
PROLETARI DIN TOATE TARILE, VN!Tt-VĂ!

Vineri 28 iulie 19724 PAGINI 30 BANIANUL XXVIII — Nr. 7129

Potrivit hotărîrii Conferinței Na
ționale a partidului, în presa de 
ieri a apărut proiectul de Lege cu 
privire la dezvoltarea economico- 
socială planificată a României, su-

Animați de un clocotitor entuziasm, studiind cu un înalt spirit de respon
sabilitate comunistă și civică tezaurul de idei, indicații și sarcini cuprinse în 
documentele Conferinței Naționale a partidului, în Raportul prezentat de 
către tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, oamenii muncii își încordează efor
turile pentru a răspunde prin fapte chemării vibrante ce le-a fost adresata : 
CINCINALUL — ÎN PATRU ANI Șl JUMĂTATE !

întreaga noastră clasă muncitoare este hotărîtă să-și lină cuvintul dat 
partidului, obținînd — în cinstea apropiatei sărbătoriri a Zilei de 23 August 
Și.în întîmpinarea pătrarului de veac de la actul istoric al proclamării Repu
blicii — noi izbînzi pe tărîmul producției materiale și al creației spirituale.

La acest consens unanim subscriu cu toată adeziunea și sportivii patriei 
care — la locurile lor de muncă și pe stadioane — sint deciși să-și înmul
țească eforturile, să pună în valoare tot talentul și întreaga lor ccpacitate 
în slujba măreței opere constructive în care s-a angajat plenar întregul 
nostru popor.

NOI PERSPECTIVE PENTRU DEZVOLTAREA 
BAZEI MATERIALE A MIȘCĂRII SPORTIVE

ZIAR All. OON SI LI ULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

AZI, LA TIMISOARA, START
7 5 71

DE FOTBAL JUNIORI ..PRIETENIA ll

tmtai
PRIETENI*

DOUĂ

„CAPETE DE AFIȘ“

ÎN TRANSFERURILE

FOTBALIȘTILOR

Dumitru —la Steaua,

VOM RIDICA PE NOI CULMI PRESTIGIUL
SPORTIV AL ROMÂNIEI SOCIALISTE!

Trăind încă sub impresia puterni
că a lucrărilor Conferinței Naționale 
a partidului, a documentelor de în
semnătate istorică ce au fost adop
tate, care direjționează cu fermitate 
și clarviziune eforturile întregii 
noastre națiuni în drumul său spre 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, îmi exprim, cu le
gitimă mindrie șl satisfacție, adeziu
nea față de hotărîrile înaltului fo
rum al comuniștilor din România.

Conștient de însemnătatea transpu
nerii neintîrziate în viață â sarcinilor 
care stau în fața întregului nostru 
popor, sint ferm decis ca la locul de 
muncă, sau ca reprezentant al culo
rilor țării în disputele sportive inter
naționale, sâ nu precupețesc nici un 
efort pentru a-mi aduce modesta 
contribuție Ia înfăptuirea țelului mă
reț pe care îl avem în față.

Privind cu încredere spre viitorul 
luminos al patriei, îmi exprim recu
noștința față de partid, față de se
cretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, fiind con
vins că măsurile adoptate la Confe
rința Națională a P.C.R. reprezintă 
noi pași importanți pe drumul socia
lismului și comunismului, al creșterii 
continue a bunăstării materiale 
spirituale a întregului popor.

Ca sportiv de performanță promit 
că voi face tot ce-mi va sta în pu
teri pentru a obține rezultate cit 
mai bune, pe măsura condițiilor de 
pregătire asigurate, In așa fel încit 
prestigiul sportiv al patriei noastre 
dragi să urce pe noi culmi.

AUREL VERNESCU 
maestru emerit al sportului la caiac

ț>

pus dezbaterii publice, în spiritul 
înaltei democrații care caracteri
zează orînduirea noastră.

Perfecționarea conducerii plani
ficate a economiei naționale este 
una din sarcinile majore stabilite 
de recenta Conferință. Fiecare ce
tățean, uzînd de un drept care este, 
în același timp, o îndatorire civică, 
și participînd la o acțiune de înaltă 
responsabilitate social-politică. 
poate aduce o contribuție Ia opera 
colectivă de elaborare, în condiții 
cît mai bune, a unei legi atît de 
importante pentru progresul viitor 
al țării noastre, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Proiectul de lege expune obiecti
vele fundamentale ale dezvoltării 
economieo-sociale, principiile de 
bază ale conducerii planificate a 
acestei activități, delimitează atri
buțiile și răspunderile întreprinde
rilor centrale, ministerelor și comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare în elaborarea și executa
rea planurilor, ale Consiliului de 
Miniștri și ale altor organe cen
trale în activitatea de dezvoltare 
economico-socialâ planificată, arată 
importanța conducerii de către

(Continuare tn paa. a ia)

Jocurile inaugurale: România

De astăzi începe. Ia Timișoara, o în
trecere internațională de juniori aș
teptată cu mare interes în acest oraș, 
ca și in celelalte patru localități in 
care sint programate jocuri : Araa, 
Reșița, Lugoj si Caransebeș. Este vor
ba de „TURNEUL PRIETENIA", re
zervat — cum se știe — reprezenta
tivelor de juniori ale țărilor socialis
te. Anul acesta. Ia ediția organizată 
de federația noastră de specialitate, 
iau parte selecționate din nouă țari, 
împărțite in două grupe :

A : CEHOSLOVACIA, CUBA, PO
LONIA, U.R.S.S. și ROMANIA I ;

B : BULGARIA. R.D. GERMANA, 
R.P.D. COREEANA, UNGARIA și RO
MANIA II.

Asupra importanței acestei compe
tiții — pe pian tehnico-sportiv și edu
cativ — nu mai revenim ; am subli
niat-o intr-un număr precedent. Un 
singur lucru mai trebuie spus : Tur
neul reprezintă și un foarte util mij
loc de rodare si verificare a elemen
telor selecționate in vederea Turneu
lui U.E.F.A. 1973 (în Italia). Cu excep
ția echipelor Cubei și R.P.D. Coreene, 
toate celelalte sint înscrise în între
cerea europeană. Unele dintre ele 
(Polonia, U.R.S.S., România, Ungaria) 
vor disputa chiar toamna aceasta 
jocuri în cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A. și deci examenul cel 
mai serios, cel mai concludent, pen-

I — Cuba și Bulgaria —R. P. D. Coreeană

tru loturile 
dițional Turneu

lor il reprezintă acest tra- 
,PRIETENIA".

INAUGURAREA.»

ții precedente : Bulgaria (1967), 
slavia (1968), K.P.D. Coreeană 
România (1970) și Cehoslovacia

lugo- 
(1969). 
(1971)

Dumitriu II — la Rapid
cu destul interes 
fotbalului, transfe-

.. .ediției a Vl-a a Turneului are 
loc azi pe stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara, în cadrul unei festivități. Se 
vor disputa, în continuare, două par
tide. cite una din cele două grupe :

BULGARIA — R.P.D. COREEANA 
(B)

ROMANIA I — CUBA.
înlîlniriie vor continua pir.ă la 6 

august, cu două zile de pauză (31 iu
lie și 5 august).

Reamintim ciștigătoarele celor 5 edi-

ULTIMII OASPEȚI...

. . .așteptați sâ sosească au fost ju
niorii sovietici. Ei au venit joi la 
București și au plecat la Timișoara 
în cursul aceleiași zile. Loturile ungar 
și cehoslovac s-au îndreptat direct 
spre Timișoara, primul cu trenul, al 
doilea cu autobuzul. Miercuri a sosit, 
in București, delegația din R. D. Ger
mană, care a și plecat imediat, cu un 
avion special, Ia Timișoara.

Urmărite 
de iubitorii 
rurile de jucători de Ia o echi
pă Ia alta s-au încheiat 
miercuri, posibilele noutăți de 
ultimă oră puțind sosi pe calea 
poștei, cu cereri purtînd data de 
26 iulie a.c.

Dintre schimbările cele mai 
spectaculoase în efectivele echi
pelor se detașează transferul lui 
Dumitiu la 
Dumitriu II 
legare de 
pective, ca 
Ieruri pe care 
pagina a 3-a.

Steaua și cel al lui 
la
la
Și

Rapid,, cu dez- 
cluburile res- 

celelalte trans- 
le publicăm în

Pe cea mai inaltă treaptă a podiumului, echipa 
4x100 m fete, campioană balcanică de juniori

de ștafetă a României 
Foto : Petre N/tGHI

La Balcaniada de la Izmir

UN SUCCES DE PRESTIGIU
AL ATLEȚILOR JUNIORI

• întrecerile au fost ne» dominate de juniorii 
nice din 35 de probe c '1 > .
nute în concurs ! • Roxana Vulescu (înălțime) și Cornel Anton (prăjină) —
premiați pentru cele mai bune rezultate • Performanțe de valoare interna
țională la

Intrucît 
Turcia au 
latările de 
le, ne vedem obligați — dincolo de 
scuzele de rigoare adresate cititorilor 
— să ne referim în acest comentariu 
și la unele amănunte din cele două 
zile de concurs ale Balcaniadei de 
juniori de la Izmir, încheiate dumi
nică pe stadionul Ataturk (excelent 
dotat și amenajat), mult după miezul 
nopții. •

Ca în orice confruntare de aseme
nea amploare, în care au fost pre
zente speranțele atletismului din cinci 
țâri balcanice — Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia — se 
urmăresc două linii de forță : atinge
rea unor performanțe de valoare și 
întrecerea pentru întîietate între ti
nerii atleți și atlete. Noi o să ne 
permitem să ne referim, pentru în
ceput, la bilanțul celor două zile. 
Reprezentativele României au domi
nat net concursul, obținînd, la Izmir, 
20 de titluri de campioni balcanici, 
10 medalii de argint și 10 de bronz, 
în timp ce Bulgaria a cîștigat 7 tit
luri (17 locuri II, 15 locuri III), Iugo
slavia 6 titluri (2 locuri II, 7 locuri 
III), Grecia 2 titluri (3 Tocuri II, 3 
locuri III) și Turcia doar 2 medalii 
de argint. De remarcat că Ia ediția

' ' ’i români: 20 de titluri halca-
• 46 de atleți în reprezentativă, 40 de medclii obți-

semifond.
legăturile telefonice cu 
fost deranjate și deci re
ia fața locului imposibî-

precedentă, de Ia Atena, juniorii ro
mâni obținuseră 14 titluri, la egalita
te cu cei bulgari.

In asemenea condiții, o întrebare 
se impune pentru a aprecia acest bi
lanț pozitiv la justa sa valoare : care 
a fost nivelul Balcaniadei de la Iz
mir ? Să încercăm să răspundem, de
taliind.

Cele mai valoroase rezultate ale 
concursului au fost obținute, după 
părerea noastră, în probele de semi
fond, deși cupele pentru cele mai 
bune performanțe, decernate de către 
organizatori pe baza tabelei interna
ționale de punctaj, au revenit repre
zentanților noștri Cornel Anton (pră
jină) și Roxana Vulescu (înălțime). 
Dominate de personalitatea unor ti
neri atleți care vor avea un cuvînt 
greu de spus la proxima ediție a 
„europenelor" de juniori — iugoslava 
Ljljana Susnjar și românul Gheorghe 
Ghipu — probele de 800 și 1500 m au 
fost încheiate cu reale performanțe 
internaționale. La 1500 m cronome- 
trorii au consemnat, atit la băieți cît

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag..a 2-a)

La Pitești, în turneul internațional de handbal

„tineret" • Azi, un meci intere-

• Joc frumos între „olimpici"

• Pitestenii iubesc și handbalul !

PITEȘTI, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). în ciuda aver
selor de ploaie care s-au abătut 
deasupra orașului, piteștenii au ve
nit în număr mare la Sala spor
turilor pentru a urmări partidele 
programate 
doua zile a 
de handbal 
n-a regretat 
te jocurile, deși fără miză, au fost 
plăcute, desfășurîndu-se sub sem
nul unui evident echilibru.

în primul joc, România B a în
vins reprezentativa de juniori a 
țării cu 28—10 (13—4), dar scorul 
are explicații firești, care trebuie 
căutate, în primul rînd, în dife
rența de forță în finalizare dintre 
rezervele garniturii olimpice — aflate 
în pregătire de o bună bucată de 
timp — și foarte tinerii compo
nent ai naționalei de juniori. în 
plus, vigoarea în joc, tehnica indi
viduală și. natural, concepția, au 
constituit alte atuuri ale handba- 
liștilor din reprezentativa secundă 
a țării in întîlnirea lor cu „ca- 
deții". Cu toate acestea, juniorii — 
care se vor alinia peste puțin timp 
la startul Turneului speranțelor 
olimpice — au lăsat o frumoasă 
impresie prin rapiditatea acțiunilor, 
capacitatea de mobilizare și mo
bilitatea in apărare, dar au păcă
tuit prin lipsa de vigoare în fazele 
de finalizare. Au marcat : Birtalan 
(12), Voina (4), Roșu (4), Dan Ma
rin (3), Capră (2), Hornea, Wilisch 
și Ștef pentru România B, Doagă 
(3). Urioc (2). Deacu (2), Vintilescu, 
Petrică și Băican pentru echipa d» 
juniori. Au arbitrat Ion Grigoriu 
și Dan Ionescu (Pitești).

în cea de a doua partidă a zilei. 
România A a învins Selecționata 
de tineret cu 20—12 (9—6). Spre 
surprinderea generală, echipa de 
tineret are inițiativa în primele 
minute (0—1, 1—2, 3—5), combi-

în cadrul 
turneului 
masculin, 
pentru că

celei de a 
internațional 
Și nimeni 
absolut toa-

nînd eficient la semicercul olim
picilor. Treptat, însă, aceștia din 
urmă iși pun mai bine în valoare 
calitățile fizice, jocul combinativ și 
mobilitatea în apărare, reușind să 
întoarcă, pînă la sfîrșitul primei 
reprize, scorul în favoarea lor 
(min. 27 : 9—5). Tn partea a doua 
a meciului, superioritatea primei 
reprezentative a fost mai evidentă 
și prin faptul că echipa a știut să 
aleagă cele mai bune soluții tac
tice de apărare și atac pentru a 
tempera zelul și dorința de afir
mare ale component ilor formației 
de tineret. Asigurîndu-și victoria, 
olimpicii au slăbit trena pe ultima 
parte a jocului, nemaiforțînd rit
mul și încheind partida „la pas". 
Au marcat : Gruia (9), Gunesch 
(4). Kicsid (2), Cozma, Stockl, Gațu, 
Schobel și Licu pentru România A. 
Voinea II (4), Szabo (3), Tase (3), 
Vărgălui și Manolache pentru Se
lecționata de tineret. Au arbitrat 
D. Purică și T. Curelea.

Bulgaria — , ’
PROGRAMUL DE 

18,30: România B — ......
19,45 : România A — Bulgaria.

JUNIORII 
ÎNCEP LUPTA 

PENTRU 
TITLURILE 

DE CAMPIONI 
LA SĂRITURI Doru Nedelcu, unul dintre favoriții campionatelor naționale de juniori

începînd de astăzi, timp de trei zile, 
bazinul de sărituri de la ștrandul Tine
retului va găzdui întrecerile campi triate
lor naționale de sărituri rezervate ju- 
niorilor. Sini prezenti cei mai talentat! 
SDortivj din București. Oradea. Sib’u și 
Cluj. în frunte cu Sorana PreHpc^’nu, 
D. Nedelcu, Tatiana Dumitriu ș a. Din

păcate, săritorii nu au putut folosi iu 
ultimele zile bazinul de concurs, deoa
rece administrația ștrandului a schimbat 
apa piscinei exact în această săptămînă 
(!) ; de abia joi dimineață ei au putut 
urca din nou pe trambuline și platformă.

Programul complet al întrecerilor ce 
■e vor desfășura în fiecare dimineață,

de la ora 9, și după-amiază, de la ora 
16 :

VINERI : Sărituri de la trambulina de 
1 m (b4-f) :S1MBATA : Trambulină (b) și platfor
mă (f):

DUMINICA : Platformă (b) si trambu
lină (f).

sânt: România A — Bulgaria

S.U.A. 19—16 (9—8).
AZI : ora

S.U.A. ; ora

Călin ANTONESCU

AZI ÎNCEP
CAMPIONATELE

NAȚIONALE
DE CICLISM

CLUJ 27 (prin telefon, de la 
respondentul nostru). Timp de 10 
zile se vor desfășura în localitate 
campionatele naționale de ciclism 
pentru seniori și juniori. Frotago- 
niștii competiției se află de mai 
multe zile la Cluj, unde iși desă- 
vîrșesc pregătirile, infruntind difi
cultățile traseului cu denivelări și 
căldura sufocantă.

în întrecerile seniorilor, lupta 
pentru titlurile de campioni se va 
da între reprezentanții cluburilor 
Steaua și Dinamo, în timp ce pro 
bele de juniori au ca favorit! spor
tivii din Ploiești, Tg. Mureș, Brăila. 
Cluj și Brașov.

Programul complet al campiona
telor : vineri 28 iulie : Contratimp 
individual ; duminică 30 iulie : 
Cursa de fond; vineri 4 august : 
Contratimp pe echipe; duminică 
6 august: Cursa de semifond (cir • 
cuit pe străzile Clujului). în aceeași 
zi, va avea loc și finala campio
natului republican pentru biciclete 
de turism.

co-

Paul RADVANI

Deși încolțit de trei apărători, atacantul român Sandu Mircea va reuși să tragă 
la poartă. Secvență din partida România — U.R.S.S. din Campionatul univer
sitar european Foto : Dragoș NEAGU

CAMPIONATUL UNIVERSITAR
EUROPEAN DE FOTBAL

DOUA ATRACTIVE
PARTIDE SEMIFINALE,

IUGOSLAVIA-CEHOSLOVACIA ȘI ROMANIA-SPANIA
CONSTANȚA, 27 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Pentru spec
tatorul constănțean, convins că gru
pa de calificare pe care o urmărise 
(în care, în afara României și R. F. 
a Germaniei, mai jucase și echipa 
Olandei — un team excelent) a 
fost cea mai „tare**, o primă sur
priză a constituit-o valoarea celor
lalte participante calificate în „sfer
turi11, văzute pe viu în zilele de 
marți și miercuri.

Atit Iugoslavia, Cehoslovacia Și 
Spania, care s-au calificat alături 
de echipa României pentru semi
finale, cît și două învinse, forma
țiile U.R.S.S. și Ungariei, au pro
dus o bună impresie prin standar
dul fotbalului practicat, apreciat cu 
destulă căldură de publicul lito
ralului.

Referindu-ne la cele două atrac
tive partide semifinale de mîine 
(n.r. astăzi), IUGOSLAVIA — 
CEHOSLOVACIA și ROMÂNIA — 
SPANIA, primele echipe pleacă fa-

vorite, conform tradiționalului „cal
cul al hîrtiei", care are în vedere 
atît valoarea de ansamblu a celor 
două team-uri, cît și suma valo
rilor individuale pe care le 
niază.

La orizont se profilează, deci, o 
finală România — Iugoslavia, dar 
să așteptăm totuși desfășurarea 
jocurilor semifinale de vineri.

Dumitru GRAUR

Sportul
Lotul olimpic de tir. In inima fiecărui trăgător vibrează marea speranță 

de a se afirma la J.O. de la MUnchen, de a cuceri o medalie...
IN VIZITĂ LA...

OLIMPICII DE LA „TUNARI"
In ziua cînd le-am făcut 

zită trăgătorilor noștri din 
olimpic, la „Tunari1*, acolo 
plămădesc în nesfîrșite ore 
muncă acerbă viitoarele 
manțe. n-am fost, așa cum ne în
chipuisem, singurul lor musafir, 
care se pregătea, de altfel, să 
ceară scuze că-i deranjează...

De data aceasta, reporterul 
profesie era, cum se spune, pe 
cui doi. Răspunzînd invitației 
le fusese adresată de către 
torul de propagandă al C.N.E.F.S., 
un grup de oameni ai artei și ai 
culturii veniseră la „Tunari1* pen
tru a sta de vorbă cu meșterii puș
tilor și ai pistoalelor pașnice, cei

o vi- 
lotul 
unde 

de 
perfor-

le

de 
lo- 
ce 

Sec-

care peste puțină vreme ne 
reprezenta în încordatele 
de tir ale Jocurilor Olimpice 
la Munchen. Spunîndu-vă numele 
musafirilor, scriitorul Haralamb 
Zincă, criticul de artă George Sbîr- 
cea, compozitorul Aurel Giroveanu 
și actorul Ștefan Tăpălagă, ați 
recunoscut în fiecare dintre ei pe 
un vechi prieten al sportului, pa
sionat sprijinitor al acestei activi
tăți cu vorba și cu fapta. (O nouă 
dovadă ne-o oferea chiar întîlnirea 
la care aveam plăcerea să asistăm).

Prezentările au fost mai mult 
formale. Agreabilele discuții ce 
aveau să urmeze se angajau între 
oameni care se cunoșteau, de fapt,

vor 
probe 

de

• ••

unii pe alții. De aceea, atmosfera 
mo 
evl- 

și 
am- 

de 
s-a

a fost familiară din primul 
ment, discuțiile fiind presărate, 
dent, cu glume, dar relevind 
starea de spirit, gîndurile și 
bițiile lotului nostru olimpic 
tir, acum cînd „Mfinchenul1* 
apropiat atît de mult.

Spiritual, ca de obicei, George 
Sbîrcea apasă, printr-o glumă, pe 
butonul de contact cu bucuroasele 
și primitoarele gazde :

— Poate nu știți că eu, încă din 
tinerețe, sub pseudonimul de

Jack BERARIU

(Cuntinuare in pay. a 2 a)
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IN INT1MPINAREA ZILEI DE 23 AUGUST
E. MULER, A. BENEDEK SI 

A. CRISBAY — ÎNVINGĂTORI 
IN CONCURSUL 
DE LA ZARNESTI
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MEȘTEȘUGARII COOPERATORI-PRIETENI

ȘI A CELEI DE A 25-a ANIVERSARI A REPUBLICII Al SPORTULUI Șl TURISMULUI

CÎNDURILE MARI ALE CETĂȚENILOR 
UNUI ORAȘ MIC

Uriașul ecou al Documentelor Con
ferinței Naționale a partidului a de
clanșat și în rîndurile activiștilor 
sportivi noi energii, noi puteri de a 
da viață acestui amplu program pe 
care ni-1 însușim cu entuziasm, ferm 
convinși că el reprezintă chezășia ți
nui progres și mai susținut al patriei 
noastre pe drumul edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Orașul nostru, Toplița, deși are o 
populație mică — circa 13 000 de lo
cuitori — se poate mîndrî cu impor
tante realizări, atît pe tărîmul activi
tății productive, cît și pe acela spor
tiv. înfrățiți, oamenii munci! — ro
mâni, maghiari, de alte naționalități 
— își conjugă eforturile pentru a da 
viață noilor obiective Industriale pre
văzute în planul de dezvoltare eco
nomică a tării noastre. In același 
timp, se Îmbogățește și zestrea spor
tivă a orașului. Printre realizările cu 
care ne mîndrim, se numără cele 
două bazine cu apă termală, de la 
Toplița și Bradul, unde înotul e 
practicat de numeroși tineri, și unde 
se pregătesc deseori loturile republi
cane. Voleiul cunoaște o largă popu
laritate în orașul nostru, care a dat, 
de-a lungul anilor, jucătoare frunta
șe ca Maria Cengher, Magdalena 
Covaci și altele.

Federația de volei organizează în 
fiecare an tabăra de pregătire la noi. 
Turismul se practică pe o scară 
foarte largă. Chiar în aceste zile, un 
grup de elevi la parte la o excursie, 
avînd de rezolvat probleme pe teme 
geografice, de folclor și sport. Alte 
discipline cu roade bogate sînt : 
schiul, popicele și radioamatorismul,

ele reunind un mare 
ticanți din rîndurile 
ale elevilor.

Echipa de fotbal a 
șui Toplița, a reușit ____ ___
anul acesta în „C", sub îndrumarea an
trenorului prot Petre Lăcătușu. în 
rîndurile acestei formații, mult în
drăgite de publicul toplițean, activea
ză.

număr de prac- 
muncitorilor ți
orașului, Mure- 
să promoveze

printre «iții, Ives Ștefan, munci-

BAZEI MATERIALE A
(Urmare din pag. 1)

partid a acestei acțiuni, de o uriașă 
însemnătate socială și patriotică, 
stabilește atribuțiile care revin or
ganelor supreme ale puterii de stat 

La capitolul III, in cadrul punc
tului „Planificarea creșterii nivelu
lui de trai al populației" se arată, 
la articolul 96, că ,Jn planurile cin
cinale și anuale se vor stabili mij
loacele materiale și bănești alocate 
pentru acțiunile social-culturale, 
fondurile destinate pensiilor, burse
lor, alocațiilor de stat pentru copii; 
acțiunile și fondurile alocate pen
tru protecția muncii, extinderea re
țelei de ocrotire a sănătății și îm
bunătățirii asistenței medicale, 
pentru dezvoltarea bazei materiale

I A BALCANIADA DE LA IZMIR
(Urmare
din pag 1)

șl la fete, noi recorduri balcanice de 
juniori : 3:46,0 și, respectiv, 4:30,5. La 
800 m, după ce a cîștigat în stil de 
mare campioană cu un timp sub 
2:09,0, micuța Ljljana (în vîrstă de 
14 ani I) n-a putut Intra în posesia 
medaliei de aur, fiind descalificată, 
tntrucit a fost Introdusă în cursă ca 
a treia reprezentantă a Iugoslaviei și 
nu figura pe lista de concurs 1...

Ghipu, venit Ia Izmir din Italia, 
aureolat cu un nou record, national 
de seniori la 80" m, și ca învingător 
a! campionului european, Arese. a 
ciștigat lejer, totuși, cu un nou re
cord balcanic: 1:49,9!

Orice concurs al tinerilor junior! 
europeni poate înscrie la loc de cin
ste asemenea performanțe ca cele ale 
atleților Tudor Stan (ciocan — «1.14 
m. nou record balcanic, el avînd pa
tru aruncări peste 84 m). Gh. Mege- 
lea (suliță — 68.42 m, nou record bal
canic). Paul Gheorghiu (trlplusalt — 
15,28 m. avînd patru sărituri peste 15 
m). Mircea Bălan (400 m — 48.4). L 
Pescaru (10 km marș — 46 38.4). Anca 
Hoinărescu (pentatlon — 3787 p. r.ou 
record balcanic șl național, <u o să
ritură la înălțime de 1.70 m), Roxana 
Vulescu (înălțime — t.76 m. nou re
cord balcanic). Rodica Dragu (suliță 
— 50,76 m. cu mai mult de 2 m pes
te cea mai bună performanță ante
rioară).

O mențiune specială merită ieșea
nul Radu Gavrilaș, nu numai pentru 
exemplara sa putere de luptă tn dura 
probă a decatlonului (unde, cu 71(2 
p a stabilit un nou record balcanic 
de juniori), ci și pentru întreaga sa 
comportare care reflectă o pilduitea-; 
re seriozitate, dragoste de atletism și 
dăruire pentru o înaltă reprezentare 
a sportului românesc. Vrem să amin
tim. tn acest sens, că dacă ar fi re
petat la proba de înălțime (unde 
n-am prezentat nici un concurent !) 
rezultatul său din cadrul decatlonu
lui (2,06 m), Gavrilaș s-ar fi clasa! al 
treile- după grecul Patronis și bul-

garul Kolev, care au sărit 2,11 m. Iar 
la mai puțin de zece minute după ce 
a aruncat sulița în cadrul celei de a 
noua probe a decatlonului, Gavrilaș 
a devenit campion balcanic la 110 mg, 
fără a avea, practic, adversari de 
talia lui.

Ca ș! în alte confruntări interna
ționale, sprintul nostru n-a fost la 
înălțime nici la Izmir. Și chiar dacă 
admitem o toleranță de o zecime- 
două (invocată de unii antrenori pre
zenți acolo și care incriminau arbi- 
trariul cronometrajului manual), 
cele 11 secunde sau 12,2 realizate de 
Cristudor și, respectiv. Adriana Surdu 
pe 100 m nu reprezintă nimic pe plan 
internațional. Neașteptat de slab a 
mers Onescu la 5000 m (15:32,2). Lupu 
la 2000 m obstacole (559.0, clștigăto- 
rul probei, bulgarul Kanev, obținînd 
un rezultat foarte bun — 5:44.6)

Organizatorii Balcaniadei de juni
ori de la Izmir au depu< eforturi vi
zibile pentru ea ediția *72 U consti
tuie un succes pe multiple planuri. 
Nu întotdeauna, insă, eforturile s-au 
lntllr.it cu operativitatea și consec
vența Iată citeva exemple in acest 
sens Proba de 200 m fete a fost ini
țial programată eu serii prelimina
rii apoi reprogramaU direct eu 
cala, dar concurentele sosite Ia »; 
ducă tncâlriree prealabilă, au fost 
scoase de pe pistă, alergarea fiind 
aminată cu o oră. La «00 m fete ni
meni c-a cor.-tatat, decît după con
sumarea probei, ca echipa Iugosla
viei avea ia l.c de două reprezentan
te. trei. Pe stadion treceau uneori 
minute In șir fără să se desfășoare 
vreo întrecere, programul lăsînd im
presia de dexlinare. De altfel, reuniu
nea a doua s-a încheiat eu o întîr- 
ziere de 2 ore. Anunțarea rezultate
lor pe tabela electronică a stadio
nului se făcea mult după disputarea 
probelor și adeseori cu greșeli. Avînd 
in vedere faptul eâ atleții erau ca
zați la peste 20 km de stadionul Ata
turk. transportul devenea una din 
problemele-cbeie. Or. respectarea ce
rințelor delegațiilor nu se făcea cu 
tcrupulozitate, răminind prea adesea 
la latittadinea unor diverse persoane.

tor forestier fruntaș, și alți tineri a- 
preciați pentru conduita lor cetățe
nească.

Desigur, aceste rezultate, deși încu
rajatoare pentru noi, sînt departe de 
a ne mulțumi. însuflețiți de docu
mentele Conferinței Naționale șl 
conștlenți de înalta responsabilitate 
comunistă ce trebuie să-i caracteri
zeze pe toți activiștii sportivi, ne 
luăm angajamentul de a depune noi 
eforturi pentru a transpune in prac
tică noile și mărețele obiective tra
sate de partid.

V. PAȘCANU 
președintele

Consiliului orășenesc Toplița 
pentru educație fizică și sport

MIȘCĂRII SPORTIVE
a culturii, PENTRU ODIHNA. TU
RISM, SPORT fi alte asemenea ac
țiuni".

în felul acesta, proiectul de Lege, 
pe care cetățenii patriei sînt che
mați sâ-1 dezbată și să-l îmbunătă
țească, deschide noi perspective în
tăririi bazei materiale necesare ac
tivităților de educație fizică și de 
agrement, condiție esențială pentru 
dezvoltarea mișcării noastre spor
tive, de masă și de performanță.

Subscriind, cu entuziasm, la tex
tul proiectului de Lege, masele de 
cetățeni, iubitori ai sportului, își 
vor aduce — fără îndoială — con
tribuția prin noi și entuziaste ac
țiuni de muncă patriotică la îm
bogățirea bazei materiale a miș
cării noastre sportive.

s-a desfășurat, la Zămeștl, 
’ spectatori, 
de motocros, 

din nou ttaărul 
MUller n-a avut 

lui. incîntînd pu- 
eleganța sa ta 
pe un asemenea

Duminică__ ___________
tn fata a peste 6 000 de 
un interesant concurs

La clasa 70 cmc., 
și talentatul Ernest 
adversari Pe măsura 
blicul prin stilul și 
conducerea nrctoretei 
traseu.

La juniori, din disputa Benedelî 
Paraschlv — Șeitan. victorios a ii 
Primul alergător

în întrecerea seniorilor, clasa 
la 501 cmc. lupta pentru primul 
s-a dat între M. Banu i ’ * 
prima manșă. Banu a 
14 ture, pentru ca ta 
fectiune tehnică să-1 
mul loc. pe care l-a ____ ________
lui său. în manșa a doua, Banu învin
ge detașat, dar terenul pierdut H si
tuează ce locul trei ta clasamentul ge
neral.

Rezultate tehnice : Clasa *0 cmc 
E. MQller (St. roșu Brașov), 2. I. 
hanca (Torpedo Zârnești). 3. Gh. 
pescu (St. roșu Brașov) ț juniori : 
A. Benedek fSt. roșu Brașov), 
Paraschlv (Locomotiva Ploiești), 
Șeitan (Locomotiva Ploiești) ; 
(ptaâ la 55» cmc): _1 
roșu Bra:

pînâ 
...... ..... ......  loc 
sl A. Crisbag. In 

condus detașat 
al 15-lea o de- 
frustreze de prl- 
cedat adversaru-

— 1. 
pro- 

Po- 
1.

2. Șt. 
3. I.

seniori 
_______ __ _ Â. Crisbav (St. 

. ___ .jv). 2. C. Goran (Poiana Cîm-
ptna). s. M. Banu (Poiana Clmplria).

BADEA IVAN — arbitru

ACTUALITĂȚI
• Duminică se va disputa, Ia

doasa. tn organizarea asociației sportive 
Vicnona Morenl. un concurs republi
can de motocros. cu 
g 4 toritor de la_______
Ctmpina. Torpedo Zârnești. 
Morer.i. Locomotiva Ploiești 
Tg. Jiu.

• latre I g « august, în
mile municipiului Gheorghe 
Dej. se va disputa - 
publican de regularitate și 
al motoretelor româneșst. _____  __
pele participante se disting Metalul Bucu
rești (campioană pe anul 1971), Tor
pedo Zămesti (eehina uzinei produ
cătoare) si Steagul roșu Brașov. Rea
mintim câ. la individual, titlul de cam
pion a revenit anul trecut metalurgistu
lui Dumitru Vasilescu.

• Ciuma etapă a campionatului re
publican de v.-.ezA. care urma să aibă 
loc duminică, la Cîmoina. a fost ami- 
nată. din motive tehnice, pentru o 
dată care va C anunțată cluburilor 
Si asociaților interesate.

pu-

participarea aler- 
St. roșu Brașov, Poiana 

Victoria 
și I.T.A.

împrejuri- 
___ Gheorghlu- 
camplonatul re- 

rezistentă 
Dintre echî-

Liliana d eforturile echipei

JTl atletxe B

Ce ne-a relevat o recentă vizită la cooperativa „Meseriașii cizmari“

Nu știm dacă cooperativa „Mese
riașii cizmari" este o unitate de pro
ducție mare sau mal mică, forța ei 
economică poate fi neimpresionantă, 
dar este, în orice caz, eficace, cu su
tele de salariațl pe care îi are și care 
se apleacă peste calapoade ca să meș
terească încălțămintea cu care batem 
zilnic caldarlmul. Inutil să mal spu
nem că meseriașii de aici și de azi 
nu mai sînt „sărmanii cizmari" ai Iul 
Toptrceanu, peste uneltele lor alunecă 
zîmbetul, ei muncesc, învață și fac — 
deopotrivă 
interesează în mod anume cit și cum 
fac sport, în timpul liber, salariații 
cooperativei.

I-am interpelat în acest sens pe 
tovarăș i Gherghina Ghiondea, vice
președintă a cooperativei, și Petrișor 
Diaconescu, secretarul organizației 
U.T.C., în ale căror obligații intră șl 
animarea mișcării sportive. Am deslu
șit că o fac cu înțelegere și pasiune, 
din moment ce fotbalul este ca și la 
el acasă (echipa ocupă un loc fruntaș 
în cadrul campionatului intercoopera- 
tist !), orientarea turistică are tra
diție puternică, iar propaganda pen
tru atletism este intensă. Succint, iată 
tabloul activității sportive din această 
cooperativă.

sport. Iar pe nol ne

Marin Drăgan, partizani vechi ai dru
meției sportive, propagatori neobosit! 
în rîndurile tineretului, a virtuților 
și frumuseților acestor „ieșiri" orga
nizate și complexe. 20 de băieți fac 
cerc în jurul celor doi maiștri mai 
virstnici și preocuparea lor a esca
ladat treptat diversele faze competi- 
ționale, pătrunzind, firesc, p!nă în 
domeniul performanței. Așa se face că 
doi dintre ei (Ene Nicolae și M. Dră
gan) au ocupat locuri fruntașe în cam
pionatul național de juniori. De alt
fel, turismul, o rudă nu neapărat mai 
săracă, dar mai accesibilă a orientă
rii turistice, are mulți prozeliți în 
rîndurile cooperatorilor, excursiile co
lective de sfirșit de săptămînă deve
nind o modalitate curentă de contact 
cu mișcarea fizică.

• Metodistul clubului Voința, Radu 
Constantinescu, îndrumător priceput și 
activ al sportului cooperatist, a ini
țiat recent, în colaborare cu organiza
ția U.T.C., un plan obligatoriu pentru 
ordonarea și amplificarea activității 
sportive în rîndurile celor 40 de uce
nici ai cooperativei. Proiectul este 
ambițios și cu „bătaie lungă", vizînd 
canalizarea aptitudinilor specifice pen-

tru o ramură sau alta de sport, con
solidarea lor ulterioară în aria per
formanței. Primele investigații au dat 
un răspuns surprinzător, prin opțiu
nea masivă pentru haltere, lupte și 
box, zone tncă nedefrișate in aria 
sportului practicat la „Meseriașii ciz
mari". Desigur, sălile clubului Voința 
vor deschide ușa celor mal înzestrați 
și mai tenaci, sub oblăduirea facto
rilor responsabili, conștlenți de rigo
rile aspre ale acestor discipline spor
tive.

• în sfîrșit, interlocutorii noștri au 
exprimat dorința de a se ahienaja un 
club (cu mese de ping-pong și șah) 
în incinta cooperativei, deziderat a- 
mînat pînă acum dintr-o acută lipsă 
de spațiu.

Iată, așadar, o cooperativă unde 
sportul are citeva ramuri tradiționale, 
unde nevoia de a-1 practica mai in
tens și mai diversificat se impune, 
am zice, firesc, creînd o efervescență 
de calitate care va cristaliza, cu 
timpul, un profil sportiv desenat mai 
viguros și la o scară mai mare.
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REZULTATE TEHNICE

can

câ F

Vetlanov sica (Iugoslavia) 124: 2. Adriana 
Surdu I2J: 4- Creta Mag.reșcu 12.S; 
60» tn b — 1. Bălan 48.4: 3. Blreă 41.»: 
1» km marș — 1. Semerdiiev (Bulgaria) 
44:12.4 tn-r ba'.c.): 2. Pescaru 4533.4: 3- 
Icnită <4 49.4: 10» mg — 1. Marana Ne- 
de'.cu 14.4: 3. Coculeana Bucătaru 13.3: 
prăjină — L Anton 4.70 m: 3- Voicu 4.55 
m : 4W f — 1. LUlia.na Leau 55.7: 3 Au
relia FîllD S5.6: disc b _ 1. Prohasga 
(Bulgaria) 53.3» m (n.r baie.). 3. Iordan 
4736 m: 5. Zarif:cache 43.W m: 404 mg 

ak (Iugoslavia) 52.7 (n.r. bale.).
Korod 54.4: 7. Crisan 57.0: lungime f 
1. Adriana Surdu 5.95 m. 3. Doma 

Spinu 5.83 m- lSPo m f — 1. Ljljana 
Susnjar (Iugoslavia) 4 30.5 (n.r. talc.): 
2. Viorica Neagu 4 34.1: 5. Cornelia Ho
lub 4-44.4: ISOP m b — i. Ghinu 3:46.9 
(n.r. bale.): 3 Onescu 3:49.4; disc f — 
1. Donka Peneva (Bulgaria) 45.78 m. 3. 
Mariana Nan 4433 m. 4. Florența lones-

Cri 42.77 a: <X18» ■ t _ 
«7.7: 4S1N a » — L Boaâ: 
Urne f — L Rcxana Vi 
Cu. baie». 2. Gvrirgeta >

gv««s»8e k — V lorda» IM 
za 14.7* m: ms m » — L 
« r. bale.): ta a f _ i.
vaaova (Bulgaria) 1:11.1 mr ssa! 
taLaaa Lesa 231.7: 5. Vxîriza
2:1X4: » m b - L Crismdor 1 
Pasca 22.1 : 2*W a obsu — L 
(Bu garia) S-44 5: X Lupu IO: 
1. Vera Velianovska (7:gosj-.-j> 
E eon ora Mwc.t-.J 25.2: A Adriana Sur

ii» mg L Ga-.—.Las IX»: X Cri- 
1. Margarita Ho
rn (n.r. bale.): 

14.14 m: Înălțime
l. Patronis (Grecia) XII m (n.r.

: suU(â b — Meeetea <4.12 rr. ar. 
; 3. Mun-eaau 66.Z2 m: tnplusalt 
Gheorghiu 15.23 m. X Tănășescu

m. 5005 m — 1. Vulovici (lugosla- 
1437.» (n.r. bale.): & Onescu 15323;

1. Iugbs'.av'a 3:14X 2. Ro

C.Z: tail- 
-escu 1.7» «1 
Ptairj L«

<2 m. X Nea- 
. Gtapu
Ursa Pe'gb.'.l- 

ae): 1 
Neagu 

27.3: 4- 
:<a-.ev 

ÎS» ml 
24-6: 2.

- L Gî

ska C; 
nu 25.2 

du Z5.4: lia m- t. GavtQ 
san 184: greutate f — 
risova (Bulgaria) 14 5» 
Z. Mariana Constantin 
b — 
bate.) 
bale.) 
— 1.
14.4a 
via» 
<„00 tn b ______________________
mânia 3:14.9: 4x«0 m t — 1. Rotnânla 
3:46.»; decatlon : Gav.-Uas 7103 p: 4. Li- 
xandru 5240 p: pentatlon — 1. Anca Hoi
nărescu 3?»7 p m.r. nat si bale.): 4. Co* 
cu: ea na Bucâtaru 33S» p.

PROGRAMUL MECIURILOR £
CAMPIONATULUI DIVIZIEI

ETAPA
București 
Săcele 
Suceava 
Petroșani 
Birlad 
București 
Constanta

ETAPA 
Sibiu 
București 
Timișoara 
București 
București 
lași • 
Săcele

ETAPA
Săcele 
Suceava 
București 
Iași 
București 
Birlad 
București
ETAPA .

Petroșani 
Sibiu 
București 
București 
Constanta 
București 
Timișoara

ETAPA 
București 
Birlad 
Constanta 
Suceava 
București 
București 
Iași
ETAPA : 

București 
Petroșani 
București 
Sibiu 
București 
Iași 
Săcele
F.TAFA 

Constanța 
Săcele 
București 
București 
Petroșani 
Timișoara 
București

A

A

A

A

A

A

I (20 august)
: Steaua—Politehnica Iași
: Precizia—Dinamo București
: Constructorul—Gloria București
; Știința—Universitatea Timișoara
: Rulmentul—C.S.M. Sibiu
• Vulcan—Sp. studențesc București
: Farul—Grivița Roșie București

II-A (24 august)
l C.S.M.—Farul

Gloria—Steaua 
Universitatea—Dinâmo
Sp studențesc—Rulmentul 
Grivița Roșie—Vulcan
Pol i teh nica —Constructorul 
Precizia—Știința

t

IV-A
I

S

I
IlI-a (27 august)

: Precizia—Sp. studențesc
: Constructorul—Farul
: Steaua — Știința 

Politehnica—Universitatea 
Dinamo—Gloria
Rulmentul—Grivița Roșie 
Vulcan—C.S.M. Sibiu
(3 septembrie)
Știința—Constructorul 
C.S.M.—Politehnica 
Sp. studențesc—Grivița Roșie

: Gloria—Vulcan 
i Farul—Rulmentul 
: Steaua—Dinamo 
t Universitatea—Precizia

V-A HO septembrie)
Grivița Roșie—Universitatea 
Rulmentul—Vulcan 
Farul—Precizia 
Constructorul—Steaua
Sp studențesc—C.S.M. Sibiu 
Gloria—Silința
Politehnica—Dinamo
(13 septembrie)
Dlnamo—Consir uctorul 
Știința-.Sp studențesc 
Vulcan—Universitatea 
C.SM -Grivița Roșie 
Steaua—Rulmentul 
Politehnică—Farul 
Precizia—Gloria
(17 septembrie)
Farul—Vulcan 
Precizia —R ulmentul 
Gloria—Politehnica 
Dinamo- Sp sfudentesc . 
Știima CSM Sibiu 

t Univer-ilatea Constriictorul
Grivița Roșie — Steaua
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• Stadionul Voința — cochet, bine 
întreținut și bine utilat — este gazdă 
permanentă și primitoare a tuturor 
salariaților cooperativei dornici să co
boare pe pista cu zgură sau pe ga
zonul de iarbă.

• Fotbalul este practicat în mod 
organizat In cadrul campionatului a- 
mintit și „non-stop" în „miuțe“ spon
tane pentru care există o aderență 
fără rezerve.

• Cursele de viteză și semifond re
prezintă probele atletice preponde
rente, în care se lansează zeci de ti
neri dornici să-și măsoare sprinte
neala- și rezistența.

• Orientarea turistică are un nu
cleu solid, pasiunea pentru această ra
mură sportivă legănîndu-se aici, la 
..Meseriașii cizmari", în inițiativa lău
dabilă a doi oameni, Eugen Drăgan și

Cîștigînd barajul cu. Petrolistul 
Cîmpina, echipa masculină Victoria 
Bod (județul Brașov) și-a asigurat 
participarea la noua ediție a divi
ziei naționale de popice. Succesul 
sportivilor care reprezintă Fabrica 
de zahăr Bod nu este întîmplător. 
De ani de zile, popicarii acestei a- 
sociații participă la campionatul ju
dețean, fiind de fiecare dată prin
tre candidați! la titlu. In prezent, 
munca depusă de-a lungul anilor a 
fost încununată de succes, formația

La Tirgoviște a luat ființă

UN CLUB SPORTIV TERITORIAL
Zilele trecute s-a constituit Clu

bul sportiv Tîrgoviște, care 
unește în secțiile lui pe cei mai 
buni sportivi de performanță din 
localitate. La adunarea de consti
tuire au fost prezenți reprezentanți 
ai organelor locale, ai Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică ți Sport și ai organizațiilor ce 
masă, conducători de întreprinderi, 
instituții și școli din localitate.

Noul club va avea patru secții 
de performanță : fotbal (cu echipă 
în divizia B). lupte (cu formație 
în campionatul diviziei A la libere', 
volei (cu echipă de fete în divi
zia B) șl atletism. Cei mai buni 
sportivi din or?.» care practică a- 
ceste discipline vor face parte din 
secțiile C. S. Tîrgoviște. Sediile au 
in fruntea lor oameni pasionați de 
sportul respectiv și antrenori cu 
experiență si o bună Dregătire teh
nică ca. de pildă, prof. M. Dumi
trescu (atletism). A. Seidamct (lup
te) și N. Tătara (fotbal).

în cadrul adunării de constituire 
a noului club, reprezentanții orga
nelor locale, conducători de între
prinderi. instituții si școli s-au an
gajat să sprijine din toate punctele 
de vedere noul organ sportiv, ast
fel ca el să-și poată îndeplini no
bila misiune pentru care 
at. ridicarea nivelului 
sportive de performantă 
viște. oraș aflat în plină 
economică și socială.

Sportivii clubului vor avea o so-

re-

a fost cre- 
activitătii 
in Tîrgo- 
dezvoltare

PATRU ECHIPE
ÎN CANPIONAIUL

BRAȘOVENE -
DIVIZIONAR ***

treacă chiar și

Udă bază materială. In curînd, vor 
începe lucrările Ia stadionul muni
cipal, unde se vor face o serie 
de amenajări, se vor lărgi tribu
nele și se va construi o nouă și 
modernă sală de sport. Organele 
locale s-au angajat să sporească 
suma repartizată, în așa fel ca 
noua sală să aibă o capacitate nu 
de 1000, ci de 2 000 de locuri.

Consiliul de conducere al Clubu
lui sportiv Tîrgoviște cuprinde 43 
de membri, avînd în frunte pe 
Constantin Moloroiu, președinte de 
onoare. Nicolae Dincă, președinte. 
Constantin Tzetzeclis și Ion Stanciu, 
vicepreședinți.

din Bod reușind să 
peste dificilul baraj și, astfel, să cu
cerească dreptul de a se alătura 
celor mai bune echipe masculihe 
din țară.

Cu Victoria Bod, județul Brașov 
are cea de-a 4-a echipă care va 
participa la ediția din toamnă a 
campionatului divizionar (Rulmen
tul la băieți, Hidromecanica și Me- 
trom la fete), ceea ce denotă munca 
asiduă depusă pe raza județului 
pentru continua dezvoltare a acestei 
discipline sportive.

Ca o confirmare în plus față de 
interesul manifestat pentru sportul 
popicelor pe meleagurile brașovene 
vom aminti, cu satisfacție, faptul 
că în foarte scurt timp orașul de 
la poalele Tîmpei își va îmbogăți 
baza materială cu încă alte trei a- 
rene moderne, a căror inaugurare 
va avea loc în preajma zilei de 
23 August. Este vorba de cele două 
arene, cu cîte patru piste, aparți- 
nînd asociațiilor sportive Hidrome
canica și Rulmentul, executate după 
ultimele cerințe ale tehnicii, cu ri
dicarea automată a „betelor", cu tri
bune și vestiare, precum și de cea 
a asociației Carpați. care are două 
piste, anexele respective și o tri
bună. Și n-ar fi de loc exclus ca, 
într-un viitor apropiat, să putem 
consemna și reamenajarea actualei 
popicării a proaspetei promovate în 
divizia A, Victoria Bod.existind în 
acest sens sprijinul conducerii fa
bricii de zahăr.

C. GRUIA — coresp. județeanM AVANU-coresp. Județean

(Urmare 
din pag t)

am compus un
„Ionel. Ionelule,

OLIMPICII DE LA „TUNARI"...

și,
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1 A-EDIȚI A 1972-1Î
ETAPA A VUI-A (24 septembrie)
Sibiu : C S M .—Gloria
București : Grivița Roșie—Politehnica

. Timișoara i Universitatea—Steaua
Suceava i Constructorul—Precizia
București : Vulcan—Dinamo
Birlad : Rulmentul—Știința
București : Sp. studențesc—Farul

ETAPA A IX-A (22 octombrie)
Constanta l Farul—Universitatea
București : Steaua — Vulcan
Săcele : Precizia—C.S M. Sibiu
București : Dinamo—Știința
București : Gloria—Grivița Roșie
Iași : Politehnica—Sp.studențesc
Birlad t Rulmentul—Constructorul

ETAPA 
București 
Suceava 
Petroșani 
Sâcele 
Timișoara 
București 
București

ETAPA 
Birlad 
Iași 
București 
Constanta 
București 
București 
Sibiu

ETAPA 
Timișoara 
Suceava 
București 
București 
București 
Birlad 
Petroșani 
ETAPA A 
Constanta 
Sibiu 
București 
București 
București 
Săcele 
lași

A

A

X-A (29 octombrie)
: Steaua—Sp studențesc
: Constructorul—C.S.M. Sibiu 

Știința—Vulcan
Precizia—Politehnica 
Universitatea—Rulmentul 
Dinamo—Grivița Roșie 
Gloria—Farul
(3 decembrie)
Rulmentul—Dinamo 
Politehnica—Știința 
Grivița Roșie — Precizia 
Farul—Steaua
Vulcan—Constructorul 
Sp studențesc—Gloria 
C.S.M.—Universitatea
(10 decembrie)

: Universitatea—Gloria
: Constructorul—Sp. studențesc
: Steaua—C S M. Sibiu
: Vulcan—Precizia
: Dinamo—Farul
i Rulmentul—Politehnica
: Știinta—Grivița Roșie

XlII-A (17 -lercmhrie)
Farul—Știința 
C.S M —Dinamo 
Gloria—Rulmentul
Sp studențesc—Universitatea 
Grivița Roșie—Constructorul 
Precizia —Steaua
Politehnica—Vulcan

!
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★ 
se va întrerupe după 
deoarece selecționata 
țării va întreprinde

Campionatul
24 septembrie, 
divizionară a 
un turneu in Anglia (in comitatele 
Cornwall-Devon) și. apoi, in luna 
noiembrie pentru a da posibilitatea 
pregătirii tradiționalului meci cu 
Franța (26 uoiembrie).

Colegiul central 
al arbitrilor de 

baschet, analizlnd 
comportarea unor 

la turneele de sală 
ale diviziei A, pre-

arbitri și oficiali 
și turneele finale 
cum și la unele meciuri ale criteriilor 
de copii și juniori. a hotărit urmă
toarele sancțiuni i Dorin Ganca (Bucu
rești) — suspendat pir.ă la 15 noiem
brie 1972 ca arbitru și oficial pentru 
modul necorespunzător în care a con
dus partidele Sănătatea Satu Mare — 
Constructorul București (f) și Poli
tehnica G:.’ați — Universitatea Cluj 
(m), la ambele meciuri eomițînd gre
șeli grave. In plus, el a avut o ati
tudine necorespunzătoare față de ju
cătoarele echipei Sănătatea Satu 
Mare ; se propune Biroului F.R.B. ex
cluderea din corpul de arbitri a ar
bitrului Traian Vasiliu (Galați), pen
tru că acesta a încercat să influen
țeze comportarea unor arbitri, ofe- 
rindu-le avantaje materiale pentru a 
favoriza echipa Politehnica Galați ; 
ridicarea dreptului de a arbitra la 
prim acțiune internațională la care va 
fi programat, arbitrului Eugen Hottya

ARBITRI 
SANCȚIONAȚI

(Oradea) pentru câ nu a trimis la 
timp Colegiului central informarea a- 
supra desfășurării turneului fertiinin 
de la Oradea, unde era delegat ai 
Colegiului central de arbitri : averti
zarea arbitrilor Ion Petfuțiu (Bucu
rești). Attilla Balazs (Tg Mureș), 
Geza Dutka (Oradea) »1 Elemer Sa
rosi (Cluj) pentru refuzul de a com
pleta rapoartele de observatori la 
turneul final al diviziei masculine A, 
rapoarte tnmînate de delegatul Cole
giului central al arbitrilor: avertiza
rea arbitrului Mihai Aldea (Ploiești) 
pentru netrimlterea ia limp a rapor
tului asupra turneelor finale de ia 
Ploiești t suspendarea pînâ la 31 de
cembrie 1972 a arbitrilor Ioan Gri- 
gore (București). Gheorghe Cristescu 
(Botoșani) »i Emanoll Râducanu (Con
stanța) pentru că au Consumat bău
turi alcoolice înaintea meciului de ju
niori Șc. sp. Buzău — Șc. sp. Con
stanța : neacordarea Comisiei munici
pale Btrlad a dreptului de a organiza 
competiții oficiale pe timp de un an. 
pentru lipsuri organizatorice mani
festate ia faza de zonă a Criteriului 
de copii.

Claude Romano, 
cîntec sportiv i 
nu mal bea băiatule !“.

Sportivii au înțeles aluzia
bineînțeles, rid. Marcel Roșea ține, 
însă, să-și convingă ospete- 
le că, nici în glumă, nu se poate 
vorbi de o cît de mică abatere de 
la viața sportivă, cînd vizezi ma
rea performanță. Si Câre este spor
tivul care nu se 
încă de la primii 
poligon de tir ? •

Intervenind în 
Iuga. Ion Tripșa, 
Nicolae Rotaru, 
George Florescu. Lucian Cojocaru 
și Eugen Satală îi introduc pe 
oaspeții lor în secretele tirului. în 
viața aspră a acestei discipline, 
aducătoare de satisfacții, dar și 
de deziluzii, unde totul se cîștigâ 
sau se pierde tntr-o fracțiune de 
secundă, unde inima participă la 
turburătearea bătălie mai mult, 
poate, decît ochiul... Și. de multe 
ori. luni aspre de pregătire. de 
renunțări, de preocupări închinate 
numai performanței mult dorite 
se irosesc la o mică adiere de 
vînt, la un zgomot nevinovat, Ia 
simpla întîlnire cu o rază jucăușă 
de soare.

Pentru Ștefan Tăpălagă. toate 
aceste clipe grele. înrudite cu cele 
din alte sporturi, nu reprezintă lu
cruri noi. revelatoare Cu 20 de 
ani în urtnâ. le-a trăit el însuși 
ea participant în probele de scri
mă. ale Jocurilor Olimpice de Ia 
Helsinki. Vădit emoționat, re- 
auzînd o poveste care, cîndva, a

gîndește 
Iui pași

la ea, 
pe un

Dandiscuție.
Virgil Atanasiu, 
Petre Sandor,

fost șj a lui, Ștefan Tăpălagă des
prinde de la reverul hainei insigna 
de participant la J.O din 1952 și 
i-o dăruiește lui Marcel Roșea. 
Acesta ezită s-o primească. Este 
vorba de o amintire pe care orice 
sportiv o păstrează cu drag, cu 
mîndrie, de-a lungul anilor. Tă
pălagă insistă, Insă )

— Ia-o, te rog mult. Eventual, 
mi-o înapoiezi la întoarcerea de 
Ia Miinchen, atunci cînd pe piep
tul tău va străluci o medalie olim
pică. Fiindcă nu se cuvine ca unul 
să aibă două distincții, și altul nrai- 
una 1

...Asistăm, apoi, la un intermezzo 
muzical.
roveanu, 
cura, la 
Spătaru, 
gestivă strigătură. prin care spor
tivii aflați în întrecere pot fi în
curajați de ceilalți, care au ter
minat sau n-au început încă ma
rea luptă pentru medalii, pentru 
un rezultat cît mai bun. Strigătu- 
ra este repede învățată si pusă în 
acțiune de toți componenții lotu
lui olimpic.

— Avem toate șansele să cu
cerim medalia pentru cea mai 
bună galerie — glumește Tripșa.

— Asta, după ce le-ați cucerit 
pe celelalte — ie urează scriitorul 
Haralainb Zincă.

...N-am fost de față la un an
trenament a] trăgătorilor noștri 
fruntași. De altfel, nici nu știu 
dacă i-aș fi putut aprecia toate 
valențele. Dar avusesem prilejul 
să cunosc starea de spirit a olim
picilor noștri. Ea este execelentă 
și nu face decît să reflecte orele 
anonime de pregătire de la „Tu
nari". Roadele lor pot fi atît de 
aproape..

Compozitorul Aurel Gi- 
fără intenția de a-1 con- 
notele de sus. pe Dan 
prezintă băieților o su-

CARPAȚI

ECHIPA BUCURESTIULUI — PE LOCUL I LA „INTÎLNIREA 
PRIETENIEI" DE LA CLADOVA

BUCUREȘTI
VĂ INVITĂ LA EXCURSII

ATRACTIVE ÎN CEHOSLOVACIA
Recent, la Cladova (RS F. Iugoslavia) 

s-a desfășurat concursul de pescuit 
sportiv statiorar .Intilnirr» prieteniei", 
la care au luat parte echipele de pes
cari sportivi ale Belgradului si 3ucu- 
reș țiului.

Locul intîl a revenit pescarilor bucu-

La individual, a ciștigat bucu- 
Enache. urmat de 

Levaja.

ioc m 
O cupă 
se va

reștenl. ______
reșteanui Nicolae 
belgrădenu D. Goiubovic, 
J. Todorovic si M. Spassc.

„IntUnirea prieteniei" va avea 
fiecare an. ea fiind dotată cu 
challenge Viitoarea tntUnlre 
desfășura tn anul viitor, pe malul ro
mânesc ai Dunării.

s.

CAMPIONATUL NATIONAL 
DE PESCUIT SPORTIV 

STAȚIONAR
duminică (29—3# tune a.e.). 
rîul Someș, se va desfă- 
1972 a campionatului na

tional de pescuit sportiv staționar a- 
dulti sl tineret). La campionat ear-
ttclnă echipele cîșttaâtoare a’e între
cerilor interiudetene st două forma
ții bucureștene.

Sîrribăta si 
la Dej. ne 
șura ediția

ÎNCEPE SEZONUL DE VÎNATOAkE 
LA PORUMBEI SĂLBĂTICI 

51 TURTURELE
1 august începe sezonul de vînă- 

la porumbel sălbateci și turtu- 
Informații orlvlnd terenurile 

reeimul de vînAtoare la aceste specii 
de vînat oot fi obținute de la «ediile 
filialelor s1 asociațiilor vinătorilor și 
pescarilor sportivi.

La 
toare 
rele

UN CONCURS 
PENTRU NELEGI1IMATI

Asociația sportivă Voința București or
ganizează o interesantă competiție de 
tenis de masă deschisă lucătOfllbr nele- 
gitlmațl. tntrecerile vor avea trei cate
gorii de vîrstă : seniori și senioare, ju
ri on si lunioare. copii (pîhâ la 12 ani). 
Competiția se desfășoară (individual — 
•■■.minatoriul ta sala de la stadionul 
Republicii. vineri de ta ora IU și dumi
nică de la ora 9.

înscrierile se nrtmesc. la stadionul Re
publici!. eu o oră tnalotea întrecerilor, 
duna care se vor face tabelele de con
curs.

O.N.T. „Carpatl* București organizează tn acest an excursii de mare 
■Cractivltate tn Cehoslovacia.

Pentru excursiile ce se vor organiza pînă ta sfîrșitul anului 1972 
smlnttm citeva tocuri care, neîndoielnic, vor polariza atenția vizitatorilor.

La Praga — „orașul de aur’ — excursioniștii vor efectua un tur de 
oraș eu vizitarea Hradului, a minăstirii Lorata. care deține un frumos 
tezaur, a bibliotecii Strahov, una dintre cele mai vechi din Europa.

Din dorința de a prezenta programe cit mai bogate și mal atractive, 
O.N.T. „Carpati" București oferă ttinerarii pentru perioadele 28 septembrie — 
7 octombrie ; S—14 octombrie ; 8—12 octombrie : 11 — 18 octombrie ; 21—28 
octombrie : ts—22 octombrie : 25 octombrie — t noiembrie i to—n noiembrie; 
25 noiembrie — 2 decembrie 1972. prin Budapesta, unde se va vizita orașul. 
Alei, de pe muntele Ghelert. există perspectiva întregului oraș, inclusiv a 
podurilor de peste Dunăre.

— La Praga. tn cadrul turului orașului, se vor vizita sl1 Galeriile Na
țional» de Artă, printre cele mal cunoscute și mai veehj din Europa.

Ieșind din „orașul de aur", ne îndreptăm atenția spre Karlovv-Vary, 
renumită stațiune balneo-climaterlcă.

— Un moment emoționant si angajant al excursiei |) va constitui vi* 
citarea satului Lldice — satul muzeu — unde se va viziona un film docu
mentar eare orezlntă realitatea crudă din timpul ocupației fasciste. In ace
lași sat vom admira muttrmea de trandafiri plantat! aici, aduși din toate 
țările lumii.

Urmărindu-ne firul excursiei, vom ajunse in localitatea Brno, im
portant oraș a) R. S. Cehoslovace, unde se vizitează cetatea Spifberg. precum 
șt frumoasa peșteră Macocha cu iac subteran, 'uminat electric, pe care se 
poate merge cu barca. In final, ne vor Incinta, vizitînd Bratislava nume
roasele cartiere noi. capitala Slovaciei, capitala chimiei cehoslovace, ora
șul alb de ne Dunăre.

tn turul orașului vom vedea Hradul Măriei Tereza din Bratislava si 
noul pod de peste Dunăre.

La cererea colectivelor din unitățile socialiste. se pot 
excursii suplimentare cu orograme speciale si 'a date diferite.

organiza 
<5751)

lntllr.it
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Maci internațional 
la Budapesta

(olds-boys)

B.V.S.C. VASUTAS BUDAPESTA
C.F.R. BUCUREȘTI 0-2 (0-2)

pentru de-A expirat termenul 
punerea cererilor de transferare de 
către echipele din Divizia A. Lista, 
însă, n-a fost încheiată, pentru că 
e posibil ca unele echipe să fi tri
mis cereri și prin poștă; acestea 
vor fi luate în considerare numai 
dacă vor purta data de expediere 
26 iulie. Cele care au fost depuse 
pînă miercuri seară (numărul lor se 
ridică la 122) au și fost luate în 
discuție și rezolvate de către comi
sia centrală de competiții, la unele 
cazuri fiind invitați și reprezentan
ții echipelor interesate. Iată ju
cătorii care au fost transferați cu 
drept de joc imediat:

C.S.M. REȘIȚA : Beldeanu (de la 
Progresul București), Mincă („1J“ 
Craiova), Ologeanu (Minerul Mol
dova Nouă). Gașpar (Dinamo Bucu
rești), Neagu („U“ Craiova), Geor- 
gevicl (Jiul Petroșani), Gornea (Mi
nerul Baia Mare).

F. C. ARGEȘ: Troi (Metalul 
București), Cassai (Progresul Bucu-> 
rești).

DINAMO: Cojocaru (Progresul 
Brăila), Duha (C.I.L. Gherla), Petre

Nicolae (Crișul Oradea), Enache (O- 
limpia Satu Mare), Răut (Delta 
Tuleea), Cozma (C.F.R. Pașcani), 
Bucurescu (Dinamo Obor).

PETROLUL: Tudorie și--------------- --------- Rizea 
(Politehnica Galați), Tudor și Is- 
trăteșcu (Poiana Cimpina), Popa
(„U“ Cluj).

U.T.A.: Purima (Gaz Metan Me
diaș).'

SP. STUDENȚESC: Țevi (ICVA 
București), Suciu (Jiul Petroșani), 
O. lonescu (C.F.R. Cluj), Mihalache 
(Agronomia București). Stroe (Vul
turii Textila Lugoj). Frățilă (F. C. 
Argeș Pitești).

STEAUA : Iordache (Politehnica 
Iași), Dumitru (Rapid Bucureștii, 
Helvei (Victoria Cărei), Dcfaeleanu 
(F, C. Galați), Voinea (F. C. Nimes).

„U“ CRAIOVA : Dacin (FI. roșie 
București), Caramaliu țDinanto 
București), Ghiurluc (Sirena Bucu
rești), Bădin (Petrolul Ploiești).

SPORT CLUB BACĂU : Niță 
(Ceahlăul P. Neamț),’ Lunca (Liceul 
de fotbal Bacău), Pelea și Marga- 
șoiu (Știința Bacău).

RAPID: Vanea (TehnomctaT

București), Dumitriu II (St. roșu 
Brașov, care-1 împrumutase pe un 
an lui Dinamo), Dumitriu III, Naom 
și Savu (Steaua).

FARUL: Pilea („U" Craiova), 
Stoicescu (C.S.M. Sibiu), Ion Jenică 
(Steaua).

_ JIUL : Gruber (Dunărea Giurgiu). 
N'aghi (Crișul Oradea). Szabados 
(Mureșul Deva), Gheorghiu (Unirea 
Alba Iulia). Popescu Adr. (Șc. spor
tivă Craiova).

A.S.A. TG. MUREȘ; Kiss (Sport 
Club Bacău), Varodi (Oituz Tg. Oc
na).

C.F.R. CLUJ :
Moldovan („U“
(Dermata Cluj), 
Galați), lonescu

ST. ROȘU:
Moț (Crișul Oradea), Matees- 

cu (Metalul București). Arineanu 
(ICIM Brașov), Anghe! (Metrcm 
Brașov), Naghi (Corvinui Hunedoa
ra). Buzea (Brașovia Brașov).

Singura echipă care n-a depus 
vreo cerere de transfer 
miercuri, direct la F+LF„ 
Universitatea Cluj.

Pripici. A dam. Gh. 
Cluj), C. Moldovan 
Bucur (Politehnica 
(Știința Petroșani).
Alecu (Politehnica

pînâ 
este

Un autentic talent
se lansează...

■ ■■ PE URMELE
LUI RADUCANU, 

ADAMACHE
SI GHITA
9 9

L-am urmărit în poartă în trei . 
meciuri. Nu de mult, într-un joc 
în care echipa de tineret constăn- 
țeană a servit drept sparing-par- 
tener echipei universitare a Româ
niei. Chemat de la prima formație a 
Farului, Popa — al cărui antre
nament era garantat în fața lui 
Oblemenco, Marcu, Munteanu et 
comp. — a fost în acel meci mai 
mult in... aer decit pe pămînt, 
zburînd pur și simplu după zeci 
de șuturi și reușind să păstreze — 
de unul singur — scorul de 
timp de 85 de minute.

L-am mai văzut în partida 
rul — FC. Argeș. Un blocaj 
limita careului de 16 m în 
cioarele lui Jercan. scăpat singur 
spre poarta constănțeană ; o minge 
„ciupită" cu mîinile la un șut al 
lui Dobrin, care se ducea lingă 
rădăcina 
zațional 
metri al 
publicul constănțean, înmărmurit, 
îl și văzuse spărgînd plasa.

în fine, a fost meciul acela de 
pomină cu Dinamo, pe terenul din 
Șos. Ștefan cel Mare. Se juca — 
practic — la o poartă, ca într-o 
miuță. începuse ploaia, cei 
5—6 000 de spectatori se pregăteau 
să plece acasă încă din timpul jo
cului, care nu avea nici un haz în- 
tr-atît de zdrobitoare era presiunea 
dinamoviștilor, care-și țineau ad
versarul „în corzi", cum se spune 
la box. Pînâ la urmă, însă, ni
meni n-a plecat. Toți au rămas 
sâ vadă „minunea" pînă la capăt. 
Suportînd cu stoicism ploaia, spec
tatorii au râmas să vadă cit va 
rezista fenomenalul (în acea zi) por
tar constănțean „bombardamentu
lui" jucătorilor dinamoviști. Ei 
bine, la zeci de șuturi — expediate 
din 16 metri, 14 m, 11 m, 9 m, 6 m, 
3 metri ! — Popa a fost de ne
învins. Spre uluirea adversarilor 
lui. a coechipierilor și a specta
torilor !

De neuitat imaginea portarului,

O—O

Fa
la 

pi-

barei ; și un reflex sen- 
la un șut-bombă din 6 
lui Prepurgel, șut pe care

CARE ESTE POSTUL DEFICITAR
AL ECHIPEI DV.?

CUM VEDEȚI REZOLVAREA?
• Din 15 antrenori chestionați, 11 doresc atacanți!

Cu pași repezi se apropie campionatul primei divizii. Nu moi sini nici 
trei soptămini și echipele din plutonul fruntaș ol fotbolului românesc vor 
fi chemate la prima lor confruntare. .

In vederea sezonului de toamnă, pregătirile celor 16 formalii sînt în 
plin. Din unele locuri ne-au fost anuntote și primele perfide amicale, senr.n 
ca antrenorii se gîndesc de pe acum Ic concret.zarea format iior. Tocmoi oe 
oceea ne-am adresat acestora — o ancneto la început ăe s!og .ne — cu o 
întrebare :

„CARE ESTE POSTUL DEFICITAR AL ECHIPB DV. ? CUM VEDEȚI REZOL
VAREA r

Iată răspunsurile :

Portarul Popa In memorabila sa partidă cu Dinamo
Foto : S. BAKSI

plin de noroi din cap pînă în pi
cioare, care după un plonjon de 
zile mari se repezea să-și șteargă 
cu un prosop masca de noroi de 
pe față (prosopul ajunsese o... cîr- 
pă neagră), apoi se arunca din nou 
în calea valurilor atacurilor di- 
namoviste, 'reușind în poartă ceea 
ce se vede o dată la cîțiva ani.

...Am discutat nu de mult cu 
portarul constănțean. îl cheamă 
Constantin Popa, are 22 de ani și 
este tatăl unui băiețaș de două 
luni. Tînăr, blond, simpatic, lui 
Popa i se reproșează că abuzează 
uneori tocmai de această calitate 
a lui, fiind glumeț și cînd trebuie 
și cînd nu trebuie. Dialogul nostru 
a pornit chiar de la acest loc așa- 
zis „descoperit" al goal-keeperului 
constănțean.

— De cînd sînt tată. capitolul 
„Popa glumețul" l-am încheiat. Nu 
mai glumesc cu 
vremea să 
rios.

— Toate
— Toate
...1) înscrierea ia 

maiștri (Popa este un 
trician bobinator în

...2) un cap de familie model;
...3) înscrierea Pe locul IV

rîndul cgndidaților la poarta echi' 
pei naționale, după trio-ul de 
să Râducanu-Adamache-Ghiță.

Această ultimă dorință a 
Popa am confruntat-o, a doua 
cu un specialist în materie. Fostul 
portar al echipei naționale Costică 
Toma. Iată opinia sa : un Popa 
serios cîștigă orice concurență cu 
portarii noștri.

Să vedem.

cla-

lui
zi,

Marius POPESCU

DR. C. RADULESCU — C.f.R. 
Cluj: „Postul deficitar este în atac, 
fie că-1 numesc de atacant central 
dreapta sau de atacant central stingă. 
Intr-un fel, s-a rezolvat prin venirea 
lui Adam, dar l-am cedat pe Sco, 
care avea un rol important In echi
pa noastră. Octavian lonescu consti
tuia și el un atacant valoros, pentru 
noi, dar a plecat la Sportul studen
țesc. Dacă nu venea Adam, mă gir- 
deam la pregătirea și titularizarea a 
doi jucători provenlți din pepiniera 
noastră : Moga și Mihai Liviu*.

TIBERIU BONE — A.S.A. Tg. Mu
reș : .„Am nevoie, îmi crapă buza, 
cum se spune, de un fundaș lateral, 
ua fundaș activ, 
mai constructiv 
air. în lot Cred 
ceasta necesitate 
titularizarea lui 
club Bacău”.

blican. Speranțe de a găsi ce-mi tre
buie, mai bine zis ce trebuie forma
ției mele, nu prea văd însă în 
viitorul apropiat."

CONST. RADULESCU — Sport 
club Bacău : „Simțim lipsa acută a 
unui virf de atac realizator, deși — pa
radoxală situație — avem omul po
trivit pentru a îndeplini cu succes 
atest rol. Este vorba de Rugiubei, pe 
care va trebui să-1 covingem să mun
cească mai serios pentru a intra în 
cea mai bună formă sportivă a sa.** 

★
Asaaar, să recapitulăm, pentru a putea 

trage și o mică concluzie, nu lipsită 
— spunem noi — de indicii In pri
vința a ceea ce numim acum, la înce- 
z ut e an competițional, „nevoia strin
gentă", pentru asigurarea unui bun 
randament de ansamblu al echipelor. 
Rezultatul? Din „cererile" făcute (sco
ți ud din calcul Rapidul), de strictă 
si urgentă necesitate, 11 (!) se referă 
ia posturi de înaintași și 7 dintre a- 
cestea la atacanțl centrali. în rest, 
cereri izolate și accidentale, de cîte 
un portar, un fundaș și un mijlocaș.

O situație pe cit de reală, pe atit 
de semnificativă, care reflectă, actua
lele insuficiențe ale fotbalului nos
tru.

La invitația clubului feroviarilor 
maghiari, echipa de fotbal a „ve-, 
teranilor" ceferiști a susținut du
minică, la Budapesta, o întîlnire 
amicală în cadrul căreia au evo
luat unele dintre fostele glorii ale. 
fotbalului din cele două țări.

Jocul din capitala ungară a fost 
deosebit de atractiv și disputat,' 
în ciuda „ghioceilor" de la tîm-, 
piele fotbaliștilor și a rftorva ki
lograme peste „greutatea" maximă! 
admisă. »

Au învins pînă la urmă bucu- 
reștenii cu 2—0, scor
chiar în prima repriză 
vicî în min. 35, care a 
o excelentă centrare-șut 
Lungu, și în min. 40, 
„bombă" .
la 25 metri, la păianjen. în forma
ția ceferistă au mai evoluat Geor
gescu, Vărzan, Langa, Socec, Azbi- 
ceanu, Cristescu, Dăiciulescu etc.

Revanșa va avea loc la 6 august 
pe stadionul • Giulești.

’ Vasile URZICEANU

pecetluit 
de Leahe- 
fructificat 
a Iui Ion 

printr-o 
pe care a expediat-o de

viața... A sosit 
le iau pe toate în se-

însemnînd
însemnînd,

ce?
în ordine.» 

Școala de 
bun elec- 

port);

în

ACTUALITĂȚI
• Timp de aproape două săp- 

tămîni, echipa de fotbal AMRO- 
KAN din R.F.D. Coreeană a fost 
oaspetele clubului Dinamo Bucu
rești. , în acest interval, Amrokan 
a susținut patru întîlniri amicale: 
3—1 cu Dinamo Obor (juniori), 
3—0 cu Flacăra roșie (juniori), 1—1 
cu Autobuzul și 1—2 cu Dinamo 
(juniori).

• Federația poloneză de 
bal a solicitat forului nostru

fot- 
o 

echipă de club pentru două jocuri 
amicale în Polonia, dintre care 
unul cu selecționata olimpică, la 
11 august, la Cracovia (al doilea 
la 13 august cu o formație de 
club). F.R.F. a transmis invitația 
echipei A.S.A. Tg. Mureș, care a

acceptat-o, lucru care a fost comu
nicat la Varșovia. între timp însă 
(din ce motiv, nu se știe) A.S.A. s-a 
răzgîndit.și a anunțat că nu mai 
pleacă în turneu. Pusă in fața unei 
astfel de mostre de... seriozitate, 

■ F.R.F. s-a văzut nevoită să caute 
altă echipă și s-a adresat C.F.R-u- 
lui din Cluj și Jiului din Petro
șani, de la care așteaptă răspuns fa
vorabil, pentru â nu se pune într-o 
poziție neplăcută față de forul 
polonez.

• Metalul București a susținut 
patru jocuri în Polonia, unde a 
reușit rezultate bune : 1—0 cu 
Iszkra, 3—1 cu Bron, 1—1 cu Star 
și 3—0 cu Granat, formații din 
divizia secundă.

ceva mdt arțăgos șs 
decit cei pe care fi 
că se va rezolva a- 
a echipei prin
Kiss, fost la Sport

E .MAN OIL HAȘOTI — Farul: Jfa 
știu cum s-a Intimplat, dar am rămas 
fără extreme. Kalio. jucător de bază 
și extremă talentată, â preferat — nu 
știu de ce — formației noastre dia 
Divizia A, echioa Metalul Tîrgoviște. 
din Divizia B. Rezolvarea o voi ctaaa 
tot in lotul echipei, folosindu-i ne 
Ologu sau Turcu. Mă gindesc și la • 
soluție cu Radulescu, de la ech-v* 
de tineret-rezerve".

U.T-A.: „Și «a șiTOMA JURCA —___________ __ _
Nicoiae Dumitrescu am fost extreme 
de meserie și este rușinos să suun. 
dar asta este realitatea. In clipa se 
față U.T.A. nu are extreme, mai ales 
extremă dreaptă. La noi s-a-j format 
cițiva specialiști pe acest pes; (Pîrră- 
lab, Pantea, Florian Dumitre- tu șz) 
dar ei r.e-au părăsit Am încercat și 
vom mai încerca cu Axente. cu s —j, 
cu Both. Speram in Floareș. de la 
C.F.R. Timișoara. Să vedem—"

FLORIN HALAGIAN — F.C, Arge»: 
„Aș avea nevoie neapărată ce _a 
mijlocaș. Beldeanu ar fi fes: bun, 
dar, știu eu, dacă-1 vom obține? In 
cazul în care nu va putea fi trans
ferat, vom apela la ceea ce avem. 
Și un atacant mi-ar trebui, dar dv. 
doriți numai postul cel mai deficitar. 
Mă opresc la cel de mijlocaș".

VALENTIN STANESCU — Steaua: 
„Cam de mulți ani, cam de cir.d nu 
mai joacă Crăiniceanu. Steaua nu 
mai are extremă stingă. Am încercat 
noi cu Dumitriu III. dar el este o 
extremă falsă. L-am mai încercat si 
pe Iordănescu, dar el rămine atacant 
central. Cum vom rezolva? Nu stt. *

ION REINHARDT — C-S.M. Reșița: 
„Nu știu ce au declarat ceilalți colegi 
antrenori, dar la mine situația este

atac

eeî

-e oe

«ea

sU, are

Anchetă realizată de t
Mircea TUDORAN 

și Mihai IONESCU

PREGĂTIRI
• în vederea pregătirii pentru 

campionat, echipa Steaua va sus
ține două jocuri internaționale : la 
3 august — ora 17,30 (Stadionul 
Republicii) Steaua—Marek Stanek 
Dimitrov (R. P. Bulgaria) ; — ia 9 
august — ora 17,30 (Stadionul Re
publicai) Steaua—Karl-Marx-Stadt 
(R.D. Germană).

*
Echipa Marek va mai susține 

două jocuri în țară i — la 6 au
gust cu Metalul Tîrgoviște; la 9 
august cu Metalul Plopeni.

In maci da verificare
S. O BACĂU — CARAIMANUL BUȘTENI 4—2 (3—0)

Pe «ari iar ul Cara tman ul din 
Bzs’-em. Sport Club Bacău a cus- 
LecS prtmxJ său meci ce verificare 
<Ls cadrul pregătirilor pentru noul 
raartrxanat. hitflaind div-izionar* 
C CaraJnaaui, Scor final: 4—2. Au

marcat i Dembrovschi. 
Avram, Rugiubei și Băluță 
tru băcăuani, respectiv Toc 
Kotoberț.

Sorin
pen-

Și

Victor ZBARCEA, coresp.

AU FOST ALCĂTUITE SERIILE CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE JUNIORI 1972/73

BXZIL MAHAN — Rapid: „Este 
ftane grec să »ccn — în situația 
unui ist U--orr.ptet și cu unele „piese 
de axză* taate — ce nj-ar lipsi mai

- A tisa țț perioadă de pregătire 
ne va da priîe.-ul. soer. să găsim so- 
l-t ■? - ' -x ft:-:..:? c-- r-_ fll>
cătucrea unei formații cit mai ocno- 
fer» și asai ecitEtcrate."

C.F.R. CLUJ S-A REINTILNIT — LA BORSEC
CU... POLITEHNICA IAȘI!

• Feroviarii pierd trei piese din atac, dar îl au acum pe Adam, 
de la „U" • „Nu mai vrem sâ lâsâm puncte pe terenul propriu 1"

Viața se dovedește uneori Un regizor 
plin de fantezie, pus pe cele mai năs
trușnice șotii... Chiar acum cîteva zile, 
acest „matteur en scene" sui generis a 
aranjat la Borsec o adevărată lovitură 
de teatru... Venind să-și ia dejunul, 
echipa C.F.R. Cluj a dat ochii, la o 
masă alăturată — cu cine credeți ? — 
chiar cu formația Politehnica lași, rivala 
nr. 1 și in cele din urmă victima zvîr- 
litâ în prăpastia retrogradării, după acqa 
teribilă ultimă etapă a Diviziei A ! Și 
ca lucrurile să fie pe deplin plasate pe 
orbita jocului întîmplării, la numai 20 
de km, la Toplița. îșj instalase canto
namentul A.S.A. Tg. Mureș, echipa care 
semnase sentința de condamnare a stu
denților ieșeni. Amatorii de glume pro
puneau un mic „campionat11 in trei, dar 
antrenorii au respins politicos, dar 
ferm, această ideie !

„Răceala" n-a ținut, însă, prea multă 
vreme. Jucătorii si-au amintit Că sînt 
prieteni, că fotbalul are legile lui, uneori 
implacabile.

Feroviarii clujeni s-au instalat la vila 
nr. 39, cu întregul lor efectiv, mai puțin 
Sorin Bretan (plecat militar), Octavian 
lonescu (transferat la Sportul Studen
țesc) și Soo (transferat la ,.U“). în 
schimb, s-a alăturat lotului Mihai Adam, 
fostul tunar de la și — de ce nu ? 
_  viitorul realizator al ceferiștilor, care 
d? cam multă vreme suspinau după un 
„vtrf“ autentic, de meserie. Tot la capi
tolul noutăți, se semnalează prezența în 
lot a lui Vasile lonescu, fost la Jiul și 
apoi la Știința Petroșani, a lui Pripici șl 
Moldovan de la »U“, a lui Colaru de la

Dunărea Giurgiu, precum și a -boboci
lor- Mânu, Mihai Liviu și Moga, pro- 
veniți din noua recoltă a pepinierei de 
juniori.

— După cum se vede — ne precizează 
antrenorul Laurent ;u Munteanu — ne 
bazăm tot pe vechiul «detașament de 
șoc-, călit și răscălil In lupta inverșu- 
nată și epuizanta a returului.

— Bănuiesc că ultimele partide au pus 
la grea Încercare poteniialul ntlc, dar 
mai ales psihic, al echipei...

— Am cheltuit energie nervoasă pen
tru trei campionate. Și tocmai de aceea 
am ales pentru aceasta perioada Borse- 
cul, recunoscut pentru calitățile sale șl 
In domeniul recuperării psihice.

...Dar clujenii n-au venit aici cu in
tenția să se odihnească... Dimineața, o 
pornesc pe pantele abrupte din pădurea 
apropiată. Încă de la ora opt ! După o 
oră de Înviorare, iau gustarea, iar la 
zece se îndreaptă spre stadionul din 
Borsec. Paralel, ei urmează diferite tra
tamente, fac masaje subacvatice, 
după-amiaza, la ora cinci, răspund 
nou la apel pentru o nouă „porție" 
antrenament.

Stau de vorbă eu Lupu și Vișan, 
dintre tinerii componenjl ai echipei. , 
amintesc eu o undă de optimism de ulti
mele „isprăvi' ale returului :

— Am știut că ne vom salva după 
ce-am bătut Petrolul șt Politehnica la 
ele acasă ! Ctnd ne-am întors de la lași, 
ne așteptau pe peronul gării peste 3 000 
de clujeni. Nici nu ne venea să credem. 
Acum simțim că orașul e alături de noi. 
La meciuri vin foarte mulți spectatori.

iar 
din 
de

doi 
îșl

.Suspeas'-Urile noastre In lupta palpi
tanta pentru evitarea retrogradării «u 
sdrșit prin a pune pe jar pe tot! ama
torii de fotbal din oras.„

Mihai Adam, noul ceferist, pare puțin 
cam afectat de „divorțul" cu -U" 1 „Nu 
e ușoe să te desparți de o echipa unde 
al Jucat Mita vreme, ne spune el. dar 
băieții de la C.F.R. m-au primit atlt de 
călduros. Incit «Int gata să alung me
lancolia din inimă. Vreau să reusesc un 
sezon bun la noua echipă si — mai ales 
— să dau multe goluri, ea să nu mai 
avem emotU 1*.

— In tur — intervine antrenorul L. 
Munteanu — aveam numai șapte puncte. 
Acum, sperăm să reușim 11—12. Ce zi
ceți, băieți 7

Cojocaru zimbește încrezător : „Nu mal 
pierdem noi puncte acasă fraților. Gata 1 
Vreau să ’am mai multe nopți cu «omn 
in viitorul campionat !•.

...Laurențiu Munteanu. delegatul clu
bului. I. Papuc, șl dr. Tiberiu Răcătan 
stabilesc programul pentru a doua zi. 
Deslușim printre frînturile de fraze : 
„Ultrascurte" pentru Lupu șt Cojocaru, 
lonlzâri pentru Petrescu, meniul... calo
rii... meciul amical cu echipa locală 
Apemln Borsec etc Era așteptat șl dr, 
Constantin Rădulescu. care rămăsese la 
Cluj ca să rezolve unele probleme legate 
de transferuri.

— Probabil, In noul campionat vom 
inaugura noul nostru stadion din Cluj — 
ne Informează antrenorul L. Munteanu. 
Va fi o bază sportivă de toată frumu
sețea, cu o capacitate de 10 000 de locuri 
și toate utilajele corespunzătoare.

Georgs MIHALACHE

T1NARA „FABRICĂ" DE BOXERI 
DE LA CONSTANTA

în pl: î centrul orașului de pe ma
lul mării stă la dispoziția celor ce 
doresc să practice nobila artă o sală 
bine utilată. In urmă cu un an, clu
bul ’ oința Constanța î$i mărea nu-

• O frumoasă și reușită ex
pediție pionierească pe munții 
Ciucaș și Siriul a luat de cu- 
rînd sfîrșit. „Echipajul" a fost 
format din 10 elevi (5 băieți și 
5 fete), conduși de profesorul 
Costel Ropotan.

mărul secțiilor cu încă una, secția 
de box. De atunci, zilnic, peste 20 de 
tineri trec pragul sălii și lucrează 
cîte două ore sub îndrumarea antre
norului Ștefan Văcaru. Sala dispune 
de un ring bun, de toate aparatele 
ajutătoare pregătirii boxerilor, o baie 
cu apă caldă în permanență, un ves
tiar modern cu cușete de echipament 
pentru fiecare boxer.

Deși tînărâ, secția a obținut un prim 
succes — un loc ill la campionatele 
naționale de juniori mici, prin Florin 
Cernat la cat. +81. Printre elemen
tele de perspectivă măi sînt de amin
tit Rusit Duran, la cat. 45 kg. (în 
12 meciuri disputate a obținut 11 vic
torii), Constantin Bigu, la cat. 60 kg., 
și Vasile Mînzu, la cat. 63,500 kg. — 
toți juniori.

Daniel DIACONESCU, coresp.

IN SFÎRȘIT, LA BOCȘA...
...a fost constituită o asociație spor

tivă orășenească. După mai bine de 
opt ani de frămîntări și disensiuni în 
mișcarea sportivă bocșană, cu riva
lități interminabile între cele două 
asociații din oraș — Minerul și Me
talul —, s-a ajuns la o formulă or
ganizatorică nouă : unificarea celor 
două asociații.

Asociația sportivă orășenească con
stituită are ca . președinți de onoare 
pe tovarășii Klein Antoniu, primarul 
orașului,’ Dimitrie Galii, director Ia 
U.C.M.M.A., |i David Brînzei, direc
tor. la I. M. Borșa. în unanimitate a 
fost ales ca președinte activ tov. Iosif

c La Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad s-a organizat recent o 
competiție fotbalistică la star
tul căreia s-au aliniat 8 echipe 
reprezentative din secțiile și 
atelierele fabricii. Pe primul 
loc s-a clasat echipa Auto
mate III.

Eliade SOLOMON, coresp.

Kakerda, șef contabil la U.C.M.M.A., 
animator al vieții sportive din Bocșa.

Sub egida noii asociații îți vor 
continua activitatea secțiile de box, 
fotbal, handbal, lupte, tenis de masă 
și de cîmp, șah.

Doru Dinu GLAVANU, 
coresp. județean

- OMAGIU SPORTIV 
LUI TUDOR ARGHEZI

Există la Tg. Cârbunești un liceu 
ce poartă numele marelui nostru scrii
tor Tudor Arghezi. Corpul didactic, 
în frunte cu directorul școlii Em. Cin
teză șl profesorul de educație fizică 
Ion Albăstroiu, precum și elevii au 
ținut să aducă drept omagiu scriito
rului nu numai bunele lor rezultate 
Ia învățătură, ci și unele succese pe 
tărîm sportiv. începutul a fost făcut 
prin amenajarea unei baze sportive 
corespunzătoare. Și astfel, în ultimii 
ani, prin efectuarea a nu mai puțin 
de 20.000 ore de muncă patriotică,

La «a~pa.~»~a*al retx.b-car. ai janiari- 
îor S. scsxart;ac. care va ricepe la 1 sep
tembrie aar. vor paronpa 112 eefupe. 
ămpărtce In • sent Supa criteriul geo- 
gm&c. De recrarva-. că numărul act., pr
ior eer-.e s-a mărtt de la 12 la
14 St că contpoaeiza «mitoc a suferit 
schimbări. In ceia • seni vor participa 
fimtarii secrilcr divizionare A șl B. șco
lilor sporove. liceelor cu profil, precum 
Șl juniorii a părtinind unor secții divizio
nare c cu centre de copil și preocupări 
pentru munca cu juniorii. Aceste echipe 
vor putea utiliza numai jucători născuțl 
după 1 august 1954.

Iată componența celor a serii :
Seria I : Politehnica Iași. S.C. Bacău, 

C.F.R Pașcani. Ceahlăul P. Neamț, Li
ceul de fotbal Bacău. Știința Bacău, Ni
cotină Iași. Oituz Tg. Ocna. Rulmentul 
Btrlad. Rapid Suceava. Școala sportivă 
Gh. Gh. Dej. Letea Bacău, Șe. sp. Te
cuci. Rapid Focșani ;

Seria a II-a : Farul Constanța. Progre
sul Buc.. Dinamo Buc., Progresul Brăila, 
Po'.tehnica Galați, steaua Buc.. F.C. Ca- 
lati. Portul Constanța, comerțul Brăila, 
Delta Tuleea. Șc. sp. Constanta. Con
structorul Galati, Șc. sp. Călărași, Azo
tul Slobozia :

Seria a IlI-a : Steaua 23 August Buc., 
Rapid Buc., Petrolul Ploiești, Dunărea 
Giurgiu. Metalul Tîrgoviște, Metalul 
Buc.. Metalul Plopeni, Sportul studen
țesc Buc.. S.N. Oltenița. Gloria Buzău, 
Liceul de fotbal Buc. Energia Buc., Di
namo Obor Buc., Șe. sp. 2 Buc. ;

Seria * IV-a: Sc. sp 1 
Argeș. C-ti. Tg. Jiu, Jiul 
Uruverattatea Craiov-a. — ’ 
eea. Sttfr.u —------ ---
Tr. Severin.
Craiova. Se.

Șc. sp.
Argeț;

Seria a V-a : U.T. Arad. Politehnica 
Timișoara. Vagonul Arad, C.S.M. Reș ta, 
C.F.R. Timișoara, Vulturii textila Lugoj, 
Progresul Timișoara, C.F.R. Arad. Șc. 
sp. Viitorul Timișoara. Minerul Anina. 
Șc. sp. Lugoj, U.M. Timișoara, Gloria 
Arad. Șc. sp. Caransebeș ;

Seria a Vl-a : Minerul Baia Mare, 
Crișul Oradea, Olimpia Satu Mare. Vic
toria Cărei, Unirea Zalău, Olimpia Ora
dea. Gloria Bistrița, Constructorul Bala 
Mare, Topitorul Baia Mare, Someșul Satu 
Ma»e. Minerul Bala Sprle. C.F.K. cluj. 
Universitatea Cluj, Industria strmei C. 
Turzll ;

Seria a V'n-a i Metrom Brașov, Șc. 
»p. Brașov, Șe. sp. Sinaia, Steagul roșu 
Brașov, Poiana Cimpina. Se. sp. Bra
șovia. Șoimii sibiu. Independenta Sib.u, 
Tractorul Brașov, Șc. sp'. Sf. Gheorghe, 
Șc. sp. Miercurea Ciuc, Oltul Sf. Gheor
ghe, Șc. sp. Odorheiul Seeuesc. Chimia 
Făgăraș ;

Seri» a Vm-a : Șc. sp. Sibiu. Corvi
nui Hunedoara, Metalul Aiud, Metalur
gistul Cuglr. A.S.A. Tg. Mureș, Mureșul 
Deva. Gaz metan Medias, Aurul Brad, 
Arieșul Turda, Șc. sp. Tg. Mureș. Chi
mica Ttrnăvenl. C.S.M. Sibiu, Unirea 
Alba Tulla, C.F.R. Sighișoara.

Craiova, F.C. 
I Petroșani, 

______ . Chimia Hm. vtl- 
Petroșaru. Metalul Drobeta 
Oltul Slatina. Electroputere 
ap. Petroșani. Minerul Mo- 
Pttești, Șc. sp. Curtea de

PREMIILE TRAGERII SPECIALE LOTO

I 
a

A VACANȚEI DIN 18 IULIE 1972
Premii obișnuite :
Extragerea I: Categoria 1) i 

variantă a 100 000 lei ; 2) i 2,40
cite 24 447 lei; 3) i 6,25 a cite 9 388 
lei: 4) i 10.50 a Cîte 5 588 lei ; 5) i 
66.50 a cite 882 lei; 6): 148,25 a 
cite 396 lei. Report categ. 1 = 
19 064 lei.

Extragerea a Il-a : Categoria A i 
3 variante 10% a cîte 60 991 lei; 
Bi 1.80 a 35 574 lei; Ci 6 a cîte 
10 672 lei ; D : 23,70 a cîte 2 702 
lei; E i 26,95 a cîte 2 376 lei; F i 
36.15 a cîte 1771 lei; Z i 906,45 a 
cîte 100 lei.

Ciștigători: categoria 1 = Neo
fit Tudora din Craiova = 100 000 
let Categoria A « Grădinariu 
Costachi din Botoșani ; Vieru Mi
hai din Suceava și Deaconescu 
Gheorghe din Olt = cîștigă fiecare 
cîte un autoturism plus diferența 
în numerar pînă la 60 &91 lei.

Premii suplimentare : 
ria G: 1,10 variante = 
me SKODA S 100 (53 000 lei); H 
2,95 a cîte 5 000 lei; I > 21,80 
cite 2 500 lei; J i 29.50 a 
1 000 lei; K 1 56,40 a cîte 500

Premii speciale ; , Categoria 
1,30 variante = autoturisme 
CIA 1300 (70 000 lei) ; N 1 7,75 
riante = autoturisme SKODA 
100 (53 000 lei); O : 4,70 a

8 000 lei; Pi 12,80 L : *" 
R : 26,75 a cîte 1 000 lei; S ■ 
a cîte 500 Iei; Ti 2277,95 a 
60 lei,

Cîștigătorii autoturismelor • 
tegoria G: Matei Ștefan din 
muna Darabani județul Botoșani 
“ autoturism SKODA S 100; ca
tegoria M! Vlădoianu Valeria din 
Craiova = autoturism 
1300 £ categoria N i 1. Zoos 
din 
din 
din 
din Mărășești; ___
bastian și 6. Brînză Ștefan 

cîte

a cite 4 000 lei•
26.40 
cîte

ca- 
co-

DACIA
. _ ----- Geza

Sf. Gheorghe; 2. Dan Maria 
Reghin ; 3. Stoian Constantin 
Caracal ; 4. Calpagiu

5. Neagoie

București = cîștigă fiecare 
autoturism SKODA S 100.

Petru 
Se
diu 
un

Catego- 
autoturis-

a
cîte 
lei.
M l

DA- 
va- 

S 
cîte

PREMIILE TRAGERII LOTO 
IULIE 1972

EXTRAGEREA I : Categoria 1 
riantă 25% a 55 361 lei ' * 
a 22 544 iei : cat 2 : _.
eat. 3 : 13,50 a 4 664 lei • cat. 4 : 
a 2 666 lei ; cat. 3 : 73,60 a 801 
cat. 6 : 192,25 a 327 lei.

EXTRAGEREA A H-A : cate&. B : 2.10 
variante a 26 000 lei ; categ. C : 7,90 a 
7 153 lei : categ. D : 21,80 a 2 502 lei ; 
categ. E : 34,15 a 1 655 lei ; categ. F : 
41.15 a 1 373 lei ; categ. Z : 1 079,35 a 100 
lei.

Report categoria A : 94 191 lei.

DIN

: 1

21

- ----- --- . . va
st 3 variante 10-”8 

2,60 a 24 215 lei : 
23.60 
lei ;

Rubrică redactată
d« LOTO-PKONOSPORT

SPLENDID LOC DE ATRACȚIE 
PENTRU SPORTIVII PLOIEȘTENI

S-a inaugurat, la Ploiești, în cea 
de a doua jumătate a lunii în curs, 
un foarte frumos edificiu : Casa de 
cultură a sindicatelor. Noul lăcaș de 
cultură, amplasat în zona centrală a 
orașului, cuprinde o sală de spectacole 
cu 750 locuri, o alta cu 200 locuri, 
săli destinate cercurilor tehnico-anli- 
cative, expozițiilor, jocurilor distrac
tive etc. Casa de cultură a sindicate
lor va fi un minunat loc de atracție 
șl pentru sportivi, Intrucît în cadrul 
acesteia va funcționa o modernă po- 
piCăfie, cu patru piste. Tot aici ur
mează să-și dea întîlnire numeroși 
pasionați al șahului și tenisului de 
masă.

De asemenea, este preconizat ca pe 
lingă lăcașul de cultură amintit să 
mai fie construite o grădină de vară 
și cîteva terenuri sportive.

Vasile ALBU — coresp. județean

liceul a fost dotat cu o frumoasă 
bază ce cuprinde : o suprafață mare, 
complet bituminizată, împrejmuită și 
cu instalație de nocturnă ; terenuri de 
handbal, volei, baschet și minifotbal; 
porticuri de gimnastică ; sectoare re- 
amenajate de aruncări și sărituri 
pentru atletism ; o pistă de atletism 
cu trei culoare — lungă de 100 m — 
în curtea școlii. Nu-i de mirare, deci, 
că Liceul T. Arghezi din Tg. Cărbu- 
nești a ocupat — în sezonul 1970T971

— primul loc în întrecerea lansată 
pe întreg județul Gorj pentru con
struirea celei mai frumoase baze 
sportive.

Manole BALOI, coresp.

PENTRU PERFORMERII 
DE MIINE

In această perioadă, sportivii din 
Piatra Neamț lucrează intens la a- 
menajarea terenului de fotbal nr. 3

— al Complexului sportiv „Ceahlăul" 
din localitate — ce va fi destinat nu
mai antrenamentelor copiilor, la con
strucția unor alei și a unul grup so
cial la baza nautică. Acțiunea se în
scrie în contextul preocupărilor de a 
se crea condiții de pregătire eît mai 
buhe pentru sportivii localnici în vii
torul sezon competițional, dar mai ales 
pentru copii, performerii de mîine.

Qeorge GROAPA, coresp.

a „Cupa Tineretului de la 
sate" se află în plină desfășu
rare în județul Sibiu. 25 000 de 
participanți Ia oină, volei, hand
bal, atletism, ciclism, fotbal și 
popice. Intre 26 iulie și 6 au
gust, în 14 localități, etapa pe 
centre de comune.

I. IONESCU. 
coresp. județean



. In ce! de-al doilea meci cu echipa S. U. A.f

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI
AU PRIMIT 0 REPLICĂ MAI PUTERNICĂ

PIATRA NEAMȚ, 27 (prin tele
fon, de la trimisui nostru). Prima 
partidă de verificare susținută 
miercuri seara în sala Ceahlăul de 
voleibaliștii lotului olimpic al țării 
noastre în fața celor americani, a 
scos în evidență, pregnant, dife
rența de clasă care separă cele 
două echipe. Jucătorii noștri s-au 
impus cu facilitate prin jocul va
riat pe care l-au practicat. Este 
adevărat faptul că adversarii, a că
ror replică a fost — după cum 
mărturiseau ei înșiși — influențată

de lunga călătorie cu avionul și 
autocarul efectuată în ajun — le-au 
opus o rezistență destul de palidă 
în ansamblu, ceea ce a îngăduit 
sextetului nostru să-și desfășoare 
aproape nestingherit acțiunile și să 
probeze unele scheme tactice ofen
sive. în această situație, echipa a 
funcționat suficient de bine în 
toate compartimentele. Atacul a 
avut eficacitate ridicată, remareîn- 
du-se prin numeroase combinații 
care au creat derută în terenul vo
leibaliștilor americani, copleșiți de

Turneul internațional de volei feminin de la Constanța

ECHIPELE ROMÂNIEI SI R. P. 0. COREENE
9

SE ÎNTlLNESC AZI ÎNTR-O PARTIDĂ DECISIVĂ
CONSTANȚA, 27 (prin telefon, 

de Ia corespondentul nostru). Intrată 
in faza jocurilor finale, ediția din 
acest an a Turneului internațional 
de volei feminin de la Constanța a 
programat una dintre partidele ce 
trebuia să clarifice poziția fruntașă 
a echipei României sau a aceleia a 
Cehoslovaciei. Așteptată cu un deo
sebit interes, această confruntare a 
dat în final cîștig de cauză volei
balistelor noastre, care au obținut 
o victorie categorică (cu 3—0) asu-

REZULTATELE DE IERI : Ro
mânia — Cehoslovacia 3—0 (8, 14, 
8) ; R.F.G. — Israel 3—0 (9, 0, 10); 
R.P.D. Coreeană — Polonia 3—1 
(7, 7, —13. 5).

PROGRAMUL DE AZI : de la 
ora 16 : R.F.G. -• Bulgaria, Israel 
— Polonia si -România — R.P.D. 
Coreeană.

pra uneia din formațiile ce vor fi 
prezente la Olimpiada de la Mun- 
chen. Dar iată cum au decurs os
tilitățile în acest joc. Reprezentati
va României a intrat în teren cu 
Rebac, Popa, Cengher, Marinescu, 
Cazangiu și Popescu (a mai jucat 
Caranda), iar Cehoslovacia cu Svo
boda, Malisova, Vapenkova, Vindus- 
kova, Jelinkova și Maskalova (au 
mai jucat Mifkova .și Kodaskova). 
în primul set, scorul este strîns 
pînă la 8—8 și de aici încolo re
prezentativa noastră se detașează, 
grație eficacității în atac a Mari
anei Popescu și Paulei Cazangiu,

încheind victorioasă cu 15—8. în 
setul II, echipa Cehoslovaciei con
duce cu 9—5, 11—6 și 13—8. Apoi, 
printr-o suită de puncte relizate 
în special prin jocul bun la blo
caj, voleibalistele noastre reușesc 
să-și adjudece setul: 16—14. în 
setul următor superioritatea echi
pei române este evidentă și victo
ria îi revine cu 15—8. S-au remar
cat Marinescu, Cazangiu și Po
pescu din formația noastră și Ma
lisova, Vinduskova de la formația 
oaspe. Au condus foarte bine Mu
ch Giusepe (Italia) și Haluk Tun- 
cay (Turcia).

în alt joc, reprezentativa R. F. 
a Germaniei a întrecut categoric 
echipa Israelului cu 3—0 (9, 0, 10), 
făcînd din nou dovada că știe să 
practice un volei modern, grație 
și staturii atletice a componente
lor sale. Au condus : Iosef Kositcki 
(Polonia) și Arhire Valerian (Ro
mânia).

într-o altă partidă, R.P.D. Core
eană, fără să forțeze prea mult 
(va întilni vineri România, într-un 
joc decisiv) a întrecut Polonia cu 
3—1 (7, 7, —13, 5). Au condus bine 
Dușan Prieloszny (Cehoslovacia) 
și Meszaros Laszlo (Ungaria).

Liviu BRUCKNER

superioritatea valorică a echipei 
române. ~ 
tehnice 
corecte,
dice în care americanii au acționat 
cu mai 
rea terenului (dublaje, dispunerea 
în linia a doua) a fost corespunză
toare. Totodată, pregătirea fizică 
suficientă s-a exprimat și în ran
damentul bun al blocajului, care a 
dat de puține ori prilej atacului 
advers să puncteze.

Totuși, în jocul echipei noastre 
s-au manifestat și mici imperfec
țiuni în privința sincronizării in
tențiilor cuplurilor, a mobilității 
ariergărzii (uneori jucătorii au pre
getat să încerce salvarea mingilor 
trimise pe spațiile mărginașe ale 
terenului), și repartizării mai uni
forme a acțiunilor pe toți cei șase 
jucători. Astă-seară, pentru cea de-a 
doua întîlnire România — S.U.A., 
cei doi antrenori au convenit ca 
meciul să cuprindă cinci seturi.

în această a doua partidă, volei
baliștii americani s-au prezentat 
mai bine, jucînd în primul set de 
la egal la egal cu olimpicii noștri, 
ba chiar avînd setbal la 13. 
mația noastră s-a concentrat și a 
reușit să 
cîștige în 
ma unor 
cel de-al 
ceput să 
plătească 
la începutul jocului, pierzind setul 
mai clar, la 7. Voleibaliștii noștri 
l-au ciștigat și pe al treilea, după 
o luptă destul de echilibrată și 
cu aceasta partida cu 3—0 (14, 7, 
11). în continuare, cele două echipe 
au rămas în teren pentru a mai 
disputa două seturi.

De asemenea, execuțiile 
ni s-au părut în general 

chiar în situațiile spora-

mult aplomb. Iar acoperi-

For-

să-1salveze acest set și 
prelungiri (16—14), în ur- 
eforturi considerabile. în 

oaspeții au in
să

doilea,
slăbească atenția și 
tribut eforturilor depuse

Au/elian BREBEANU

Următoarele două meciuri au loc 
în Sala Floreasca, sîmbătă de la 
ora 20 și duminică de la ora 18.

BASCHETBALIȘTII NOȘTRI ÎNVINȘI
DIN NOU LA SARAJEVO

TURNEUL DE VOLEI (JUNIORI)

POLONIA
CÎȘTIGĂTOARE

deSUCEAVA, 27 (prin telefon, 
îa corespondentul nostru). — * în 
localitate au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de juniori 
detat cu „Trofeul Suceava”. Iată 
rezultatele turneul pentru locurile 
5—8 : Turcia' — Cehoslovacia 3—0 
<8, 11, 13). România II — Selecțio
nata Taberei F.R.V. 3—1 (10, 5, 
—14, 14), Cehoslovacia — Selecțio
nata Taberei F.R.V. 3—0 (4, 0, 5), 
România II — Turcia 3—2 (9, —15, 
—10, 7. 11). Turneul pentru locu
rile 1—4 : Polonia — Bulgaria 3—0 
(8, 8, 12), România I — Ungaria 
3—0 (4, 3, 10), Bulgaria — Ungaria 
3—2 (3, -t-6, —9, 1, 14) ; și în jo
cul decisiv pentru adjudecarea tro
feului, Polonia a întrecut cu 3—0 
(8, 8, 15) prima reprezentativă a 
țării noastre. Clasamentul final : 
I. Polonia, 2. Bulgaria, 3. Româ
nia I, 4. Ungaria, 5. România II, 
6. Turcia, 7. Cehoslovacia, 8, Se
lecționata Taberei F.R.V.

C. ALEXA-coresp. județean

SARAJEVO 27 (prin telefon) Con- 
(irmînd forma excelentă în care se 
află, reprezentativa de baschet a 
Greciei (care miercuri noaptea în- 
trecuse 
87—60) a obținut cel de al treilea 
succes consecutiv, învingînd și e- 
ehipa României, la o diferență cate
gorică: 79—dl (37—29).

Baschetbaliștii greci au folosit o 
zonă extrem de agresivă, alternată 
cu o apărare om la om și presing, 
care au incomodat serios pe bas
chetbaliștii români. Katsafados și 
coechipierii săi au avut inițiativa 
tn permanență, au condus din pri
mul și pînă în ultimul minut, cîști- 
gînd pe merit. In urma acestei vic
torii, echipa Greciei conduce — du
pă trei zile de întreceri ale cam
pionatului balcanic — în fruntea 
clasamentului, fiind neînvinsă.

Formația României a evoluat mult 
mai slab ca în ziua anterioară îm
potriva Iugoslaviei. Jucătorii noștri 
au acționat crispat în atac ș, 
au știut în nici un moment să 
descurce în fața zonei adverse, 
plus, nici aruncările lor de la 
midistanță nu au avut precizie.

Arbitrii Zambelli (Italia) și Cea- 
kaloz (Turcia) au condus corect ur
mătoarele formații: ROMANIA: 
Georgescu 2. Chivulescu 2, Pîrșu 2. 
Savu 4. Roman 2, Diaconescu 8.

selecționata Turciei cu

Novac 8, Tarău 16, Oczelak 4, Popa 
13; GRECIA: Kondos 8, Gummas 14 
lanozakos 2. Raf’.opoulos 2, Koro- 
neos 17, Cristoforu 9. Alexandris 4. 
lordanidis 6. Katsafados 17.

La ora cînd închidem ediția este 
în curs de desfășurare meciul Bul
garia — Turcia.

REZULTATE-
Grecia — Turcia 87—60 (41—31) 

— s-a jucat miercuri: Grecia — 
România 79—61 (37—29).

Clasament
3I

1
4.
5.

Grecia 
Iugoslavia 
Bulgaria 
România 
Turcia

3

PE PISTELE DE ATLETISM
Pe stadionul olimpic din Hel

sinki a început meciul triunghiular 
dintre echipele Angliei, Spaniei și 
Finlandei. După prima zi, echipa 
Finlandei conduce cu 61—45 în fața 
Angliei și cu 73—32 în întîlnirea 
cu Spania. Echipa Angliei conduce 
cu 69—35 în meciul cu Spania. Cel 
mai bun rezultat al concursului a 
fost înregistrat în proba de 5 000 m 
de finlandezul Lasse Viren: 13:19,0, 
a treia performanță mondială a tu
turor timpurilor (după Ron Clarke 
13:16,6 și Dave Bedford 13:17,2). 
Alte rezultate ! 100 m — Vilen (Fin
landa) 10,1; 400 m — Jenkins (An
glia) 45,4; 1 500 m, — Vasala (Fin
landa) 3:41,4; lungime — Vaeannen 
(Finlanda) 7,78 m; disc — Rinne 
(Finlanda) 62,14 m.

nu
se
In

se-

Atleți din mai multe țări au par
ticipat la un concurs la Stockholm. 
Iată cîteva rezultate : 5 000 m —
Gaerderud (Suedia) 13:35,8 (record 
national), 2. Gammoudi (Tunisia) 
13:37,7, 3. Pollenius (Belgia) 13:38,4; 
100 m — Ravelomanantsoa (Repu
blica Malgașă) 10,2; greutate — 
Vlk (Cehoslovacia) 19,78 m; disc — 
Danek (Cehoslovacia) 63,44 m; pră
jină — Seagren (S.U.A.) 5,10 tn. 
Proba feminină de 100 mg a reve
nit corecordmanei mondiale Pamela 
Ryan-Kilborn (Australia) în 13,1. 
Pe locul doi, cu același timp, a so
sit Karin Balzer (R. D. Germană), 
reintrată după’ 6 îndelungată ab
sență.

FINALELE CAMPIONATULUI DE ATLETISM 
AL ȘCOLILOR SPORTIVE

Ieri au început pe stadionul Re
publicii din Capitală întrecerile fi
nale ale campionatului național de 
atletism al școlilor sportive. Am con
semnat cu satisfacție cîteva rezultate 
de valoare ale unor atleți de mare 
talent șl deci de perspectivă, asupra 
pregătirii cărora trebuie să se în
drepte toată atenția forurilor de spe
cialitate. Fără îndoială, seria trebuie 
începută cu un excelent 52,98 m la 
suliță, junioare I. autoarea fiind e- 
Jeva antrenorului Feter Naghr, clu
jeanca Eva Zorgb. Este o nouă con
firmare a progresului tinerei noas
tre atlete. Plină de promisiuni este 
si performanța elevului constănțean 
(născut în 1956) Viorel Dumitrescu, 
care a realizat în cursa de 100 m 
plat 10,7 secunde, cifră superioară cu 
2 zecimi celei cu care s-a ciștigat 
proba respectivă la categoria ju
niori mari.

Un alt fapt notabil este constituit 
de „ploaia” de noi recorduri ale șco
lilor sportive, înregistrate atît tn 
cursul dimineții, cit șl in reuniunea 
de după-amiază E adevărat că unele 
dintre ele nu reprezintă valori în 
șine, dar putem astfel constata un

sensibil progres în munca din acest 
an a elevilor și profesorilor lor.

Au existat însă și unele aspecte 
mai puțin plăcute. Trecem la acest 
capitol probele care s-au soldat cu 
rezultate mediocre sau chiar foarte 
slabe. Este cazul întrecerilor de la 
prăjină, greutate băieți, 2 000 m ob
stacole, sau disc fete. La 110 m gar
duri nu au fost înscriși declt patru 
concurenți (dintre care unul a fost 
descalificat chiar de Ia start), care 
și-au disputat direct finala.

Iată acum cîteva dintre rezultatele 
înregistrate ieri i junioare I — 100 
m. — Doina Sereșan (Șc. sp. Cărei) 12.4; 
greutate — Mariana Constantin (Șc. 
sp. atletism București) 13,42 m (nou 
record al școlilor sportive) î 400 m 
— Mariana Păulescu (Șc. sp. Reșița) 
58,2 (nou record) 1 500 m — Ana Ma
ria Munteanu (Șc. sp. Sibiu) 4;48,1 
(nou record) : juniori I — 400 m — 
Radu Stroescu (Sc. sp. atletism Buc.) 
49,9 (nou record): înălțime ! M. Zara 
(S.S.A. Buc.) 1,96 (nou record): junioare 
II : greutate — Mioara Enache (Șc. 
sp. atletism Bucă 13,82 (nou record).

Radu TIMOFTE

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

FISCHER
Cei doi competitori ai meciului 

pentru titlul mondial de șah și-au 
petrecut dimineața de joi (după ana
liza grea făcută cu o noapte înainte 
și reluarea extrem de agitatei lor 
partide a 7-a) în sinul familiei. La 
Reykjavik au sosit soția lui Boris 
Spasski, Larissa, și sora lui Robert 
Fischer, Joan. Doamna Spasski a re
fuzat să facă vreo declarație pe ae
roportul Keflavik, spunind că acest 
meci îl privește exclusiv pe soțul ei, 
în forța șl capacitatea căruia are toată 
încrederea, ea venind în capitala 
Islandei ca o persoană particulară.

Joan Târg (Fischer) a fost mai 
volubilă, acordîndu-i un interviu co
respondentului de 
Bjelica, din care vom 
cîteva fragmente.

„Bobby este un băiat foarte bun, 
a spun sora sa, însă lumea nu-1 în
țelege. Nu Știu dacă va deveni cam
pion mondial — deși ar merita cu 
prisosință — dar, indiferent de re
zultatul acestei intilniri, care se a- 
nunță atit de palpitantă și de drama
tică, el a făcut uriașe servicii popu
larizării șahului in America. In avio
nul care ne-a adus la Reykjavik și 
pe aeroportul din New York toți vor
beau numai despre acest meci, ana
lizau și comentau partidele lui”.

Joan Târg, care a venit în Islanda 
împreună ■ cu soțul său, de profesie 
fizician, și cu cei trei copii, a preci
zat că ea l-a învățat șah pe Bobby, 
cînd el avea 6 ani, iar ea 13.

„Pe seama noastră se afirmă multe 
lucruri neadevărate. De pildă. în 
1958, cînd Robert James, pe atunci 
în vîrstă de 15 ani, juca in turneul 
interzonal de la Portoroj (Iugoslavia), 
s-a spus că eu l-aș fi părăsit pentru 
a pleca să mă căsătoresc în R.F. a 
Germaniei. In realitate eram mări
tată. cu actualul meu sot, căruia i-am 
dăruit trei copii: Elisabeth (10 ani), 
Alexander (9 ani) și Nicholas (6 ani). 
Nepoții lui Bobby joacă șah, dar nu 
cred că vreunul ii va călca pe urme. 
Eu am abandonat șahul, mă ocup de 
treburile casei, de educația copiilor, 
iar in puținul timp liber care imi 
rămîne, fotografiez”.

Atmosfera la Reykjavik este rela
xată. „Meciul secolului* decurge nor-

presă iugoslav 
reproduce

ȘAHIȘTII ROMANI

PESTE HOTARE

SPASSKI 5-3!
mal, fără conflicte. Se pare că șa- 
langerul și-a revizuit atitudinea, com- 
portîndu-se sportiv, în spiritul ma
nierei cu care a abordat această grea 
întîlnire adversarul său, 
rul titlului mondial.

★
Aseară, s-a jucat partida 

care Fischer a avut albele.
Potrivit unei înțelegeri 

moment dintre Fischer și Chester Fox, 
partida a 8-a a meciului a fost trans
misă în întregime prin camerele de 
televiziune ale companiei americane, 
care a achiziționat acest drept pentru 
suma de o jumătate 
dolari !

Pentru prima oară 
s-a jucat o deschidere 
— pînă la mutarea a

deținăto-

a 8-a, în
de ultim

de milion de

în acest meci 
engleză, în care 
10-a — au fost

urmate cu fidelitate dogmele teoriei. 
La mutarea a 
a introdus 
a gîndit 63 de 
mondial n-a găsit cele 
continuări de apărare șl a fost nevoit 
— la mutarea a 16-a — să sacrifice 
calitatea pentru un [ăon.

In continuare, Fischer și-a accen
tuat presiunea pozițională, a pătruns 
cu perechea de turnuri în dispozitivul 
defensiv al negrului, obținînd victoria 
la mutarea a 37-a.

In felul acesta scorul a devenit, 
după 8 partide, 5—3 în favoarea ma
relui maestru american. Partida a 
9-a, în care Spasski va avea albele, 
urmează să s.e joace, potrivit regula
mentului, duminică după amiază.

BREVIAR
364 DE MEDALII de aur, 364 de 

argint și 381 de bronz vor fi atri
buite primilor clasați la Jocurile 
Olimpice de vară de la Miinchen. 
Medaliile de aur, conținînd 6 gra
me de 
grame, cele de argint au greutatea 
de 169 grame, iar cele de bronz 
140 de grame. Cele mai multe me
dalii de aur — 50 — vor fi decer
nate câștigătorilor în probele de 
atletism. 48 de medalii sînt rezer
vate învingătorilor din concursurile

aur pur, cîntăresc 175 de

GYORGY GEDO

11-a, unde Fischer 
o noutate, Spasski 

minute ! Campionul 
mai eficiente

ASTĂZI
SE APRINDE 

FLACĂRA 
OLIMPICĂ

In străvechea localitate Olimpie 
te fac intense preparative în v®» 
«Crea aprinderii flăcării olimpice, 
ceremonie ce va avea loc azi 28 
iulie.

Urmînd tradiția, flacăra va fi 
aprinsă de la soare, cu ajutorul 
unei oglinzi, într-o cupă instalată 
în apropierea templului zeiței 
Hera. Grupul „vestalelor", ce vor 
face de gardă în jurul „focului sa
cru", va fi condus de actrița Ma
ria Moscholiu.

Purtată de atleți, flacăra olim
pică va fi dusă la Atena, unde va 
rămîne" timp de o noapte pe Sta
dionul Olimpic, iar în continuare 
alte ștafete o vor transporta, tre- 
cînd și prin România, pînă la 
Miinchen, unde va sosi la 25 au
gust, în ajunul deschiderii celei 
de a 20-a ediții a Olimpiadei de 
vară.

oumpic
mei). Echipa de atletism cuprinde 
30 de sportivi, printre care figu
rează Fiasconaro, Arese, Pamich, 
Dionisi, Gentile și Paola Pigui. Re
prezentanții Italiei vor mai concura 
la lupte, ciclism, judo, canotaj aca
demic, caiac-canoe. tir, yachting, 
pentatlon modern etc.

PENTRU a-i proteja pe marato- 
niști, a căror cursă este, indiscuta
bil, cea mai dificilă din întreg pro
gramul atletic, organizatorii au de-

să devină ulterior o școală tehnică, 
edificiul va găzdui pe cei peste 
3 000 de reporteri veniți din toate 
colțurile lumii să relateze desfășu
rarea întrecerilor olimpice.

ARGENTINA va fi reprezentată 
de 90 de sportivi și sportive care 
vor concura la atletism, scrimă, tir. 
box, călărie, natație, judo, lupte, 
canotaj academic, yachting și ho
chei pe iarbă- Cu șanse de a cu
ceri medalii olimpice participă, po 
trivit specialiștilor argentinieni, 
doar călăreții, campionul de schif 
Alberto Demidi și doi dintre 
xeri.

bo-
(Ungaria)

dc 
în

CU PRILEJUL unui concurs 
verificare a atleților austrieci 
vederea apropiatelor Jocuri Olim
pice de la Miinchen, Karolir.fi 
Kaefer a obținut victoria în două 

. probe: 100 m plat — 11,8 și 400 m 
— 52,1. Proba de aruncare a suli
ței a revenit Evei Jar.ko cu 
55,08 m. în concursul masculin, cel 
mai bun rezultat a fost realizat de 
Peter Sternard, învingător în pro
ba de aruncare a ciocanului cu 
68,24 m.

Nici pe Gyorgy Gedo (ca și pe cu
banezul Stevenson) nu ham putut 
urinări, spre regretul nostru, din 
cauza unei răniri, cu prilejul com
petiției „Centura de aur” de la Bucu
rești. Pe campionul Ungariei il cu
noaștem. insă. din evoluțiile sale 
anterioare. Este suficient să amintim 
că la ultimele două ediții ale cam
pionatelor europene (București 1969 
șt Madrid 1971) doar doi boxeri au 
reușit să ciștige consecvent titlurile 
și aceia au (ost sovieticul Valeri Tre- 
gubov (mijlocie mică) și ungurul 
Gyorgy Gedo (semimuscă). Elevul 
celebrului antrenor Lăszlo Papp s-a 
dovedit suveran In categoria sa in 
capitala Spaniei, unde a ciștigat toate 
meciurile, pină la finală. Înainte de 
Urnită. Deși doar in vlrstă de 22 de 
ani. Gedo deține titlul de campion 
al Ungariei pe anii 1967, 19SS, 1969 șl 
19Î1. Din cele 230 de meciuri pe care 
le-a disputat pină acum, el a ciști
gat 225 și a pierdut doar cinci. El 
contează și pentru turneul olimpic 
de Ia Mânchen drept un candidat 
principal la titlu-

Campionatul mondial studențesc 
de șah a continuat la Graz (Aus
tria), cu întîlnirile celei de-a cincea 
runde, a turneului final. Echipa 
studenților șahiști români conduce 
cu 2—1 (o partidă întreruptă) în 
meciul cu selecționata Bulgariei. 
Alte rezultate ale rundei: S.U.A. — 
Ungaria 2—2; UJUS-S — Dane
marca 3i -—1 ; ; R. F. a Germaniei 
— Cuba 3—1 ; Ar.giia — Israel 
2—2. In fruntea clasamentului se 
menține cu un avans apreciabil 
echipa U RJLS . care totalizează 
16 p, și este urmată de R. F. a 
Germaniei cu ll’i p Eriiipa Ro
mâniei a totalizat pînă acum 9= ? p 
(o partidă întreruptă).

★
în runda a doua a turneului zo

nal de șah (pentru campionatul 
mondial masculin) marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remizat 
în 28 de mutări cu Hechte (R.F.G.). 
Egalitatea a mai fost consemnată în 
partidele Hennings — Timman și 
Oergaard — Sznndt Iugoslavul 
Martulovicf l-a învins pe islande- 
zul Thorvaldsson.

maghiari 
Jocurile 

Miinchen 
(197 băr-

si

LOTUL SPORTIVILOR 
care vor participa la 
Olimpice de vară de la 
cuprinde 246 de sportivi 
bați și 49 de femei). Aceștia vor fi
prezenți la startul a 20 de disci
pline sportive, printre care atle
tism, natație. lupte, box, judo, hal
tere, ciclism, gimnastică, 
polo pe apă, tir, pentatlon

Dintre selecționhbili se 
Jolan Kleiber, Magdolna 
Angela Ranki', 
Major,

scrimă, 
modern, 
remarcă 
Komka, 
Nemeth, 

I. 
Balczo, Bako, Kelemen (pentatlon, 
modern), Gedo, Orban, Toth (box), 
Andrea Gyarmaty, Eva Kiss, Judith 
Turoczy, Csaszari, Cseh, 
(natație) etc.

sărituri de la trambu
lină. 20 celor de la scrimă, 11 ce
lor de la bcx etc.

Pe una din fețele medaliilor sunt 
gravate siluetele unor atleți. iar 
cealaltă eroii mitologiei. Castor 
Pollux.

cis să interzică circulația automo
bilelor pe traseu cu cîteva ore 
înaintea începerii probei și să ame
najeze puncte sanitare înzestrate 
cu baloane de oxigen pentru a 
veni în ajutorul concurenților, dacă 
va fi cazul.

Tegla,
Rules ar,

Katona (atletism).

pe
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Programul de azi
România — Bulgaria și Iugoslavia 

■ Grecia

1
2 
o

0 
O 
0

235—190
190—128
69— 70 

135—176 
114—180

COMITETUL Olimpic italian a 
comunicat că la întrecerile Olimpi
adei de vară de la Miinchen Italia 
va fi prezentă cu un lot de 184 de 
sportivi (166 de bărbați și 18 fe-

iN PERSPECTIVA SEMIFINALELOR „CUPEI DAVIS"

ORGANIZATORII celei de-a 20-a 
ediții a Olimpiadei de vară par să 
fie asigurați in. ceea ce privește 
succesul de public. La cinci disci
pline sportive — gimnastică, nota
ție. tir, ciclism și scrimă — toate 
biletele puse in vînzare au fost 
epuizate. Pentru atletism și călărie 
au mai rămas cîteva bilete în pi
cioare, la reuniunile de calificare.

EXCLUS, sub acuzația 
sionism, de Ia Jocurile

TENISMENII SPANIOLI S-AU CALIFICAT GREU
CENTRUL DE PRESA, situat la 

cîteva sute de metri de bazele 
sportive de la Oberwiesenfeld, se 
va deschide la 1 august. Destinat

de profe-
Olimpice 

de iarnă de la Sapporo, cunoscutul 
schior austriac Karl Schranz va 
participa, în schimb, la Olimpiada 
de vară de la Miinchen, dar... în 
calitate de reporter al radiotelev-i- 
ziunii austriece. Ca și alte foste 
vedete sportive : Jesse Owens, Mur
ray Rose, Marcel Hansenne. Jean- 
Claude Killy, schiorul Karl Schranz 
va relata despre evoluția compa- 
trioților săi și, în speciai, a record
manei mondiale la săritura în înăl
țime, Ilona Gusenbauer.

Andres Gimeno, marele absent al 
meciului de la Barcelona, poate ft 
un atu important al spaniolilor in 
semifinala interzonală cu echipa 

S.U.A.

LA BARCELONA...
• 3—2 cu Cehoslovacia • Urmează —S.U.A

LA DUSSELDORF

NU S-A JUCAT

IERI TENIS

se 
in-

Meciurile care trebuiau să 
dispute ieri în cadrul turneului 
ternațional de tenis de la Diissel- 
dorf au fost amînate din cauza 
ploii. Reamintim că în sferturile 
de finală ale probei de simplu Ți- 
riac îl va întîlnî pe Bungert, iar 
Năstase pe Meiler. Dacă timpul va 
fi favorabil. întrecerile vor conti
nua astăzi.

★
(Olanda) a început 
care participă și

La Hilversum 
un turneu la 
componenții echipei de „Cupa Da
vis" ai Australiei, viitorii noștri ad
versari în semifinalele interzone.

STADIONUL OLIMPIC SUB TIRUL CRITICII...

Deci, în „Cupa Davis“ — ediția 
1972, totul e cunoscut: în aceleași 
zile de 4, 5 și 6 august, la Barce
lona și la București, se vor disputa 
semifinalele competiției i Spania — 
S.U.A. și România — Australia. A- 
poi, anul acesta ne mai existînd 
Challenge-round, urmează direct 
finala. Federația de specialitate din 
S.U.A. a propus ca, în cazul în 
care Davis-cup-manii americani vor 
învinge Spania, aceștia să nu se 
mai înapoieze dincolo de Ocean, ci 
să joace — în a doua jumătate a 
lunii august — și finala competiției.

Dar cum s-a calificat Spania în 
dauna Cehoslovaciei? Amănuntele 
asupra acestui meci, extrem de dis
putat, sînt interesante. Se știe, anul 
trecut, la Praga, Cehoslovacia a 
triumfat cu 3—2. Echipele au avut 
atunci exact aceeași componență 
ca și anul acesta i Kodes, Pala, Ku
kal, Urbec de o parte a fileului, 
Orantes și Gisbert de cealaltă. Și 
asta pentru că Andres Gimeno, al 
doilea om al Spaniei, cîștigătorul de 
anul acesta a] turneului de la Ro
land Garros și al recentului concurs 
internațional de la Gstaad, din El
veția. era suferind: infecție la bra
țul drept, datorită unor furuncule 
care au prins ganglionii.

Avocatul barcelonez Juan Gis
bert, cu părul cărunt la numai 30 
de ani, avea să fie un înlocuitor 
perfect. El l-a învins pe Kodes 
(8—6, 6—4, 5—7, 0—6, 6—4) după 
patru ore și zece minute de joc ! In 
schimb, cînd nimeni nu se aștepta,

Frantisek Pala reușește să egaleze 
scoruj cîștigînd în fața primului 
jucător al Spaniei, cunoscutul Ma
nuel Orantes i 7—5, 6—4, 0—6, 5—7,
6— 4 ! Tenismenii nr. 1 ai celor 
două țări erau învinși de secunzi...!

Meciul fusese întrerupt din cauza 
întunericului după două seturi și 
a continuat sîmbătă pe o căldură de 
38 de grade. Conform regulamentu
lui „Cupei Davis“, dacă la Reluarea 
unei partide de simplu se joacă mai 
mult de 15 jocuri, partida de dublu 
se amină. Jucată duminică, ea a re
venit greu lui Orantes — Gisbert. 
Aceștia au întrecut — dificil — pe 
Kodes — Kukal cu 10—12, 6—2,
7— 5, 6—4. Apoi, în primul simplu 
de luni, omul nr. 1 al meciului, 
Gisbert, și-a dovedit din nou efica
citatea în fața lui Pala, prin lovi
turi de atac pornite din fundul tere
nului > 6—3, 6—3, 4—6, 6—0. Deci 
3—1 pentru Spania.

Calificarea realizată, cei doi că
pitani de echipă au căzut de acord 
in a alinia, în ultimul meci, două 
rezerve. In locul așteptatei partide 
Orantes — Kodes, spectatorii ur
mau să vadă pe Antonio Munoz și 
Jiri Hrbec. Publicul protestează! 
După o oră și jumătate de aștep
tare, datorită spectatorilor care-și 
manifestau nemulțumirea, cei doi 
tineri înlocuitori au putut, în sfir- 
șit, începe partida lor care nu mai 
interesa pe nimeni...

Scor final i 3—2 pentru Spania, 
care se califică pentru semifinala 
inter-zone, cu echipa S.U.A.

MtlNCHEN 27 (Agerpres). Atleții vest-gennani, care au participat la 
un „concurs test" pe Stadionul olimpic din Miinchen, au formulat unele 
critici referitor la instalațiile marii arene. Sprinterii au fost sc pare 
incomodați de pista de „rekortan“, care după opinia lor este prea moale. 
Fondiștii s-au plîns de lipsa de ventilație, datorată după părerea lor gigan
ticului acoperiș.

Președintele Comitetului de organizare a J.O., Willy Daume, a decla
rat că se vor lua măsuri de remediere. în ceea ce privește acoperișul, 
specialiștii au arătat că nu acesta este de vină ci faptul că stadionul este 
construit în formă de crater. Ventilația este asigurată de deschizăturile 
din acoperiș care nu se întind pe întreaga suprafață a arenei, ci numai 
deasupra tribunelor și peluzelor.

NIKOLAI ANDRIANOV [U.R.S.S.] — gimnastică

TELEX
La un interval de numai 24 de ore. cu
noscuta Înotătoare italiană Novgjla Cal- 
llgaris a corectat un nou record al Eu
ropei. în cadrul concursului de la To
rino, ea a fost cronometrată pe 300 m 

•liber cu timpul de 9:06,0. Vechiul record 
era de 9:10,5 si aparținea sportivei Wag
ner.

Cursa cicliști internațională disputată la 
Callao- a revenit rutierului francez Ray
mond Poulldor. care a parcurs 
tn 3h 22’. El a dispus Ia 
de italianul Glmondi. Pe 
o intîrzlere de 10 sec., a 
Mortensen.

rurs 140 km 
sprintul final 

locul trei, cu 
sosit danezul

—riJ Chelsea, afla
tă in turneu tn Franța, a fost învinsă
Echipa britanică de fotbal

An-

Nikolai Andrianov este un mare 
talent al generației tinere de gimnaștl 
sovietici. La nici 20 de ani (ii va îm
plini Ia 1 decembrie). Nikolai
drlanov, din orașul Vladimir, are la 
activ o serie de performanțe deose
bite. Printre recențil săi Învinși se 
află renumlțil gimnaștl Japonezi Tsu- 
kahara și Kasamatsu.

Antrenorul său Nikolai Tolkacev are 
numai cuvinte de laudă despre elevul 
său : „Pentru multi, tinărul meu elev 
va fi o adevărată surpriză la J. O. 
Pot să vă spun doar atît : cine-1 va 
învinge pe Andrianov, va fi campion 
olimpic. Excelent la sol, cal cu mi
nere și sărituri, el este un gimnast 
complet, un demn urmaș al valoro
șilor gimnast! sovietici care s-au im
pus la ultimele ediții ale

Nikolai Andrianov are 
64 kg. Este student al
pedagogic din Vladimir, practică gim
nastica de la 12 ani.

J.O.”.
1,62 m și 
Institutului

•TELEXeTELEXe
cu 3—0 (1—0) de formația St. Etienne. 
Au marcat Revelli (2) si Santini.■
Dup* șapte etape, In Turul cielbt al 
Poloniei conduce rutierul polonez Ta
deusz Mytnik, urmat de Bylicki (Polo
nia) la 12 sec.. Wagner (RDG) la «3 sec., 
Gazda (Polonia) la 55 sec., 
(Spania) ’ ~~
Etapa „ 
vidual a 
35:30.■
In ziua a doua _______ ___  ... _____
de la Tbilisi ..Memorialul Tari Gagarin”, 
selecționata olimpică a URSS a învins 
cu 85—70 (45—28) echloa Finlandei, iar 
reprezentativa universitară a SUA a În
trecut cu 79—69 (45—36) echipa de ti-

______ _ _ .. ___ Huelamo 
la 1:04, Vejo (Spania) la l:43. 
șaptea, ‘ ~
revenit

eontracronometru mdl- 
lui Mytnik — 24 ltm tn

». turneului de baschet

neret a URSS. Cei mal bun jucător al 
formației americane a fost Berman, au
torul a 23 puncte.
■
L, Louisville a continuat turneul inter* 
național de tenis al profesioniștilor, con- 
tind pentru campionatul mondial — 
„W.C.T.”. Australianul John Newcombe 
l-a eliminat ou 6—3. 6—3 pe compatrio
tul său Phil Dent. Tony Roche (Austra
lia) a ciștigat cu 6—3. 6—3 în fata lui 
Roy Barth (SUA), iar Marti Rlessen 
(SUA) a dispus cu scorul de 6—4, 6—0 
de Addison (Australia). în formă exce
lentă, olandezul Tom Okker a ciștigat 
cu 7—5. 6—1 jocul cu Brian Fairlle (Noua 
Zeelandă).

Proba de ciclism fond contlnd pentru

TELEX
campionatul K.F. a Germaniei a 
lui Dieter Berkmann. După 12,3 
Juergen Barth. Ca armare a

revenit 
a sosit 
acestui

din
Juergen Barth. _____ ____  _ ______
succes, Berkmann a fost selecționat in 
echipa olimpică. Pe J:~
Miinchen s-su disputat probele contlnd 
pentru campionatul țării. Cursa de ur
mărire a fost dștlgată de Hans Lutz, 
care a parcurs 4 000 m in 4:46.26. La 
tandem au terminat învingători Bartn 
șl Mueller.

velodromul

Tradiționala competiție cicliști disputat* 
la Ancona pentru premiul „Cougnet” a 
revenit la această ediție italianului Mi- 
chele Dancelli cronometrat pe 199 km 
in 5h 00’ (medie orară 39,800 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat Carlo 
Chappano (Italia) și Primo Mori (Italia), 
care a sosit cu o întârziere de 20 sec.

Karolir.fi

