasser.

La Goteborg 
de fotbal dintre 
șl o selecționată a cluburilor 
Fotbaliștii din R. D. Germană au

LA 15 ANI RECORDMANĂ ÎN TRAVERSAREA
MÎNECII

Recordul absolut de traversare a 
Canalului Mînecil a fost doborît de 
Lynne Cox (S.U.A.), o înotătoare în 
vîrstă de numai 15 ani. Luînd startul 
în cursul dimineții de Pe plaja de la 0

LA

scorul de 
înscrise de

2—1 
Joer-

CANALULUI

după 9h 57:0 laDouvres, ea a ajuns
plaja Can Gris Nez. Vechiul record sta
bilit în i960 de canadiana Helge Jen
sen era de lOh 23:0.

TURUL FRANȚEI (ETAPA A 19-A)
Penultima etapă din Turul Franței 

(Auxerre — Versailles, 230 km) a fost 
cîștigată de belgianul Bhuyere 
6h 41:55, urmat — cu același 
— de Santambrogio (Italia) 
secundă de francezul Santy.

în 
timp 

Si la o 
în ela-

general nici o schimbare.
. urmat la 10:03 de

la 10:07 de Glmondl. la 14:05
la 15:17 de Zoetemelk.

samentul _______
Conduce Merckx, 
Poulldor - -
de van Impe, __ ____________________
Astăzi, ultima etapă : Versailles — Pa
ris (în două semletape).
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