
AVINTATÂ, REAEIZĂRI DE SEAMĂ

De pe întreg cuprinsul pa
triei sosesc necontenit 
vești ale unor impor- 

care clasa 
obține 

zile, premergătoare 
aniversări a istori- 
infăptuit la 23 Au- 

Marea sărbătoare

tante realizări pe 
noastră muncitoare le 
in aceste 
glorioasei 
cului act 
gust 1944.
națională a poporului nostru se 
înscrie, de data aceasta, intr-un 
adru aparte, încărcat de 

ecouri și semnificații sporite. 
Ea urmează unui eveniment po- 
itic de uriașă însemnătate în 

viața României socialiste, Con
ferința Națională a partidului, 
și are loc în anul cînd reme
morăm cu aceeași emoție proas
pătă și vie împlinirea unui pă
trar de veac de la proclama
rea Republicii.

Acționînd cu fermitate pen
tru transpunerea în viață a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale, 
oamenii muncii obțin rezultate 
prestigioase, materializate în 
importante depășiri ale preve
derilor planului, economii de 
materie primă, combustibil și 
utilaje. Există toate Premisele 
ca vibranta chemare a partidu
lui adresată clasei noastre mun
citoare : „CINCINALUL 
PATRU ANI ȘI 
să devină faptă.

ÎN
JUMĂTATE!"

în intimpinarea 
ZILEI DE 23 AUGUST 51A CELEI DE 
A XXV A ANIVERSARI A REPUBLICII

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
EXPRESIA ÎNALTULUI DEMOCRATISM

AL 0RINDUIRI1 NOASTRE SOCIALISTE
De ieri au 

țară, adunările 
lor muncit

Timp de trei 
fășura în toate 
aceste reuniuni, evenimente de mare 
însemnătate în viața colectivelor din 
Întreprinderi, șantiere de construcții, 
transporturi, instituții de proiectări și 
cercetări etc.

Importanța actualelor adunări ge
nerale constă în faptul că ele au loc 
la puțin timp după Conferința Na-

început, în 
generale ale

Întreaga 
oameni-

săptămîni se
unitățile economice

vor des-

..ȘA SĂDIM K (OSSIIIMELI 1IJ K.llll Mm
Ecourile Conferinței Naționale a 

partidului persistă și își pun am
prenta pe activitatea noastră cotidia
nă. Dorința transpunerii neîntîrziate 
în faptă a sarcinilor ce stau în fața 
întregului nostru popor, face ca mun
ca zilnică a fiecăruia dintre noi să se 
afle sub semnul angajării și a res
ponsabilității depline. în toate dome
niile vieții sociale acționează clar vi
ziunea documentelor elaborate în ca
drul Conferinței.

Privind cu încredere viitorul lumi
nos al patriei, îmi exprim recunoș
tința față de partid, față de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, fiind 
convins că măsurile adoptate la Con
ferința Națională reprezintă noi pași 
fermi pe drumul socialismului și co-

munismului, pe calea creșterii per
manente a bunăstării materiale și ni
velului spiritual al națiunii române.

Conferința Națională a trasat o 
multitudine de sarcini, in care se re
găsește fiecare domeniu de activitate 
din țara noastră. Iar sportul nu face 
excepție. Plasată în perimetrul preo
cupărilor de suprastructură, asimilată 
ca o problemă de interes național, 
mișcarea de educație fizică și sport a 
fost investită cu responsabilități din
tre cele mai importante. Ei i-au fost 
încredințate atribuții majore, care in
terferează sfere de asemenea greu
tate cum ar fi sănătatea și potenția
lul biologic al populației, educarea ti
nerei generații în spiritul concepției 
materialiste, marxlst-leniniste, despre
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partidului, care a trasatțională a , __ ______
Întregului popor un program de lucru 
concret, cunoscut acum tuturor, sta
bilind cu claritate, prin documentele 
ce le-a adoptat, căile și soluțiile op
time pentru a imprima un curs ți mai 
dinamic dezvoltării și progresului 
multilateral al țării.

Adunările generale, ridicate prin 
lege la rangul formei supreme de

R. P. D. Coreene 
pe primul loc

(Continuare In pag. a 2-a)

VIRTUȚI COMLMSTE’ 4
lume și viață, sădirea în conștiințele 
fragede a unor înalte virtuți umar.e : 
spiritul de prietenie și de abnegație, 
puterea de dăruire către un scop no
bil, disciplina, stima față de muncă 
și față de colectivul din care fac; 
parte, dragoste față de patrie ș: față 
de partid.

Ca profesor de educație fizică 
mi-am făcut un crez din a imprima 
tineretului dt mai multe dir. aceste 
virtuți. In așa fel Incit să oot spune 
că mi-am adus și eu o modestă con
tribuție la marile realizări ale între
gii țări.

CONSTANȚA, 28 (prin 
la corespondentul nostru)

Principala caracteristică 
competiții internaționale 
puține zile înaintea startului Olim
piadei, a fost aceea că a stabilit o 
ierarhizare valorică care nu a lăsat 
loc surprizelor. Difețența dintre 
competitoare a ieșit în relief de la 
jcc ia joc. Pentru trei dintre for
mații (R. P. D. Coreeană, Cehoslova
cia șl R F. a Germaniei) turneul a 
constituit o utilă verificare a capa
cității Lzice. tehnice șl tactice în ve
derea J. O. în cealaltă categorie s-au 
situat o serie de echipe de pers
pectivă, cu loturi întinerite.

în ultima zi s-au întllnit 
putui programului pentru 

5—S (locul a! 7-lea a rev 
mației Israelului) echipele P>. 
Germaniei și Bulgariei. După 
evoluaseră pînă la acest meri 
ce prevăzut victoria voleibalist 
vest-germa-.e. Și, Intr-adevăr. ele au 
cîștigat relativ ușor, cu 3—1 (11, 7, 
—o. 13), ieșind încă o dată în relief, 
va'oarea jucătoarelor Trânte Schaefer 
și Brigitte Porner. în formația bui 
gară, cele mai bune ni s-au pi

prof. RADU TUDORAN
Liceul „Gh. Neculce* București.ce*

A LUAT SFIRȘIT TURNEUL FEMININ
DE LA CONSTANTA

Voleibalistele

telefon de

a acestei 
acum, cu

Sîmbătă 29 iulie 1972

aurmînd fia'ara de la 'acele soarelui Telefoto : A.P.-AGERPRES

Liviu BRUCKNER

(Continuare fn pag
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ROMÂNIA
AUSTRALIA

• Capacitatea arenei
Progresul 
va fi dublată

• Năstase și Țiriac 
sosesc luni

actuala 
yăstase 
de co- 
echipei 

apro- 
a 
la 

aus-

Neinvms in 
ediție, llie 
va fi capul 
Ioană al 
noastre și in 
piața semifinală 
„Cupei Dairis“, 
București, cu 

tralienu.
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A FOST APRINSA
FLACARA OLIMPICA!
Torța va străbate țara noastră în perioada 13-17 august

Pentru mon»ent, se pune întreba
rea : ce fac viitorii competitori ? 
După cum am mai spus, ei se pre
gătesc pe terenuri diferite. Năstase 
și Țiriac se vor alătura „secunzi
lor" Mărmureanu și Sântei. în 
cursul zilei de luni, pentru primele 
antrenamente in comun ÎAaintea 
semifinalei. Australienii, conduși de 
Neale Fraser, fostul campion de la 
Wimbledon, anunță următorul lot: 
M. Anderson, C. Dibley, R. Case. 
G. Masters. J. Cooper.

A fost fixat și arbitrul princi
pal al întîinirii. în persoana sue
dezului Matt Haselauist.

Radu VOIA

Utrifa greacă Maria Mosctioliou.
OUMPiA, 28 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special).
La ora prînzului, sub soarele

fierbinte meridional și in deco
rul impresionant ai ruinelor de 
la Olimpia, a avut ioc ceremo
nia oficială a aprinderii flăcării 
care va fi purtată, pe calea șta
fetelor. Dină în orașul de reșe
dință al celei de a XX-a Olim
piade. la Miinchen.

încă în cursul dimineții, re
prezentanții mai multor comi
tete olimpice naționale au de
pus coroane ia stela funerară a 
Iui Pierre de Coubertin.

Apoi, în dumbrava sacră, pe 
stadionul antic din .perimetrul 
Altisului, ceremonia a început 
prin intonarea Imnului olimpic 
de către o fanfară. La festivita
te au participat numeroși invi
tați, turiști și cetățeni locali, pre
cum și toți conferențiarii și 
cursanții Academiei Internațio
nale Olimpice. Au rostit scurte 
alocuțiuni generalul Th. Papa-

tbanassiaciis. președintele Comi
tetului olimpic- elen, și fostul pri
mar al orașului Miinchen, dr. 
Hans Jocher Vogel, vicepreședin
te al Comitetului de oiganizare 
a Jocurilor Olimpice din 1972.

In acest timp, printre ruinele 
templului zeiței Hera, cunoscuta 
tragediană greacă Maria Mos- 
choliou a aprins flacăra de la 
razele soarelui, folosind o oglin
dă concavă. Apoi, 
talelor, îmbrăcate 
lele tunici antice, 
„Poarta ecoului" 
unde prima torță 
nată aruncătorului de 
Constantinou Russis. .Escortatde 
alți 6 sportivi, jucătorul de bas
chet și student în anul II la Fa
cultatea de medicină. Kirkiles- 
sis. a preluat torța, purtînd-o pe 
aleile spre stela lui Coubertin. 
Aleile erau pavoazate cu steagu
rile țărilor prin care va trece 
lunga ștafetă cuprinzînd aproa
pe 6 400 de partici.panți. Printre

cortegiul ves- 
în tradiționa- 
a trecut prin 
spre stadion, 
a fost înmî- 

greutate

steagurile arborate figura și cel 
al României.

Printre purtătorii torței pe pă- 
mint grecesc se află și cunos- 
cuții atleți : sprinterul Vasilîos 
Papageorgopoulos și săritorul cu 
prăjina Christos Papanicolati. 
Sîmbătă seara, cu prilejul sosirii 
flăcării la Atena, se va organiza 
pe Stadionul olimpic o nouă ce
remonie.

In drumul ei spre țintă, tre
cînd prin Bulgaria, flacăra olim- . 
pică va ajunge la frontiera Ro
mâniei in ziua de 13 august, 
cînd sportivii români o vor pre
lua la Giurgiu. In aceeași zi, 
flacăra olimpică va trece prin 
București, în drum spre Pitești, 
Sibiu, Arad și Timișoara, ur- 
mînd să părăsească țara în ziua 
de 17 august, pe la punctul de 
frontieră Stamora Moravița.

■«

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR DE FOTBAL

în timp ce primii tenismeni ai 
României sînt angrenați in între
cerile marelui turneu de la Diissel- 
dorf. iar cei au Australiei evoluea
ză pe terenurile din Hilversum, 
interesul pentru apropiata întîlnire 
dintre reprezentativele 
țări crește pe măsură 
pie ziua startului. în mai puțin 
de o săptămînă — de 
itoare — vom asista la semifina
la inter-zone, la București, în care 
va fi desemnată una dintre fina
listele actualei ediții ale „Cupei 
Davis'*.

Meciul România — Australia este 
un ultim pas spre marea finală, 
fiindcă din acest an Challenge- 
roundul este abolit, iar echipa 
campioană joacă alături de cele
lalte competitoare. Desigur, pentru 
echipa' S.U.A. va fi chiar foarte 
dificil să-și apere titlul in întîlni- 
rea supremă, avînd de trecut mai 
întîi de o redutabilă adversară, 
Spania. La Barcelona, spaniolii par 
favoriții celei de a doua semifinale, 
în timp ce tenismenii noștri por
nesc cu șanse mai bune în meciul 
la care vom fi spectatori.

Nu mai este pentru nimeni un 
secret că — piin strălucita victo
rie obținută la Tbilisi în finala 
europeană — în fața echipei noas
tre s-au deschis perspectivele unei 
a treia calificări în finală. De data

celor două 
ce se apro-

vinerea vi-

aceasta, vom fi însă noi gazde. 
România este capabilă de o ase
menea performanță. Dovadă a pro
gresului realizat de tenisul româ
nesc în acești ani din urmă și a 
valorii deosebite atinse de primele 
noastre rachete, excelenții Ilie 
Năstase și Ion Țiriac

Toate acestea creează o anima
ție deosebită in jurul apropiatelor 
întreceri. In redacția noastră te
lefoanele au început să sune de 
zor, numeroși iubitori de sport

v;n- 
Aus- 
răs- 
zile.

întrebînd cînd se vor pune în 
zare biletele pentru meciul cu 
tralia. Tuturor putem să le 
pundem că se fac. in aceste 
remarcabile eforturi pentru a satis
face toate aceste doleanțe. X-a Pro
gresul, au început lucrările de a- 
menajare a unor r.oi tribune, care 
vor dubla capacitatea actuală la 
circa 4 500 locuri, în caz că vom 
avea de disputat și finala, i se vot 
pregăti condiții de desfășurare ab
solut adecvate.

Duminică, pe stadionul din Constanța
finala competiției: ROMÂNIA-IUGOSLAVIA

Pe stadionul 1 Mai din Constanța s-au disputat aseară semifinalele 
Campionatului european universitar de fotbal. In urma rezultatelor în
registrate, echipele României și Iugoslaviei s-au calificat pentru finala 
care va avea loc duminică, pe același stadion.

Iugoslavii — Cehoslovacia

JUNIORII ROMÂNI LA JOCURILE BALCANICE DE LA IZMIR

O ECHIPĂ OMOGENĂ, CU ClTEVA
INDIVIDUALITĂȚI DE CLASA!

5-4 (0-0, 0-0, 1-0, 1-1)

Astă-seară, la Floreasca

ROMÂNIA-S.U.A.
VOLEI

Publicului bucureștean 1 se oferă, 
azi și mîine, posibilitatea de a ve
dea la ultimele „examene", înaintea 
turneului de calificare pentru Jocu
rile Olimpice de la Miinchen, pe vo
leibaliștii lotului național. Aceștia 
întîlnesc din nou reprezentativa 
S.U.A. pe care, miercuri și joi, au 
învins-o cu 3—0 la Piatra Neamț. în 
partida a doua americanii au arătat 
un potențial mai ridicat dînd o re
plică hotărîtă formației noastre.

Fără îndoială, la cele două evolu
ții din Floreasca ale jucătorilor ro
mâni nu vor lipsi numeroșii ama
tori bucureșteni ai acestui sport, dor
nici să revadă, după mult timp, pe 
tricolori, să aprecieze valoarea atin
să acum de echipa noastră în ajunul 
turneului preolimpic. să judece te
meiurile ce stau la baza speranțelor 
pe care ei și le pun în evoluțiile in
ternaționale ale voleibaliștilor. Tot
odată. prezența în Capitală a echi
pei s U A. suscită un justificat in
teres. Meciul începe la ora 20.

Intr-o confruntare internațională 
regională, care tinde să devină tradi
țională, precum cea a echipelor de 
seniori, juniorii români și-au dovedit, 
fără nici un echivoc, superioritatea 
la ediția din acest an a Balcanadei. 
Și chiar dacă specialiștii se așteptau 
ca tinerii atleți și atlete din Româ
nia să se numere printre principalii 
favoriți ai Jocurilor, maniera catego
rică în care ei au tranșat rivalitatea 
sportivă cu echipa Bulgariei — care 
la ediția trecută, de la Atena, dobîn- 
dise același număr de titluri, iar la 
Izmir a deplasat cea mai numeroasă 
delegație dintre cele 4 țări oaspete — 
prezența în lupta pentru medalii în 
marea majoritate a probelor, și încu
nunarea celor două zile de concurs 
cu un număr record de medalii de 
aur, au constituit o surpriză pentru 
cei prezenți pe stadionul Atatiirk. Așa 
cum mi-a spus secretarul general al 
federației turce de specialitate, Te- 
fik Tagay, atleții români au fost de 
departe, principalii animatori ai în
trecerilor. Fapt subliniat, elocvent, de 
ziarele din Izmir în edițiile lor de 
luni, cînd au acordat pentru prima 
dată în ultimele săptămini spații prio
ritare atletismului, succesul de pres
tigiu al juniorilor români la Balca
niadă trecînd chiar înaintea senzației 
sezonului, angajarea celebrului an
trenor Didi la echipa de fotbal Fe
nerbahce, așa cum a făcut-o, de pil
dă. ziarul „EKSPRES".

Ce ă determinat acest succes și care 
îi este locul într-o reală ierarhizare 
valorică în concernul european al 
juniorilor ?

Un fapt se degajă cu pregnanță : 
actuala reprezentativă de juniori este 
mai omogenă decît cele din anii tre- 
cuți, avînd, totodată, cîteva indivi
dualități cu certe perspective, ca de

exemplu Ghipu, Gavrilaș, Megelea, 
Iordan, Monoranu, Leau, Vulescu. A- 
ceastă ultimă promoție de tineri atleți 
— din care majoritatea și-au înscris 
numele printre laureații Balcaniadei 
de la Izmir, iar unii dintre ei sînt 
deja campionii de seniori a țârii — 
nu constituie o generație sponta-

nee, ci rod al unor excelente condiții 
de a face sport, puse la dispoziția ti
neretului, consecința firească a aten-

Paul SLAVESCU

Radu Gavrilaș, una din personalitățile distincte ale juniorilor noștri, și-a 
înscris numele printre învingătorii Balcaniadei nu numai la decatlon, ci 
Și la 110 mg Foto; Peter NAGHț

(Continuare fn pag. a 2-a)

CONSTANȚA, 28 (prin telefon).
Joc extrem de echilibrat, chiar 

dramatic, reflectat perfect și de nu
mărul destul de mare de ocazii de 
goL Am numărat, în acest sens, 
șuturile foarte periculoase ale Iu: 
Lalovici (min. 24, 43. 54 și 98) res
pinse cu greutate de portarul Pavli- 
cek. ocazia rarisimă a lui Hasipi 
(min. 30). De partea cealaltă, stu
denții cehoslovaci răspund tot prin 
cîteva șuturi periculoase 
min. 14. Herel — min. 
min. 80), apărate de 
Krivokapici.

Așa se face că. după 
nute de joc, scorul rămîne alb. In 
primul minut al prelungirilor. Boj- 
kovici înscrie, după care meciul

(Ihring —
59, Mayer 
excelentul

90 de mi-

Sebastian BONIFACIU

degenerează, jucătorii cehoslovaci 
Haraskim (min. 92) și Ondruș 
(min. 93) fiind eliminați de pe te
ren. Cu 6 minute înainte de final, 
cehoslovacii reușesc? — în. numai 
8 jucători de cîmp! — un contra
atac surpriză și Mayer înscrie 1 
1—1. Se trece la executarea lovi-

de la 11 m prevăzute de re-turilor_ _____ __  „ - ■ .
gulament. Iugoslavii transformă 4, 
prin Radovici, Zivaljevici, portarul 
Krivokapici șf din nou Radovici ; 
iar cei cehoslovaci doar trei, prin 
Luokota, Ondrejcka și Elefant. Ast
fel, Iugoslavia se califică pentru fi
nala competiții.

ROMÂNIA - SPANIA 2 0 (0 0)
Echipa noastră a dominat aproa

pe tot meciul ratînd in prima re
priză cîteva mari ocazii de gol prin 
Simionaș. Oblemenco, Marcu, Mir
cea Sandu.

La reluare, meciul este și mai 
aprig disputat. Jucătorii noștri 
reușesc să deschidă scorul în min. 
57 cînd balonul trimis de Marcu, 
foarte precis, din colțul careului de 
16 m, este scăpat de portarul 
Llacer. Prompt, pe fază, M. San
du urmărește mingea și înscrie mai 
înainte ca acesta să fi putut in
terveni.

Acest minim avantaj va’ fi du
blat în min. 71. Autori aceeași ju-

cători: Marcu centrează clin plină 
viteză, M. Sandu . îl devansează în 
săritură pe Llacer și înscrie cu 
capul, consfințind calificarea echi
pei României în finala competiției.

A arbitrat excelent J. Szllvassy (Un
garia), ajutat de A. Victor (Luxemburg) 
și Al. Klacinskl (Cehoslovacia).

ROMANIA : Ștefan — Jurcă, STOI- 
CESCU, DINU. Velea — Strfmbeanu, SI
MIONAȘ — Țarălungă, M. SANDU, O- 
blemenco (min. 60 Mureșan), MARCU.

SPANIA : Llacer — Torres, DALIO, 
Anero (min, 84 Janez), Arias —-. JUAM 
LUIS. Vllda, ZAZO — Calero (min. «0 
Abadia), RIAL, Gtmeno. <

Dumitru GRAUR 
Cornel POPA

^2
în turneul internațional de hairdbal de la Pitești

ECHIPA OLIMPICA A ROMÂNIEI
PE PRIMUL LOC

tri-PITEȘTI, 28 (prin telefon de la 
misul nostru).

Ultima rundă a turneului interna
țional de handbal masculin care se 
desfășoară în localitate, a programat 
în deschidere un meci deosebit de 
interesant — cel dintre echipele 

La înche- 
marcaj 

handbaliștilor
KOMANIA B și S.U.A. 
ierea partidei, tabela de 
a indicat 
noștri cu scorul de 28—17 (14—6). 
Diferența
mai apreciabilă cu cît jucătorii de 
peste Ocean s-au comportat, în acest 
turneu, din ce în ce mai bine, pen
tru ca în partida cu secunzii olimpi
cilor 
sințâ 
rican 
chen

Cu

victoria
de scor

români să dovedească cu 
că prezența handbalului 
în turneul olimpic de la 
nu este o întîmplare.
toate eforturile depuse.

prisci- 
ame- 
Mun-

ețhi-

pa română s-a impus categoric, dato
rită mai ales unei apărări excelente, 
foarte activă, avansată, apropiindu-se 
uneori chiar de sistemul iugolsav 
3-4-2-ț-l. Forma de zile mari a por
tarului Orban, ca și verva manifes
tată în atac de Marin și Birtalan, 
bine secundați de Tudosie, Stef, Ca
pră și Hornea, au făcut ca echipa 
română să se detașeze deseori la 
diferențe apreciabile (min. 11 : 8—1, 
min. 41 i 19—7, min. 45 : 22—9). Au 
marcat : Birtalan (8), Dan Marin (7), 
Capră (5), Tudosie (2), Stef (2), Wil- 
lisch (2), Popescu și Hornea pen
tru România B, Abrams (7), Abra
hamson (5), Rogers (2), Voelcert, 
Echlesinger și Decalogero pentru 
S.U.A. Au arbitrat Gh. Popescu șl 
P. Tîrcu (București)

In derbyul turneului, echipa oiim-

pică a României a primit replica 
reprezentativei Bulgariei. Deși a jucat 
dîrz, foarte bărbățește, echipa oaspe 
a trebuit să părăsească terenul ' 
vinsă, cu scorul de 19—12 (9—7). 
menționat că olimpicii noștri 
confirmat din nou ascensiunea 
formă, mai ales în apărare, ei 
cerind, odată cu această victorie, 
primul loc în turneu. Au marcat: 
Kicsid (5), Gruia (3), Gunesch (3), 
Schobel (2), Cozma (2), Voina (2), 
Gațu șl Licu pentru România. Iacu- 
bov (3), Aladasov (2), Iordanov (2), 
G. Anghelov, A. Anghelov, Lipo- 
chiev, Chirilov și Nanov pentru Bul
garia. Ați 
Stanoevici

în- 
De 
au 
de 

cu-

arbitrat P. Pupici șl M. 
(Iugoslavia).

L.i
v Călin ANTONESCU
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ROZA VÎNTURILOR"... A AJUNS IA ARAD Șl SAID MARE
4

*

INVĂTÂMÎNTUL SUPERIOR TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ 
NEVOILOR PRACTICE

Din îndemnul celor mai profunde 
sentimente și convingeri, îmi ex
prim acordul deplin cu ampla și 
rodnica activitate a partidului nos
tru pusă în slujba dezvoltării ne
contenite a patriei, a progresului 
permanent al României.

Sînt unul dintre numeroșii tineri 
care au putut practica, potrivit do
rinței lor, sportul preferat — fot- 

; balul. Nu găsesc cuvinte aa să mul- 
j țumesc partidului și statului nostru 
pentru condițiile create afirmării 
depline a personalității fiecărui ce
tățean al patriei. înțeleg bine că 
doar stadionul, sportul (oricîte sa
tisfacții ne-ar aduce) nu pot să de
finească «integral personalitatea 
unui om. Iată de ce fiecare spor
tiv — oricît de înzestrat ar fi — 
trebuie să fie preocupat In cea mai 
mare măsură de formarea Iui ca un 
cetățean destoinic, apt să-și aducă 
contribuția pe planul activității 
materiale sau spirituale a națiunii. 
'A fi util țării și poporului tău, 
acesta este spiritul în care sîntem 
educați de partid și la care eu sub
scriu cu tot entuziasmul. Sentimen
tul înfăptuirii depline nu-1 poți 
avea decît în contextul pregătirii 
și calificării pe planul unei activi
tăți care să folosească societății.

ALE PRODUCȚIEI!
Fiind în temă cu specificul vieții 
de student (urmez Academia de ști
ințe economice), aș dori să mă re
fer, cu această ocazie, la preocu
parea noastră, a studenților, de a 
ne aduce un aport substanțial la 
înfăptuirea înaltelor sarcini pe care 
conducerea partidului, personal to-

varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
le-a trasat învățămîntului superior, 
chemat să răspundă nevoilor prac
tice ale producției, progresului ne
contenit al economiei naționale.

Cu aceste gînduri și simțăminte, 
pornite din adîncul ființei noastre, 
sîntem deciși să abordăm vastul 
plan de construcție prefigurat de 
Conferința Națională a partidului.

ION OBLEMENCO 
student, component al echipei 

de fotbal Universitatea Craiova

Celor neavizați, un concurs de o- 
rientare turistică la care participanții 
sînt pionieri — copii în vîrstă de 10 
pînă la 14 ani — nu le spune poate 
nimic. Și totuși, cit este de spectacu
los și pasionant. Nu-ți poți da sea
ma insă, decît dacă asiști la astfel 
de întreceri. Să-i vezi pe micuți (fe
tițe sau băieți), avînd la ei doar o 
busolă și un raportor, cum se apleacă 
cu competență asupra hărții primite, 
cum o studiază doar cîteva minute și 
apoi... dispar ca niște năluci în pă
dure ; sau întilnirile dintre profesori 
și elevi in momentul întoarcerii din 
cursă. După îmbrățișările, aproape 
nelipsite, urmează un dialog fulger pe 
tema : „Ai găsit toate punctele de 
control ?• și, firesc, mai ales cînd 
răspunsul este afirmativ, performerul 
este sărutat ca... un fiu.

Am fost martorii unor 
manifestări, zilele trecute, 
unde s-a desfășurat finala 
concursului de orientare
pentru pionieri „Roza viaturilor" — 
aflat la cea de-a cincea ediție. La în
ceput am făcut cunoștință cu tabăra 
organizată cu acest prilej „pe distan
ța" a nu mai puțin de 14 zile, 
intensă pentru cei afiați aici : 
nă ; meciuri de volei și fotbal; 
de tabără ; drumeții — cînd pe 
tele Roșu, cînd pe Ciucaș sau 
nul ; seri distractive și — peste toate 
— zilnic, fără... milă, trei mese con
sistente. Am aflat multe din viața 
taberei, prin intermediul foii volan
te „Temerarii ’72" : Pionierii au scris 
versuri dedicate Conferinței Națio
nale a P.C.R. („Partidului inima și 
versul" — compusă de Maricica Ciur- 
canu de la Școala generală Goioasa,

asemenea 
la Cheia, 
pe țară a 

turistică

ADUNĂRILE GENERALE
(Urmare din pag. 1)

conducere colectivă a unităților eco
nomice, probează odată in plus înal
tul democratism al orînduirii noastre, 
în care fiecare om al muncii are nu 
numai dreptul dar și obligația de a 
participa în mod constructiv și activ, 
cu idei novatoare, la organizarea su
perioară și perfecționarea necontenită 
a activității în toate domeniile mun
cii sociale, potrivit sarcinilor noi și 
exigențelor sporite exprimate în lu
crările și documentele Conferinței 
Naționale a partidului, în Raportul 
prezentat de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Oamenii muncii sînt chemați, așa
dar, să analizeze în spirit comunist, 
responsabil, activitatea desfășurată 
în primul semestru al acestui an de 
organele de conducere, de întregul 
colectiv, pentru realizarea planului, 
a angajamentelbr asumate în cadrul

ALE OAMENILOR MUNCII
întrecerii socialiste. Intr-un spirit lu
cid, evaluind posibilitățile materiale 
și umane de care dispune fiecare uni
tate de muncă, ei vor examina și vor 
adopta programul de măsuri pentru 
întregul an 1972, pentru pregătirea 
condițiilor necesare îndeplinirii șl 
depășirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate.

Inspirîndu-se din lucrările recente 
ale Conferinței Naționale a partidului, 
adunările generale ale oamenilor 
muncii și-au propus să aibă un pro
nunțat caracter de lucru, concret, efi
cient, soldat cu hotăriri și măsuri 
operative.

Această orientare caracterizează de 
altfel, întreaga activitate a partidului 
nostru, a secretarului său general, 
care dă un strălucit exemplu de înaltă 
autoexigență și pe care întregul nos
tru popor este hotărît să-1 urmeze în 
mod neabătut.

Viață 
odih- 

focuri
Mun- 
Zăga-

JUNIORII ȘI-AU DESEMNAT 
PRIMII CAMPIONI

LA SĂRITURI DE LA TRAMBULINĂ

SIBIENII CULEG ROADELE HĂRNICIEI LOR
— Pete albe și negre pe parcursul campionatului de dirt-track —

din județul Bacău de pildă)... Cei din 
tabără s-au întilnit cu un erou — 
Virgil Andronescu — care le-a po
vestit fapte de arme din cel de-al 
doilea război mondial... Profesoara 
Violeta Arghiropol (jud. Timiș) — pe 
rol de... Pitia — a pronosticat exact, 
incă de la venire, echipa de băieți 
care a cîștigat trofeul...

Pe scurt, prezentarea competiției o 
din 

Mihai 
sport- 
Națio-

facem reproducind cite ceva 
ceea ce ne-a spus tovarășul 
Calcan, activist al comisiei de 
turism din cadrul Consiliului 
nai ai organizației pionierilor.

— Este finala concursului 
vînturilor" — care a cuprins în faza 
sa de masă, circa 100 000 de pionieri 
— cu 240 participanți... Sînt prezente 
echipe de școli generale calificate în 
această etapă, fiecare județ al țării 
fiind reprezentat de cite două for
mații — băieți și fete — formate din 
cite trei concurenți... întrecerea s-a 
desfășurat în trei etape pe trasee di
ferite (I — zona Balabanului; II — 
valea Teleajenului; III — zona su
dică a stațiunii Cheia...),

Lupta a fost strînsă, iar emoția 
participanților — pe traseu, sau în 
final, cînd se făceau calculele — de 
nedescris. La fete reprezentantele 
Aradului — de fapt echipa școlii ge
nerale Craiva (prof, Ioan Dudaș) —•' 
n-au avut adversare pe măsură lor. 
După fiecare din cele trei etape, lo
cul I era concesionat de ele. La bă
ieți, primul loc a fost mai disputat.

„Roza

L-au avut întîi sibienii, dar l-au pre
dat, după numai o etapă, formației 
din Satu Mare (echipa Liceului nr. 2 
— prof. Iosif Barna). REZULTATE 
FINALE — fete : 1. jud. ARAD (for
mația : Elena Cișmaș, Elena Stanca, 
Florica Pințe), 2. Prahova (Liceul din 
Sinaia), 3. Caraș-Severin (Șc. gen. 
6 Reșița) ; băieți : 1. SATU MARE 
(formația : Dan Chifor, Ștefan larta, 
Zoltan Meghieși), 2. Maramureș (Șc. 
gen. Tâuții de Sus), 3. Olt (Șc. gen. 
3 Corabia). Pe echipe — prin cumu
larea rezultatelor la băieți și fete — 
locul I județul BISTRIȚA (la fete, 
formația Șc. gen. Salva, iar la băieți 
Șc. gen. Silvașul de Cîmpie).

înainte de a încheia, cîteva obser
vații de ordin general. Au început să 
apară la asemenea întreceri, obținînd 
rezultate meritorii, formații fără tra
diție în orientare turistică, ba chiar 
fără condiții naturale pentru astfel 
de concursuri. Este cazul județelor 
Gorj, Caraș-Severin, Prahova, Vîlcea, 
Olt, la fete. Maramureș, Olt, Teleor
man, Buzău și Vîlcea — la băieți. 
Mențiune deosebită — pe aceași li
nie — pentru reprezentanții județu
lui Tulcea, care, deși n-au ocupat 
locuri de frunte, au acoperit traseul 
corect (atît la Cheia cît și la „Cupa 
trei brazi"). O ultimă remarcă : mai 
mult de 70’A din participanții la faza 
finală a competiției „Roza vînturilor" 
au fost din mediul sătesc 1

Modesto FERRAR1N1

AU ÎNCEPUT

CAMPIONATELE REPUBLICANE
ALE ȘCOLILOR SPORTIVE

PENTRU BASCHETBALIȘTI
F.R. Baschet încunoștiințează că 
stabilit perioada de transferări 

între 16 august și 15 septembrie
1972.

PERIOADA DE TRANSFERĂRI

a

Clipă de mare satisfacție: găsirea punctului de control
Foto i M. CALCAN

Ieri au început la Ștrandul Tine
retului întrecerile campionatelor 
republicane de sărituri rezervate 
juniorilor. Timpul excelent ca și 
forma bună a majorității participan- 
ților — sportivi din București, Ora
dea, Sibiu și Cluj — au permis ce
lor prezenți să asiste la un specta
col agreabil.

Prima probă din progamul compe- 
“ tiției — sărituri de la trambulina 

de 1 m — s-a încheiat cu succesul 
•favoriților. Atît reprezentanții Clu
bului sportiv școlar, Vasile Nedelcu 
și Ecaterina Dumitrlu, cît și Ger
hard Fabich de la Școala sportivă 
din Sibiu, sau Sorana Prelipceanu 
(Crișul Oradea) au prezentat un pro
gram bogat cu sărituri avînd un ri
dicat coeficient de dificultate. Ei 
s-au impus în fața adversarilor prin 
siguranță și acuratețea mișcărilor. 
Iată și primii trei clasați la fiecare 
categorie de vîrstă i

Juniori II i 1. VASILE NEDELCU 
(C.S.Ș.) 347,85 p. — campion națio
nal, 2. ion Lomnășan (Șc. Sp. Si
biu) 262,20 p, 3. Victor Bastar (Pro
gresul Buc.) 232,60 p; JUNIORI 11 
L GERHARD FABICH (Șc. Sp. Si
biu) 412,85 p (a depășit norma de 
maestru) — campion național, 2. 
Francisc Laszlo (C.S.M. Cluj) 376 p, 
3. Oliviu Lăzău (Crișul) 370,05 p ;

JUNIOARE II i 1. SORANA PRE
LIPCEANU (Crișul) 345,20 p, — 
campioană națională, 2. Florentina 
Socol (C.S.Ș.) 285,80 p, 3. Angela 
Popescu (Șc. Sp. Sibiu) 277,40 p; JU
NIOARE I i 1. ECATERINA DU
MITRII! (C.S.Ș.) 332,90 p — cam
pioană națională, 2. Beatrice Roia 
(Crișul) 301,05 p, 3. Irinel Popescu 
(C.S.S.) 293,20 p.

întrecerile continuă astăzi la Ștran
dul Tineretului (dimineața de la ora 
10 și după-amiază de la ora 16) cu 
sărituri de la trambulină (băieți) 
și sărituri de la platformă (fete).

Campionatul republican de dirt- 
track, încheiat recent, a evidențiat 
drumul ascendent pe care merg aler
gătorii sibieni. Ei au dominat cate
goric ultimele întreceri, Ion Bobîl- 
neanu, cucerind — din nou — titlul. 
Constituind un colectiv» închegat, în 
care oamenii se cunosc bine, știu ce 
pot și ce nu, punînd umărul și la bine 
și la rău, secția Voinței Sibiu, care 
are în frunte un inimos conducător
— Ion Ghibu și un destoinic antrenor
— Constantin Carabulea, a reușit să 
demonstreze că atunci cînd se mun
cește cu tragere de inimă, satisfac
țiile apar pe planuri multiple. Astfel, 
secția sibiană se poate mîndri cu 
Ion Bobîlneanu care intră, pentru a 
treia oară, în posesia tricoului de 
campion, precum și cu tinerii alergă- , 
tori înscriși în campionat, unii 
dintre aceștia anunțîndu-se performe
ri de nădejde. Apoi, cele două etape 
date de forul de resort în organiza
rea sibienilor au fost transformate în

festivaluri ale sportului cu motor, mii 
de spectatori fiind prezenți la reu
niunile respective, ceea ce a 
secției venituri bănești.

In schimb, după un început pro
mițător, sprijinit de conducerea 
nei de vagoane din Arad și de cîțiva 
activiști voluntari ca V. Csorba, I. 
Corodan ș.a., secția din orașul de pe 
malul ” 
pasul 
sare, 
starea 
arene 
are mantinela deteriorată 
stricate, ca să nu mai spunem că ero
ziunile de pe pistă au produs la ul
timul concurs mai multe căzături. Fă- 
cîndu-se o slabă propagandă întrece
rilor, publicul arădean a aflat mai 
mult întimplător de concursuri iar 
crganeie locale nu acordă sprijinul 
cuvenit organizatorilor, adesea in
tervenind defecțiuni ale mijloacelor de 
transport la terenul de dirt-track care

adus

Uzi-

Mureșului a început să bată... 
pe loc. să dea dovadă de delă- 
Cum poate fi explicată 

necorespunzătoare a 
de dirt-track din Arad

Și

altfel 
noii 
care 

porțile

alergători de certă valoare. Cu toate 
acestea. Ion Marinescu, Ion Ioniță, 
Gheorghe Sora și Cornel Voiculescu, 
nume consacrate în sportul cu mo
tor, n-au reușit să se impună din 
cauza unor carențe de ordin fizic și 
tehnic, provocate de nerespectarea 
procesului de instruire. Dacă cineva 
ar încerca să ne contrazică, atunci 
cum se explică fap:ul că unii dintre 
motoeicltstîî menționați nu sînt ca
pabili să alerge în ritmul în care 
au pornit de cît două sau trei ture 
dintr-o manșă ? Antrenamentele frac
tionate și lipsa unui control rigu
ros în respectarea normelor vieții 
sportive s-au răzbunat, bucureștenii 
devenind din favoriți, concurenți 
obișnuiți. Se pare că tovarășii din 
conducerea clubului Metalul au pla
sat secția de moto la periferia preocu
părilor lor. Păcat!

Firește, scurta noastră incursiune 
în activitatea celor trei secții angre
nate în campionatul de dirt-track nu

Ași ai vitezei pe zgură accelerind motoarele. Fază din etapa a treia a campionatului republican pe anul 1972
Foto : S. BAKCSI

t

A

ii DIN SCRISORILE DV
„Prin luna mai a anului 

1971 mai mulți arbitri ai Cole
giului (județean Caraș-Severin 
am dat examen pentru cat. II. 
Am reușit și imediat am fost 
anunțați să depunem carnetele 
de cat. III, două fotografii și 
40 lei. De aproape un an și ju
mătate așteptăm carnetele nei 
dar în zadar. E atît de greu să 
se facă formele necesare ?“ (UN 
GRUP DE 20 ARBITRI). Cam 
de necrezut isioria dv. După a- 
ceste cîteva rînduri sîntem siguri 
că veți primi carnețele. Să ne 
scrieți dacă n-o să fie așa...

• „Sînt elevă a Școlii gene
rale nr. 3 Botoșani și doresc de 
la dv. fotografia, autograful și 
adresa luî Năstase" (DOINITA 
BĂEtC, Parcul Tineretului, bloc 
B 25). Din ceea ce. ne-ați cerut 
vă oferim ceea ce ne stă în pu
tință, și anume adresa: Fede
rația română de tenis, str. 
Conta 1«, București I.
- • „Nu-i mai dați sfaturi 
Anfeelo Niculescu... Care este si
tuația cu starea sănătății lui 
Emeric Dembrovski ?“ (CORNEL 
CONSTANTINESCU str. Serg. 
Donici 4. Tg. Ocna). Este drept., 
ar fi ideal să i se dea sfaturi 
mai puține antrenorului națio
nalei. Ce să facă insă sulele de 
mii de „t__
Demibrovschi este restabilit, Ș>2a 
reluat antrenamentele, 
in “turul campionatului 
prnpie.

• „Dorim să jucăm tenis în 
Comuna .Feldioara. în curtea 
ceului am amenajat un teren . 
tuminizat pe care il folosim, 
pentru handbal, baschet și tenis. 
N-avem Insă plasă de tenis fi
indcă în magazinele județului

i Brașov nu am găsit" (IOSIF 
FOPISTEK, com. Feldioara 12, 
Brașov). Sintem informați de ia 
IDMS că magazinele de spe
cialitate trebuie să albă aseme- 

,se îndreaptă" 
la ma-
Bucu-

făcut datoria, organizatorii, însă, 
nu. Arbitrii delegați „uitau" să 
vină la meciuri, terenurile erau 
sub orice critică. Păcat" (I. GHI- 
NESCU, com. Boteni Argeș). E- 
vident, păcat. Ne miră totuși ob
servațiile dv. critice intrucit este 
vorba de jud. Argeș unde spor
tul este in centrul atenției. Pro
babil însă că mai sînt și lipsuri.

• Știați că la Tulcea există, 
inaugurată în această vară, o 
frumoasă bază sportivă ? Supra
fața de joc (volei, baschet, hand
bal) este pardosită cu un mate-

se află tocmai la marginea orașului. 
Sînt neglijențe ușor remediabile, dar 
care au întunecat eforturile alergă
torilor arădeni, de a se afirma pe 
plan republican.

Am lăsat special la urmă com
portarea sportivilor de la Metalul 
București, singurul club din Capitală 
cu secție de moto, care grupează

poate și nici n-are pretenția să re
zolve toate problemele care frămîntă 
asociațiile șl cluburile respective. De 
aceea, sperăm că factorii răspunză
tori, cunoscînd mai bine realitatea, 
vor întreprinde acțiuni de natură să 
învioreze activitatea competițională a 
acestui sport atit de mult gustat de 
marele public.

PE URMELE MATERIALELOR

lui

.specialiști" in totbal ?...
va juca 
ce se a-

li- 
bi-

nea plase. Fină 
situația in Brașov apelați 
gazinul -Sport Club" din 
rești, str. Băcani.

• „Echipa de fotbal a 
nei Boteni — jud. Argeș,
oa satelor, a cîștigat grupa din 
care făcea parte. Jucătorii și-au

comu- 
în Cu-

rial bituminos foarte elastic, e- 
xistă instalație de nocturnă, o 
tribună încăpătoare..." (ing. 
GEORGE VULPE). Știm, am re
produs totuși rindurile dv. pen
tru cei care n-au aflat încă de 
moderna bază a sportivilor tul
ceni.

* „Multe meciuri internațio
nale pentru echipa țării noas
tre, pentru echipele de club. Eu 
cred că aceasta este una din 
condițiile ridicării fotbalului ro
mânesc" (IOAN CREȚU, mecanic 
de locomotivă din jud. Bihor). 
Aceasta este și părerea noastră, 
motiv pentru care v-atn publi
cat parte din opiniile 
în scrisoare. /

• „Concomitent cu 
ta competiție de masă 
în exclusivitate fetelor 
Femina", în județul Mureș s-a 
lansat o nouă Competiție rezer
vată de astă dată bărbaților ■ 
Cupa Mureșului și Tirnavelor" 
(IOAN STURZ, Tg. Mureș Suc 
ces tuturor.

transmise

importan- 
rezervată 
— „Cupa

Spunea cineva odată, nu-mi amintesc 
cind, cam așa : „Pentru mine Birladui 
Înseamnă „doi R“ : rulmenți și rugby 
Reflecția, evident destul de relativă, con
ține, categoric, un simbure de adevăr. 
Pe plan economic numele orașului amin
tit este vestit, atit în țară cît și peste 
hotare, pentrh calitatea rulmenților — 
„bijuterii de argint" — ce se fabrică 
aici. Pe de altă parte, pe plan sportiv, 
faima orașului a luat naștere în special 
datorită rugbyului.

Sportul cu balonul oval a fost „semă
nat" aici prin 1956, cind niște ingineri 
constructori Ion Mirea. Mircea Mă
ri eseu, Nicolae Balean ș.a. — au înfiin
țat o echipă de rugby. Au privit atunci, 
moldovenii, oameni pașnici, așezați, cu 
oarecare rezervă pe rugbyșZi. Totuși, 
neașteptat pentru firea lor. au prins drag 
de acest joc bărbătesc, disputat cu în- 
dîrjire. L-au Îndrăgit mulți — tineri sau

virstnid — devenind In funcție de anii 
ce-1 purtau In spate, jucători sau sp«c- 
tatorl pasionați. Firesc apoi, fiind vorba 
de o... dragoste de 24 de, karate, au 
apărut rezultate : în 1957 echipa din Bir- 
lad juca In divizia B a campionatului 
republican ; In 1958 promovează in A ; 
retrogradează după un an ; apare insă 
din nou pe prima scenă a rugbyulul ro
mânesc in 1962 — unde rămlne apoi pini 
in... zilele noastre.

RULMENTUL, acesta este numele e- 
chipej din Birlad. a fost și este formată 
— în generai — din muncitori și tehni
cieni ai cunoscutei Fabrici de rulmenți 
din localitate. In sprijinul afirmației fă
cute iată echipa campionatului 1971/1972: 
Hainea. Neculau, Patrăhău, Brad, Mun- 
leanu, Mltitelu, Fllip. Balea, Chiriță, Ig
nat. Dia (toți. lăcătuși). Gheraslm, Matei 
Pletea (rectificatori), Manasz (strungar), 
Bădlna (electrician), Mlhalcea (frezor),

La redacție ne- 
au parvenit și ul
timele amănunte 
privind desfășu- 

faze de zonă pen- 
în divizia B. La

rarea celorlalte 
tru promovarea 
zona de la Timișoara, din 10 echipe 
feminine campioane de județ, cite 
trebuiau să ia parte, s-au prezen
tat doar 5. Calificarea a obținut-o 
formația locală Medicina, care a 
cîștigat toate cele patru jocuri sus
ținute.

Și mai săracă în participări a 
fost zona de la Baia Mare, unde din 
10 echipe feminine s-au prezentat 
doar 3! Printre absente, notăm și 
campioana județului organizator ! 
Ce părere au organele sportive băi- 
mărene de această ciudată cacial- 
ma ? Dintre cele trei participante 
dreptul de a activa în divizia B 
l-a cucerit echipa Voința Reghin, 
care a dispus cu 3—0 de Voința 
Turda și de Mondiala Satu Mare. în 
schimb, la zona masculină progra-

PUBLICATE

ÎNTRE MĂSURI FERME SI DELĂSARE

ALTE
DE

AMĂNUNTE DE LA ZONELE
CALIFICARE
la Petroșani 

mai multe echipe: nouă din
Competiția s-a desfășurat în 
serii. Promovarea a fost ob-

Alba

PENTRU „B"
au fost prezentemată 

cele 
zece, 
două 
ținută de formația Voința
Iulia, care a dispus în finală cu 
3—2 de Foresta Arad. Așadar, în 
divizia B vor activa următoarele e- 
chipe calificate la zone: Petrolistul 
Cîmpina, Delta Tulcea, Institutul 
pedagogic Tg. Mureș și Voința Alba 
Iulia (masculin), Dacia Pitești, Vo
ința Buzău, Medicina Timișoara și 
Voința Reghin (feminin).

Investigația noastră pe urmele 
materialelor publicate a continuat 
la Comarnic, „unde știam că arena 
de popice a Fabricii de ciment are 
de mai multă vreme altă destinație.

— întrucît vechea situație mai 
nuie încă fără nici un fel de 
tificare — nu merită 
puns ?

ECOURI SI...

măcar un

ECOURI
N-AUDE, N-A VEDE I

Speram că semnalele ziarului și 
stăruința salariaților de la fabrica 
de ciment vor da roadele așteptate. 
Dar, din păcate, factorii răspunză
tori nu ne-au oferit această bucu
rie, sala servind și astăzi drept 
depozit de mobilă al Cooperativei 
de consum din localitate. Desele 
sesizări pentru ca arena să fie re
dată fireștii ei întrebuințări s-au 
oprit undeva la Consiliul popular 
orășenesc. Tovarășii din conducerea 
fabricii de ciment și asociației spor
tive respective, care au bătut la 
toate ușile fără a primi promisiuni 
încurajatoare, s-au resemnat ia 
gîndul că trebuie să renunțe la 
propria lor arenă. Noi însă, ne în- 

oare intervenția ziarului
din satul Gemenea 11 se propune un teren in satul Învecinat.

dăi- 
jus- 
râs

• Sub semnătura 
C.J.E.F.S. Constanța, 
am primit răspunsul referitor la 
sărăcia de baze sportive a unor 
asociații cu pondere mare în acti
vitatea competițională și cea de 
masă. „C.J.E.F.S. și Consiliul sin
dical județean — se arată în adre 
să — sprijină, în limita posibilită
ților, asociațiile sportive in acțiu
nea de dezvoltare a bazei lor ma
teriale. Municipiul Constanța se a- 
flă însă in curs de sistematizare și 
pe locul unor terenuri de sport au 
apărut obiective de interes social. 
Problema dezafectării bazelor spor
tive a constituit subiectul unei șe
dințe a comitetului executiv al Con
siliului popular municipal Constan
ța, care a avut drept rezultat dcll-

președintelui 
Dumitru Ivan,

Tinerilor

trebăm :

terenul !
— încotro dragii moșului ?
— La Stulpicani să ne antrenăm,

mitarea unei zone destinate in ex
clusivitate noilor amenajări spor
tive. In această zonă, spații cores
punzătoare au fost repartizate aso
ciațiilor ale căror terenuri de sport 
au primit altă destinație".

• în rubrica „Rînduri din scriso
rile dv...“ au fost consemnate, a- 
cum cîtva timp, doleanțele tinerilor 
din satul Gemenea, comuna Siul- 
picani, 
resc să 
nimeni 
pentru 
necesar 
respective, lăsate mai mult în pă
răsire. Consiliul popular al comu
nei Stulpicani ne comunică, prin
tre altele i „Dacă se va reuși să se 
înființeze intr-adevăr o echipă de 
fotbal și terenul din Gemenea nu 
va fi corespunzător, atunci se poate 
juca pe terenul din satul de reșe
dință, care are o suprafață regula
mentară".

Răspunsul ocolește problema de 
fond. Intr-adevăr, a pune pe picioa
re o echipă de fotbal sau volei nu 
este o treabă chiar atît de ușoară. 
Am fi dorit, însă, să ni se aducă 
la cunoștință că, printr-un efort 
colectiv al tuturor factorilor intere
sați, doleanțele tinerilor au fost 
îndeplinite. Se pare că necazurile 
amatorilor de sport din comuna a- 
mintită n-au luat încă sfîrșit și e 
greu de crezut că doar plimbînd ti
nerii de la un teren la altul, lu
crurile se vor urni din loc. Ce pă
rere are organizația U.T.C. din sat. 
care încă nu a răspuns la semna
lele ziarului sau chiar Comitetul 
județean U.T.C.

județul Suceava, care do- 
jcace fotbal și volei, dar 

nu le dă o mină de ajutor 
procurarea echipamentului 
și reamenajarea terenurilor

Suceava ?
★
mai sus sînt, cre- 
motive de medita-

că tocmai acolo avem
Pesen dș AI. Q'LENCJy

Rîndurile de 
dem. suficiente 
ție pentru cei vizați. Așteptăm răs
punsuri.

Troian IOANIȚEȘCU

GALAȚI, 28 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru Județean) 

în bazinul de 50 m din cadrul 
complexului sportiv Dunărea au 
început întrecerile campionatelor 
republicane ale școlilor sportive de 
elevi la înot. La startul primelor 
probe, urmărite de peste 600 de 
spectatori s-au prezentat 244 da 
sportivi din 11 școli sportive.

Dintre rezultatele înregistrate y 
tem aminti timpii realizați de Vin- 
cențiu Dinu la 100 m bras (1:16,3), 
Camelia Hoțescu la 100 m bras 
(1:25,2) și Cornel Kimerj la 100 m 
liber (60,4). Iată primii trei clasat!

COPII B —• 100 m liber (b): H. 
Habetler (Timiș.) 68,1, I. Meder 
(Tg. Mureș) 1:12,4, F. Stiger (Reș.) 
1:12,9; 100 m liber (f)i Dana Roșea 
(Tim.) 1:14,7, Carmen Mișulescu 
(Șc. sp. 2) 1:16,1, Carmen Bunaciu 
(Sibiu) 1:16,9;

COPII A — 100 m liber (b): D. 
Gropșan (Reș.) 63,4, I. Sveț (Șc. sp. 
2) 64,6, Chiunaru (Șc. sp. 2) 65,2; 
100 m liber (f): Julieta Mirosu (Reș.) 
69,3. Mariana Giurcă (Reș.) 1:12,4, 
Karin Parutsch (Timiș.) 1:12,7; 100 
m bras (b): I. Luca (Galați) 1:22,9, 
T. Smeu (Brăila) 1:25,2, D. Pave- 
lescu (Sc. sp. 1) 1:26,3; 100 m bras 
(f)s Camelia Hoțescu (Ploiești) 1:25,2, 
Ana Georgiu (Reș.) 1:27,3, Eniko 
Ressek (Tg. Mureș) 1:28,9;

JUNIORI — 100 m liber (b): C. 
Kimerj 
(Șc. sp. 
2) 61,5; 
Slecian 
(Timiș.) , .
sp. 1) 71,5; 100 m bras (b): V. Di
nu (Șc. sp. 2) 1:16,3, St. Teodorescu 
(Sc. sp. 2) 1:17,6, Al. Petrescu (Se. 
sp. 2) 1:18,0; 100 m bras (f): Gabrie
la Constantin (Șc. sp. 2) 
Traute Leutschaft (Timiș.) 
Anca Hutzu (Sc. sp. 1) 1:37,8;
m liber (b): Șc. sp. 1 Buc. 4:08,0, 
Șc. sp. 2 Buc. 4:09,0, Șc. sp. Reșița 
4:21,8; 4x100 m liber (f); Șc. sp. Re
șița 4:50,0, Șc. sp. Timișoara 4:54,2, 
Șc. sp. 2 Buc. 4:55,8.

T. SIRIOPOL

pu» 
’in

(Galați) 60,4, P. Ghindaru
2) 61,1, V. Drăgan (Șc. șp.
100 m liber (f): Siegrid 

(Reș.) 69,8, Lieselotte Seidl 
70,4, Cornelia Petratu (Șc.

1:28.0, 
1:32,3, 
4x100

Bogoș, Constantin, Cloricl II (controlori 
C.T.C.), Beiu (normator). Lingă aceștia 
— in marea lor majoritate foști elevi ai 
Școlii profesionale a fabricii — au nlal 
jucat : inginerul Brâescu și profesorii 
de educație fizică Ciortcl I, Nedelcu șl 
Pâvâlașcu.

Despre echipa antrenată astăzi de Vto- 
rei Călin (au mai făcut această muncă 
aici de-a lungul anilor : Dragoș Țenescu. 
Nlc. Balean, Dumitru Mănoiieanu și mal 
ales Nicolae Palu) afirmam intr-un ma
terial scris cu prilejul încheierii ultimu
lui campionat că „se complace mal mult 
In rol de pepinieră decît de performe
ră". Ceea ce este de fapt, foarte ade
vărat. Petntru câ Rulmentul Birlad nu 
a ajuns sâ fie niciodată mai mult decît 
o echipă aflată la „mijlocul plutonului". 
In schimb, se poate mlndri câ este, nu 
greșim, credem, cind afirmăm aceasta, 
unica echipă veritabilă pepinieră a rug- 
byulul românesc. O serie de buni jucâ-; 
tori ai țării, internaționali, componență 
ai echipei reprezentative, sînt birlădeni : 
Rășcanu, in ultimii doi ani declarat ..cel 
mai bun rugbyst al țării", Ionică, Duță, 
Nedelcu (de la Universitatea Timișoara). 
Bucos, Bărgăunaș. Aelenel, Roșea (Ști
ința Petroșani), Mihalașcu, Spiritos, Pas
cal, Mateescu, C&ldăraru, Tăcu (Politeh
nica Iași). Crlstea (Farul), Postolache 
(Steaua), Iftimle (Dinamo), Vasiliu (A- 
gronomla). De asemenea, au jucat Șl 
au crescut în Birlad: Florescu (Dinamo), 
Bâltârețu (Steaua), Sabău (Grivița Ro
șie) ș.a.

Splendidă performanță rugbystică a 
acestui oraș moldovenesc eu circa 50 900 
de locuitori. Este motivul pentru care 
scriem aceste rînduri cu pronunțat ca
racter de... laudă la adresa celor din 
Birlad care practică rugbyul, se preocupă 
de dezvoltarea lui. sau asistă la jocuri 

de 
a- 
Tn 
la 
a-

— în medie 2 009 de spectatori 
meci — tncurajlnd pe reprezentanții 
cestui sport al bărbaților puternici. 
Încheiere, o undă de regret referitor 
sprijinul „foarte anemic" pe care îl 
cordă A.S. Rulmentul echipei de rugby, 
la care ne-am reierit. (Bineînțeles, tot 
din prea mare dragoste pentru... fot'bal).
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I» sigură la temelia performanței

de 
In-

■’ Predeal. O dupâ-amiază obișnuită, 
tu vreme închisă și forfotă carac
teristică de sezon. De sus plouă 
intermitent, cu norii lăsați pină a- 
proape de creștetul brazilor.

Pe dreptunghiul terenului 
sport din gura văii Rișnovel,
semnat peste tot acum cu urme 
proaspete de crampoane. cîțiva spec
tatori ocazionali s-au adunat stir- 
niți de zvonul că „vin din nou fot
baliștii Ia antrenament" și așteaptă 
răbdători la marginea cu zgură ro
șie a spațiului de joa

Este ora 17. Un autobuz oprește 
pe șosea, In dreptul podețului care 
traversează apa rece a riuluL Ci- 
teva minute mai tîrziu, terenul de 
fotbal prinde iarăși viață sub apă
sarea nemiloasă a crampoanelor. în 
distribuție, jucătorii proaspetei di
vizionare A, Sportul studențesc. La 
pupitru de comandă, antrenorii 1 
Motroc și E. Maksai. Se aud co ■ 
menzi scurte și des repetate, se e- 
xecută mișcări viguroase, aproape 
fără pauze, într-o succesiune care 
respectă, evident, progresivi ta tea e- 
fortului și sarcinile ședinței de pre
gătire... Alergări ușoare, exerciții de 
gimnastică, sărituri, sprinturi...

Atmosfera de lucru este dina
mică, angajantă, stimulatoare. Ci
neva din „asistență" remarcă chiar, 
puțin nedumerit dar în același timp 
și plăcut impresionat: „Parcă n-ar 
fi făcut ei și dimineață antre
nament. Și încă ce antrenament!“

De la margine se aude o nouă 
comandă. Jucătorii s-au adunat, pen
tru cîteva clipe doar, la mijlocul 
terenului. Se împart apoi In două 
echipe, după care se încinge un 
meci în toată legea. De o parte. în 
tabăra „negrilor" * Suciu, P. Gheor
ghe (fost la C.F R. Cluj), G. Io- 
nescu, Jamaischi, O. lonescu, Kra
us, Manea, Chihaia și Bujor: de 
cealaltă parte, formația ..roșilor", 
cu unul mai puțin la număr., com
pusă din Ion Vasile, D. Nicolae, 
Mățăoanu, Culda, Tănăsescu, Ik 
Ștefan, Damian și Cojocaru.

Lipsesc de la pregătirea comună 
Pană și Nuțu, accidentați ; M. San
du și Jurcă, aflați In naționala u- 
niversitară a țârii Ia turneul de Ia 
Constanța, l^eșeanu, cel de al 22- 
lea component al lotului studenți
lor bucureșteni. execută, separatele 
restul coechipierilor săi, un pro
gram strict individualizat de recu • 
perare după o traumă vindecată, 
dar încă destul de recentă pentru 
B amenința cu recidiva.

...Pe terenul greu, plin de noroi 
Și băltoace, alimentate de ploaia 
care nu mai contenește, jocul a 
început. Și disputa este atît de în- 
dirjită îneît al crede că la mijloc 
este nu știu ce mare miză. Sau poa
te însăși lupta pentru un loc în 
viitoarea formulă de echipă a dez
lănțuit o asemenea manifestare a 
spiritului de întrecere șl atîta ri- 
Bipă de energie și ambiții.

Mă apropii discret de antrenorul 
ton Motroc și, profitînd de un 
Scurt moment de respiro ia timpul 
junei repuneri a mingii în joc, îl

întreb ce și-a prepus să realizeze 
in acest antrenament. Răspunsul 
întîrzie puțin, nu atit pentru a 
găsi formularea cea mai bună, cit 
determinat de observația adresată 
unui jucător, care, de bună seamă, 
nu respectase anumite indicații.

— Din punct de vedere fizic, pen
tru azi ne-atn propus dezvoltarea 
rezistenței, forței și a mobilității. 
Iar pe plan tehnic, perfecționarea 
lovirii balonului din mișcare, din 
poziții dificile și echilibru 
în ceea ce privește Jocnl. sarcina

cu
te-

cboeeal* fizică care se citește 
fața fiecăruia.

A-.n-e-_ame-: * »-a Încheiat și 
ei o Boul zi de instruire. La
meii* performanței și * Împlinirii 
obiectivelor din acest an cotnpeti- 
tionai. jucătorii Sportului studen
țesc au mai adăugat o .cărămidă*. 
CoațtăenU de marea ei necesitate.

TURNEU 
DE FOTBAL 

FEMININ
Așa cum am mai anunțat, 

azi, pe s’-adionul Republicii 
din Capitală, va începe un 
interesant turneu de fotbal 
feminin, la care vor lua par
te echipele Elan Belgrad, 
Victoria Constanța, Venus și 
Unirea Tricolor din București. 
MedurLe d« 
pută
< r am :

ora 
Man

ora 
rești -

Duminică vor juca echipele 
învingătoare intre ele și în- 
vcnae.e Intre ele.

după
azi se vor d.s- 
următorul pro-

Victoria Con-17 :
— Unirea Tricolor
18.45 : Venus Bucu-

- Elan Belgrad.

Secvență de antrenament la Spartul studențesc. înainte de plecarea la munte Foto: S. BAKCSI
sa specială a fost folosirea, cu pre
cădere, in desfășurarea acțiunilor, 
a paselor lungi, la distanță.

...în teren, jucătorii celor două 
echipe își dispută mingea cu îndîr- 
jire, ca într-o finală de cupă. D. 
Nicolae, Mățăoanu, Cojocaru, P. 
Gheorghe, G. lonescu și Jamaischi 
resping atac după atac din fața 
porților; O. lonescu, Chibaia, Tă- 
năsescu și Culda se întrec in exe
cuții de finețe ; iar cei doi portari, 
I. Vasile 
avalanșei 
putere de 
Stefan și
veniți în echipă trag cu nădejde și 
cu dorința afirmării ; cel mal In 
vîrstă nu se lasă dominați de ideea 
renunțării. Și aproape că-ți este 
imposibil să-i mai poți deosebi, în 
final pe unii de ceilalți, după chel
tuiala de efort șl dăruirea în pre-

și Suciu rezistă cu greu 
de șuturi expediate cu 
Kraus, Manea, Bujor, D. 
Damian. Tinerii și noii

Ședința cu vicepreședinții C. J. E. F. 5

PROGRESELE SlNT PREA MICI
IN FOTBALUL NOSTRU

Procesul de instruire trebuie ridicat

I >
TEODOR PUTERITY DIN NOU 

CAMPION LA CONTRATIMP
i Duminică se desfășoară cursa de fond

CLUJ, 28 (prin telefon, de la co
respondentul nostru)

Vineri s-a desfășurat pe șoseaua 
Cluj—Zalău prima probă din ca
drul campionatelor naționale de ci
clism. 27 de rutieri s-au aliniat la 
startul cursei de contratimp indi
vidual desfășurată pe o distanță de 
U0 km. Lupta pentru titlul de

la Ince-
detașat

pe o treaptă mai înaltă

SÎMBATA

Repu- 
turneu

FOTBAL) Stadionul 
blicit, de la ora 17,30, 
feminin

SĂRITURI ÎN APAi 
dui Tineretului, de la orele 

10 și 16, Campionatul națio
nal de juniori

VOLEIi Sala Floreasca, de 
la ora 20, întîlnirea interna
țională masculină România — 
S.U.A.

Ștran-

DUMINICA
FOTBAL) Stadionul Repu

blicii, de la ora 17,30, turneu 
feminin; Stadionul Progresul 
(str. Dr. Staicovici). de la ona 
10, meciul amical Progresul 
— Mașini unelte.

SĂRITURI IN APAi Ștran
dul Tineretului, de la orele 
10 și 16, Campionatul națio
nal de juniori.

TENIS DE MASAi Sala de 
la Stadionul Republicii, de la 
ora 9, concurs organizat de 
clubul sportiv Voința Bucu
rești. pentru jucătorii nelegi
timați (seniori și senioare, ju
niori și junioare, copii pînă 
la 12 ani).

VOLEI) Sala Floreasca. de 
la ora 18, întîlnirea interna
țională masculină România — 
S.U.A.

campion a angajat încă de 
put 4 sportivi, care s-au 
de ceilalți adversarii Teodor Pu- 
terity, Cristian Tudoran, Constantin 
Ciocan și Vasile Teodor. Aceștia au 
fost singurii concurenți care au reu
șit să parcurgă jumătatea distanței 
în mai puțin de 29 de minute, ei 
fiind înșirați pe o distanță de nu
mai 13 secunde.

Pe cea de a doua parte a între
cerii ordinea fruntașilor nu s-a 
mai modificat, astfel că Teodor 
Puterity și-a păstrat titlul de cam
pion cucerit anul trecut. Clasament 
final)

1. Teodor Puterity (Metalul Plo- 
peni) 57:22 (medie orară 41,836 km\ 
antrenat de Ion Dolete, 2. Cristian 
Tudoran (Steaua) 57:40, 3. Constan
tin Ciocan (Voința București 57:50, 
4. Vasile Teodor (Dinamo București) 
58:08, 5. Nicolae David (Mureșul 
Tg. Mureș) 59:02, 6. Vasile 
(Steaua) 59:17.

Proba juniorilor mari (30 
revenit lui Iosif Nagy de la 
Cluj, pregătit de Vasile Chișu. în 
43:55. El a fost urmat dei 2. Zol- 
tan Elekes (Cibo Brașov) 44:08 și 
3. Andrei Kertesz (CSM Cluj) 44:59. 
Cursa juniorilor mici (20 km) a fost 
cîștigată de Aurel Ciobanu (Voin
ța Ploiești) pregătit de Vasile Io- 
nescu, în 30:26, urmat de: 2. Nicolae 
Frunză (C.S. Brăila) 30:34 și 3. Ati- 
la Telegdy (Voința Cluj) 30:35.

Duminică se 
doua probă — 
campionatelor
z

Budea

km) a
C.S.M.

desfășoară cea de 
cursa de fond — 
naționale.

Paul RADVANY

a 
a

PREGĂTIRI...
RAPID BUCUREȘTI - CARAIMANUL 

BUȘTENI 7-1 (3-0)
Echipa Rapid București (care se 

află In pregătire In stațiunea Buș
teni), a jucat ieri un meci am.cal cu 
Caraimanul Bușteni (div. C) pe cate 
a Intrecut-o cu 7—1 (3—0). înainta
rea bucureștenilor a zburdat pe te
ren, dar și apărarea a respins clteva 
atacuri periculoase ale gazdelor. Ră- 
ducanu, de pildă, a apărat o lovi
tură de 11 m executată de Toc. Au 
marcat Neagu (3), Marin Stelian (3). 
Codreanu pentru Rapid, respectiv 
Vișovschi.

Rapid a aliniat următoarea for
mație ■ Răducanu (Râmureanu) — Pop,

PREGĂTIRI...
Boc. Mușat, Ștefan (Grigoraș), Dinu, 
Angelescu, NâsUirescu, Marin Ste
lian, Neagu, Codreanu.

Sîrobătă va avea foc, to: la Bus-

PREGĂTIRI

teni, partida dintre Farul Consiar-.ța 
și S. C. Bacău, iar duminică vor juca 
Sportul studențesc București și Pe
trolul Ploiești.

V. ZBARCEA- coresp.
ASA. TG. MURES — GF.R. CLUJ 

2—1 (0-0)
Peste 2000 de spectatori au___

rit amicalul de la Topii ța dintre 
cele două divizionare A. Au I___
Nagy (2, unul din 11 m) și Adam

V. PAȘCANV - coresp.

urmă-
înscris

î r

(Urmare 
din pag IJ

se acordă atletismului 
in rindul copiilor ți

ției sporite care 
io ultimii ani 
juniorilor. Drumul ascendent pe care 
se află atleții — punctat și de aseme
nea succese ca cel de ia Izmir — tre
buie consolidat prin crearea unui cli
mat favorabil atletismului la toate 
nivelurile școlare, prin lărgirea ma
sei de practicanți organizați ai aces
tei importante discipline olimpice, 
care să asigure, totodată, premisele 
unei atente și permanente acțiuni de 
selecționare a celor mai dotate ele
mente pentru Performanță. Este ca
zul să subliniem și aportul esențial

In
de

în plină vacanță — dar nu prea 
departe, cu toate acestea, de mo
mentul reînceperii activității la fot
bal — vicepreședinții Consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport au participat, la sediul 
C.N.RF.S., la o importantă ședință, 
în cadrul căreia au fost discutate 
unele probleme legate de îmbună
tățirea activității fotbalistice.

Luind cuvmtuL tov. Mircea Ao- 
gelescu, președintele Federației ro
mâne de fotbal, a spus că s-au in- 
resistrat unde progresa în fotba
lul nostru, concluzia aceasta privind 
axit desfășurarea meciurilor de cam
pionat. cit și activitatea internațio
nală a cluburilor ți a echipei re
prezentative. Dar. aceste progrese 
stnt Încă mid, nu ne asigură un 
loc de frunte și. mai ale*, stabil, 
In arena internațională.

Enumerind o serie de cauze pen
tru care fotbalul nu a atins va-

cu mun-lori mai mari — începînd 
ca mai mult administrativă a con
ducerilor de cluburi și asociații șl 
sfîrșind cu lipsa de exigență a an
trenorilor — președintele F.R.F. a 
arătat că „principala rezervă în di
recția unei îmbunătățiri substanția
le a fotbalului nostru este ridicarea , 
pe o treaptă mai înaltă a procesu- ' 
lui de instruire. Aceasta trebuie să 
ducă la mărirea capacității de e- 
fort a jucătorilor, la o creștere a 
resurselor lor tehnice și tactice. O 
parte deosebit de importantă a pro
cesului de instruire trebuie s-o con
stituie RECUPERAREA CONSUMU
LUI FIZIC ȘI NERVOS, pentru a 
nu se pierde și micul cîștig obți
nut prin antrenamente, in general, 
de o slabă intensitate". În continua
re. tov. Mircea Angelescu a enume
rat o serie de măsuri concrete, me
nite să ducă la eliminarea lipsuri
lor actuale, precum și o serie de

indicații metodice, amintind că „a. 
cestea nu sînt 
ci obligații de 
trenori".

Referindu-se
registrate pe terenurile

.fotbal, tov. Mircea Angelescu a 
./ spus că Biroul federal și-a propus 
' să dea UN ULTIM AVERTISMENT 

unor jucători care au încălcat grav 
etica sportivă, în sensul că, la o nouă 
abatere, ei nu vor mai suferi sus
pendări pe termene mai lungi sau 
mal scurte, CI VOR FI EXCLUȘI 
DIN ACTIVITATEA COMPETIȚIO- 
NALĂ.

în încheierea ședinței, tov. Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. a cerut celor prezenți 
să-și intensifice eforturile, în ve
derea depășirii actualelor angaja
mente, a realizării unor rezultate 
cit mai bune în munca de propă
șire a activității sportive.

simple recomandări, 
serviciu pentru an-

la unele abateri în- 
noastre de

TACHE MACRI A FĂCUT LA ALGER UN NOU, DAR
REUȘIT, „EXPERIMENT C.F.R. TIMIȘOARA"

care ne-a 
a lui Ta- 
sân'. cum

— Eram, acum sînt aici și aș 
vrea să râmln acasă. Aș putea să 
prelungesc șederea In Algeria, dar 
prefer să muncesc pentru fotbalul 
dossfu.

Incet-iacec. Macri «La descărcat 
sacul amintirilor, cu verva-, H u- 
morul recusMcute, adunate in Un
gă perioadă de muncă epuizantă, 
in calitate de consilier tehnic (de 
fapt, aotreoorie sadea), la clubul 
N-A R. (Naft Riadli Alger) dm car
tierul Kouba.

— Am avut parte tot 
care se zbateau in coada 
tulul și trebuiau salvate, 
m.șoara. cu CFR. Dar, 
feroviari nu i-am putut 
vorba între noi. nici n-am avut un 
pic de șansă, in schimb la N-A.R. 
m.-a reușit totul. Dar cu ce preț, 
cu cită muncă și bătaie de cap, cu 
cite nopți, nu numai zile pierdute. 
Pe mine nu mă sperie munca și 
nici poziția precară a unei echipe 
Totul este să-mi pot face meser.a 
Și la N.A.R., din fericire, am avut 
sprijinul nelimiat al conducerii șl 
al jucătorilor, astfel că am reușit 
să mă achit de sarcina pe care 
mi-am luat-o. Dar asta n-o spun 
eu. ci au spus-p tehnicienii și 
rele din Algeria.

— îmi închipui că ți-a fost 
greu 
n-o

— într-adevăr. Și-apoi. jucătorii 
erau 
trenamente sau jocuri după ore de 
muncă și era foarte ușor să se 
prevaleze de asta pentru a lucra 
mai puțin la pregătire. Dar nu, ei 
au acceptat disciplina pe care le-am 
cerut-o. și-au organizat In așa fel

de echipe 
c-asamen- 
Ca la Tr
oacă pe 

scăpa, fi»

zia-

să lucrezi eu » echipă pe 
cunoșteai.

tare 
care

amatori care veneau la an-

activitatea profesională și viața 
particulară Incit să poată da randa
ment și la fotbal. Au consimțit să 
renunțe la acțiuni individualiste, au 
acceptat jocul colectiv și au ținut 
cont de sfaturile mele. într-un cu 
tint, am făcut din ei — cu ajuto
rul lor — O ECHIPA. Și dintr-o 
formație care se afla pe ultimul 
loc după 10 etape din tur cînd am 
preluat-o. am făcut — vă rog să 
nu considerați asta ca lipsă de mo
destie — o revelație a campiona
tului. ureînd-o pe locul 6.

— Am citit in ziarul algerian 
..El Hadef" o cronică intitulată 
„Tripla românului Macri*1-

— Da. după trei victorii consecu
tive ale echipei mele. Dar n-a fost 
singura performanță reușită de 
N.A.R. Unic in istoria cartierului 
Kouba (un fel de Giulești) este că 
echipa n-a mai suferit nici o în- 
frîngere acasă și că din 8 meciuri 
In deplasare, a cîștigat 4 și 3 le-a 
terminat la egalitate. Mai mult, de 
unde in tur marcase numai 16 go
luri. In retur eficacitatea i-a cres
cut: 33 goluri înscrise. în fine, 
N.A.R. a furnizat selecționatei na
ționale 5 jucători, iar reprezenta
tivei Maghreb-ului doi, pe Amirou- 
che și Djililli, doi excelenți fotba
liști, cu care am reușit toate stra
tegiile mele.

— Apropo, cum te-ai descurcat 
din punct de vedere tactic ?

— Nu mi-a fost greu să păcălesc 
aproape cu regularitate apărările 
adverse, care folosesc libero-ul și 
cărora le-am replicat eu trei vîr- 
furi, și o

— Cele
— Cu

3—3 pe terenul ei. și 0—0 cu M.C. 
Oran, la Oran. Jocul acesta s-a dis
putat în împrejurări foarte intere
sante. Dacă M.C.O. cîștiga, devenea

campioană; dacă noi cîștigam, sau 
făceam măcar un „nul", scăpăm 
retrogradare, dintr-un grup de 
echipe aflate în aceeași situație, 
noi am făcut meci egal.

— Și acum, ce proiecte ai?
— Doresc să rămîn acasă. Cred 

că mă pot bucura de încredere și 
sper 
tru.

Pe 
nori _ 
recomandă acum, după activitatea 
depusă la C.F.R. Timișoara, și sta
giul făcut la N.A.R. în Algeria. Ca
pacitatea de muncă, competența și 
seriozitatea în a-și exercita profesia 
de antrenor sînt certificate pe care 
nu i le poate tăgădui cineva. Să-l 
păstrăm pentru noi pe Tache Macri.

Paha GAȚU

de
8

să fiu de folos fotbalului nos-

absolventul cursului de antre- 
de la Coverciano (Italia) il

CUPA MUNICIPIULUI
BAIA MARE

extremă falsă.
mai bune jocuri?...

M.C. Alger, campioana.

C.J.E.F.S. Maramureș a organizat 
recent prima ediție a „Cupei mu
nicipiului Baia Mare" la care au 
participat patru formații: Minerul 
Baia Mare. Minerul Baia Sprie. To- 
pitorui și Constructorul Baia Mare. 
S-au înregistrat rezultatele: Mine
rul Baia Mare — Topitorul 2—1 
(0—1). Minerul Baia Sprie — Con
structorul 2—0 (0—0). în finală s-au 
întîlnit Mineru] Baia Mare și Mi
nerul Baia Sprie, Divizionara B 
ciștigind cu 1—0, a intrat în acest 
fel în posesia unei frumoase cupe 
de cristal.

Vasile SASĂRANU-coresp.

JIUL—POLITEHNICA ’
TIMIȘOARA 0-1 (0-0)

Juniorii români la J. B. de la Izmir

O ECHIPĂ OMOGENĂ CU CIT EV A INDIVIDUALITĂȚI DE CLASĂ
al corpului de antrenori de_.cațt ti
nerilor atleți. dintre care unii, ca de 
pildă. Coostaatinescu-Seteai, Geta Du
mitrescu. .Mihai Răvțoiu. Iou Butna
rii. Dan Serafin, Daniel Meyer, Ion 
Vintilă. Peter \aghi (și atiția alții 
dintr-o listă numeroasă) au contribuit 
la alcătuirea actualului tot reprezen
tativ de speranțe ale atletismului ro
mânesc.

Cred că nu aauoi dei^taBee rezul
tatele acestui an de puternicul stimu
lent al „cercurilor olimpice**, cel care 
a impulsionat dorința de afirmare a 
tinerilor atleți. efortul depus la an
trenamente. Cinci atleți au realizat 
și confirmat normele cerute (Ghipu, 
Gavrilaș, Monoranu. Vulescu. Zorgo) 
și mulți alții au dobîndlt, în lupta cu

v^ntimetrii și secundele, o atît de ne
cesară încredere in forțele propriu La 
Izmir, de pildă, unii dintre juniorii 
noștri, creditați cu performanțe infe
rioare adversarilor, au concurat cu 
aplomb, mobilizindu-se, și au termi
nat. In cele din urmă. învingători. 
Nescor.tați. dar pe merit: Băla (400 
m?. Anton (prăjină), Gheorghiu (tri- 
plusalt), Rodica Dragu (suliță). Adria
na Surdu (lungime). Desigur că la a- 
ceastă stare propice de concurs au 
contribuit îndrumarea și coordona
rea colectivului de tehnicieni de că
tre antrenorul federal N. Mirășescu, 
ca și atenta și competenta îngrijire 
a medicului lotului, dr. Zina Simu, 
prezentă, cu promptitudine, oriunde 
și oricind era solicitată.

în ceea ce privește locul juniori
lor noștri în atletismul din Balcani, 
nu există acum nici un dubiu. Su
perioritatea lor la recenta ediție a 
Jocurilor a fost evidentă. Cum sînt, 
insă, ei situați în Europa ? Estiipînd, 
pe baza actualului standard valoric, 
reprezentativa noastră ar ocupa unul 
din locurile V—VI, plutonul fiind 
condus de puternicele echipe ale R.D. 
Germane și U.R.S.S. Un criteriu ne
mijlocit de apreciere vom avea în pe
rioada următoare, cînd juniorii ro
mâni vor întîlni Intre 19—20 august, 
la Poiana Brașov, echipa Ungariei și, 
apoi, la 22—23 septembrie (la Con
stanța) formațiile R.D.G. și Poloniei, 
toate aflate în elita juniorilor euro
peni.

Partida s-a jucat la Lupeni. pen
tru că terenul din Petroșani este 
în reparație. Cu mai multe jocuri 
de verificare în picioare, Politeh
nica Timișoara a reușit să cîștige, 
controlînd mai bine și mai mult 
jocul. Unicul punct al meciului a 
fost marcat de Regep în minutul 
57. Jiul a folosit următoarea for
mație: Marincan — Georgescu, Ton- 
ca, Stocker, Naidin, Urmeș, Dodu, 
Făgaș, Mulțescu, Cotormani, Sto- 
ian. La Jiul au mai jucat Katona 
I, Katona II, Szabados, Gruber și 
Stan Gabriel.

Staicu BALOI-coresp.

ultima zi a
pe stadionul

finalelor
Republicii

PLOAIE DE NOI RECORDURI 
ALE ELEVILOR DIN ȘCOLILE SPORTIVE 

profesoarei din Oradea, Irma Kiss, a 
îndeplinit norma de maestri a spor
tului, cu o săritură de 1.66 m la înăl
țime. Putem, de asemenea remarca, 
deși performanța este mult inferioară 
excelentului 10,7 de la „sută", a doua 
victorie a constănțeanului Viorel Du
mitrescu, de astă dată la 200 m, 
23.1.

După ploaia căzută în după-amiaza 
precedentă, ieri dimineața temperatu
ra a fost mai acceptabilă de concurs 
și favorabilă, într-o mai mare măsu
ră, realizării unor performanțe bune. 
Atleții-elevi care Își disputau titlurile 
de campioni pe Stadionul Republicii, 
nu s-au lăsat prea mult invitați de... 
bunăvoința vremii și aproape cu fie
care nouă probă terminată am putut 
consemna cite un nou record el șco
lilor sportive. Deși In ansamblul lor, 
cifrele obținute nu constituie totuși 
performanțe ieșite din comun, ele re
levă Insă progresul evident pe care-1 
remarcasem și după prima zi a în
trecerilor.

în timpul dimineții, cei ce s-au fă
cut remarcați au fost de astă dată, 
săritorii. Juniorii de categoria a doua, 
Carol Olah (Șc. sp. Beiuș) și Doina 
Spinu (Șc. sp. Pitești) și-au înscris nu
mele pe lista recordmenilor școlilor 
sportive la săritura în lungime, cu 
performanțele de 7,07 m și, respectiv, 
5,82 m. Iar Mariana Giurgiu, ele-a

DE LA I.E.A.B.S.
ÎNTREPRINDEREA ECONOMICA DE ADMINISTRARE A

BAZELOR SPORTIVE, din București, Bd. Muncii nr. 37—39, sec
torul 3, telefon 21 66 85, angajează de urgentă :

— cizmari
— magaziner principal (pentru
— merceolog principal
— achizitor principal
— normator tehnolog, confecții
— desenator principal

Poligonul de tir Tunari)

metalice

Un dublu succes a realizat 
Greta Măgirescu. adăugîndu-și 
palmares și victoria la 200 m, 
rezultatul de 25.8 sec.

Alte rezultate • JUNIOARE 
disc: Mariana lonescu (Șa sp. Cra
iova) 45,62 (nou record al școlilor 
sportive): 800 m : Mariana Păulescu 
(Șc. sp. Reșița) 2:18.5 (nou record): 
lungime: Liana Ghițescu (Șc. sp. 
Ploiești) 5.42 m ; 4x100 m : Sc. sp. Ba
cău 49.9 (nou rec.) JUNIOARE II : 
100 m. g.: Mihaela Stoica (Șc. sp. 
atletism Buc.) 16,1 — nou record 
juniori III i JUNIORI 11 400 m.g.: 
Iosif Korodi (Șc. sp. Oradea) 54.9 
(nou record): ciocan: Gabriel Că
lin (Șc. sp. atletism București) 53.26 
m (nou record); disc: Mareei Coroiu 
(Șc. sp. Cluj) 44.10 m; 800 m: 
Vasile Pîra (Șc. sp. atletism Bucu
rești) 1:56.1 (nou record); 3 000 m: 
Valentin Zafiris (Șc- sp. Ploiești) 
8:50,8 ; 4x100 m : Sc. sp. atletism 
București 43,7 (record egalat): JU
NIORI II i lungime: Carol Olah 
(Șc. sp. Beiuș) 7 07 m (nou record): 
300 m.g. : Cornel Geambașu (Șa sp. 
atletism București) 40 0 (nou re
cord) ; triplu salt: Andrei Szemer- 
jai (Șc. sp. Constanța) 14.06 m (nou 
record).

LOTO —
PRONOSPORT

V-ATT DEPUS BULETINELE 
PRONOSPORT 1

!

Ne aflăm în plină desfășurare a 
competiției „Cupa de vară" între
cere care, etapă de etapă, devine 
tot mai atractivă și interesantă, a-sT- 
gurînd programele concursurilor 
Pronosport pînă la 20 august ac. 
dată la care se va da startul în 
noua ediție a campionautluj divizii
lor A și B.

Dar iată cum arată programul 
concursului Pronosport nr. 31 etapa 
din 30 iulie 1972: I: Unirea Iași — 
Textila Botoșani; II: Danubiana 
Roman — Victoria Roman; III: Tro- 
tușul — Ceahlăul; IV: Autobuzul 
— Laromet; V: Tehnometal — Fla
căra roșie București; VI: T.M. Bucu
rești — Sirena; VII: Prahova Plo
iești — Carpați Sinaia; VIII: Pro
gresul Timișoara — U.M. Timișoara; 
IXi Vulturii Lugoj — Electromotor 
Timișoara; X: CFR Timișoara — 
Furnirul Deta; XI: Gaz metan — 
Vitrometan; XII: U.P.A. Sibiu — 
Metalul Copșa Mică; XIII; CFR Si
ghișoara — CSM Sibiu. Vă rea
mintim că astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor.

!Ș
1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 28 IULIE 1972 :

L OTO

Extragerea 1: 28, 55, 63, 88, 84. 51,
14, 58, 50.

Extragerea a Il-a ;
71, 72, 7.

FOND GENERAL
1.063.877 lej din care 
PORT

Plata premiilor va 
pitală de la 5 august 
tembrie 
pînă la

34, 19. 53, 64,

DE PREMII :
94.181 lei RE-

Pativ TIMQFȚȘ
Doina Spînu (Șc. sp. Pitești), în plin efort, va realiza un nou record al 
fcollloi sportiv; 5,32 pț _ -v. Jqțg j MiHAlCA , de

începe în 
pînă la 11

Ca- 
sep- 

; în țară de la 9 august 
11 septembrie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată 
k2IQrrg9B.QȘ«m

r



ASPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE! ™VOR ÎNCERCA SĂ RESPECTE
A ÎNCEPUT TURNEUL DE FOTBAL PRIETENIA

TIMIȘOARA, 28 (prin telefon). Vineri după amiază, pe stadionul „1 Mai", din 
localitate a avut loc festivitatea de inaugurare a turneului internațional de fotbal 
pentru juniori PRIETENIA. In cadrul acestei festivități tov. ing. Edgar Konrad, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
la turneu, bun sosit în țara noastră.

municipal Timișoara a urat participanților

DUSSELDORF NÂSTASE ȘI ȚIRIAC
ÎNVINGĂTORI IN „SFERTURI

I
I

TRADIȚIA, LA MONCHEN

R.F. BULGARIA — R.P.D. 
COREEANĂ 3—0 (0—0)

în timp ce formația bulgară, alcă- 
tuită din jucători înalți, robuști, cu 
un bun plasament în teren și cu un 
dezvoltat simț al porții s-a dovedit, 
pe parcursul celor 80 de minute, 
deosebit de eficace, jucătorii coreeni 
au plăcut mai mult publicului prin 
dinamismul, subtilitatea acțiunilor 
concepute, acuarateța paselor și vite
za de excuție. Ei n-au avut însă fi
nalizare în acțiunile întreprinse. Dar, 
iată cîteva dintre acțiunile mai im
portante ale meciului: în min. 5, o 
combinație Marev—Kurbanov este re
zolvată in extremis de portarul co
reean Kim Toc cion ; In min. 28 și 
35. două acțiuni splendide, rapide, cu 
schimbări derutante de direcție ale 
coreenilor pun în dificultate apăra
rea bulgară, dar portarul Kamburov 
le rezolvă prin plonjoane spectacu
loase. în min. 42 și 50 bulgarii în
scriu însă trei goluri prin Tromkov

(min. 42) și Kondov (min. 47 șl 50). 
în ultimele minute ale partidei co
reeni au posibilitatea să reducă din 
acest scor sever, dar portarul bulgar 
— unul dintre cei mai buni jucă
tori de pe teren — salvează miracu
los în corner.

A arbitrat foarte bine Iosif Ritter 
(România).
ROMANIA — CUBA 1—0 (0—0)

In cel de-al doilea joc din prima 
zi a turneului echipa țării noastre 
a întîlnit un adversar extrem de di
ficil In „ll“-le cubanez, cu jucători 
posesori al unor calități atletice ex
cepționale, datorită cărora au reușit 
să contracareze mult timp superioritatea - • • ■ -
trenată ____________
Avînd în față o apărare masivă, 
care ... __ -______ 2___ *__
lor aeriene și un portar — Dreke — 
tn mare formă. înaintașii noștri au 
greșit abuzînd de pătrunderi indivi
duale. Atunci cînd au construit Insă

atacuri în
pe-

RRIEÎENU
viteză, combinative, ei au 

reușit să se apropie deosebit de
riculos de poarta cubaneză

Pe parcursul primelor 40 de 
nute am notat, dintre acțiunile 
importante# slalomul atacantului

i ultimă 
precum 
Rismță, 
Șumu- 

l gol al 
min. 40 

m trans-

banez Hernandez, stopat, în 
instanță, de portarul Ciurea, 
st șuturile plasate ale lui 
Iuga, Răducanu și bara lui 
lanschi 
partidei 
printr-o 
formată

mi
mai 
cu-

DUSSELDOKF, 28. — Amîndoi 
tenismenii români. Ilie Nâstase și 
Ion Țiriac, vor fi prezenți în semi
finalele turneului internațional de 
tenis de la Dusseldorf.: Ei au cîști- 
gat la luptă meciurile 
„sferturi". Impresionează, 
cial, victoria obținută de Țiriac în 
fața fostului campion vest-german 
W. Bungert. Din nou superior, ro
mânul a ciștigat în cinci seturi: 
6—2, 5—7, 6—3. 3—6, 6—3. Cu oa
recare dificultate s-a impus Ilie 
Nâstase in meciul cu un alt repre
zentant al gazdelor, masivul Kurt 
Meiler. După pierderea primului 
set. Nâstase și-a revenit, cîștigînd 
cu 3—6, 6—3, 8—6, 9—8,

lor din 
în -spe-

Un singur tensiman din lotul 
R. F. a Germaniei a trecut cu suc
ces această fază a turneului de 
simplu. El este Jurgen Fassbender, 
învingător cu 6—0, 6—2, 6—3 asu
pra lui Chr. Kuhnke, a cărui rein
trare în activitatea competițională 
a fost neconvingătoare.

în fine, în ultimul sfert de finală 
s-au întîlnit doi tenismeni ma
ghiari. După o partidă fără prea 
mult istoric, S. Baranyi l-a învins 
pe fostul as al rachetei I. Gulyas 
cu 6—1, 6—1, 6—4.

în semifinale se întîlnesc: Năs- 
tase — Baranyi, Tiriac — Fass
bender.

I
I
I
I
I
I
I

tehnico-tactică a echipei an- 
de Constantin Ardeleana.

ciștigat majoritatea dueluri-

din min. 39. Unicul 
a fost Înscris In i 
lovitură de lâ 11 
impecabil de Răducar.u. care 

a fost faultat 
pedeapsă.

A arbitrat 
Pischke (R. D.

Astăzi sînt 
rele meciuri : 
dionul U.T.A.), 
și Ungaria—România II (ambele pe 
stadionul Vulturii Textila din Lugoj) 
și R. D. Germană—R P.D. Coreeană 
{stadionul C.F.R. din Caransebeș).

Petre ARCAN

ÎN SEMIFINALELE „CUPEI GALEA"
I

clar in suprafața de

I

TINERII TENISMENI ROMÂNI 
AU LUAT UN

In mai multe orașe europene au 
Început întrecerile semifinale ale 
competiției internaționale de tenis 
pertru tineret ..Cuna Galea" La 
stirs tul acestor meciuri vor fi cu
noscute cele patru echipe care vor 
participa <a turneul final, programat

I

ASTAZI Șl MIINE, REGATA COPENHAGA LA CAIAC-CANOE

SPORTIVI DIN 20 DE ȚĂRI ÎN CURSA
PENTRU SELECȚIA OLIMPICĂ...

START BUN
ln localitatea frenceză Vichy, între 
3—8 august.

Echipa României joacă în primul 
meci cu Austria, în grupa de la Ge- 
rona (Spania). După prima zi. scorul 
este de 2—0 în favoarea tinerilor 
tenismani români. Dan Nemeș l-a 
învins cu 6—2, 6—3 pe Kerrer, iar 
Tr. Marcu a ciștigat cu 6^-4. 6—3 
tn fața lui Wimmer. In partida de 
dublu, Nemeș și Marcu conduc cu 
6—4, 6—2 (setul trei nu s-a jucat 
din cauza ploii) în fața cuplului 
austriac Kerrer—Wimmer. In cea
laltă întilnire echipa Spaniei condu
ce cu 2—0 ln fața selecționatei Me
xicului.

Alte rezultate înregistrate : Paler
mo : Italia—Franța 3—2 ; Marianske 
Lazne : Ungaria—Belgia 3—0 ; Ceho
slovacia—Finlanda 2—1 ; Saarbruc- 
ken : R. F. a Germaniei — Anglia 
1—1 ; Suedia—Polonia 2—1.

I
I
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Echipa ROMÂNIEI participă la toate
BAGSVAERD, 28 {prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Astăzi, pe pista nautică din loca

litate — un binecunoscut centru 
de sporturi nautice — se dă startul 
în ultima mare confruntare preo- 
l:mpică de caiac-canoe. O competi
ție de evidentă importanță la care 
este prezentă și echipa României, 
în componența ei cea mai valoroa- ’ 
să. Delegația noastră a sosit joi du
pă amiază la Bagsvaerd și ca deo- 
bicei și-a continuat antrenamentele. 
Ceea ce reține, în primul rînd, aten
ția este numeroasa participare la 
această regată. Pe listele de start 
figurează numele celor mai buni 
sportivi din Austria, Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia. Anglia. Finlanda, 
Franța, R.F. a Germaniei, Olanda, 
Ungaria. Irlanda, Italia. Norvegia. 
Pol inia, Spania, Elveția, Suedia, 
Uniunea Sovietică, ROMÂNIA și, 
bineînțeles, Danemarca. Este greu 
de presupus că în afara caiaciștilor 
și canoiștilor din R.D. Germană (ca
re nu iau startul la această regată) 
vor mai exista alți participant la 
finalele olimpice de la Miinchen. 
Explicabil de aceea interesul deo
sebit cu care toată ziua de vineri 
au fost urmărite echipajele prezen
te la Bagsvaerd. ctiiar dacă unele 
au făcut doar antrenamente ușoa
re. de acomodare. Ne-a bucurat ex
trem de mult că majoritatea spec
tatorilor îi cunosc bine pe sporti
vii români, de altfel la fiecare ediție 
aflați printre protagoniștii curselor 
finale. Așa îneît nu ne-a surprins 
să auzim, din tribună, rostite foar
te corect numele unora dintre re
prezentanții noștri i Aurel Vernes- 
cu, Viorica Dumitru. Ivan Patzai- 
chin, Atanase Sciotnic...

Vineri dimineață, la secretariatul 
competiției, am primit și confir
marea programului. Se vor disputa 
numai probele olimpice. Sîmbătă

dimineața au loc seriile, _iar după 
amiază recalificările.
dimineața semifinalele, 
amiaza cele 7 finale, 
noștri și-au propus ca obiectiv ve
rificarea echipajelor — în special 
pe prima parte a probelor — în 
compania unor adversari de certă 
valoare. Ca si la regatele anterioa-

Duminicâ- 
iar după 

Antrenorii

cele 7 probe
mar: confruntări 
fiind atît numă- 
de vizită” a ad-

decît în celelalte 
ale sezonului, dat 
rul cît și ..cartea 
versarilor. Este, de altfel, și opinia 
specialiștilor care însoțesc celelalte 
echipe înscrise în competiție.

Vineri, majoritatea sportivilor 
sosiți la această importantă con
fruntare preolimpicâ a celor mai

prezenți pe malul lacului l-au in
dicat favoriți în probele in care 
ver lua startul. Și. să nu uităm, 
la concurs participă, cu excepția 
sportivilor din R. D. Germană, tot 
ce are mai bun caiacul și 
ia această oră în Europa.

Antrer.c-rii lotului nostru 
bilit următoarele înscrieri:

Of IA CONSTANTA
canoea (Urmare din pag. 1)

I
I
I

Timpul trece repede șl odată cu 
apropierea Jocurilor Olimpice, cei 
35 de sportivi etiopieni care vor fi 
prezenți la Miinchen se află în faza 
desăvîrșirii pregătirilor. în afară de 
6 boxeri și 5 cicliști, toți ceilalți 
selecționați sînt atleți, alergători.

Rezultatele pe care alergătorii 
etiopieni le-au obținut recent la 
Atena, Helsinki și Stockholm sînt 
încurajatoare dar, se știe, europenii 
vor fi greu de învins la Miinchen 
în alergările pe distanțe lungi.

în alergările pe pistă, Miruts 
Filter, deține performanțe de 
13:33,8 pe 5 000 m și 28:45,0 pe 
10 000 m, fiind principala speranță 
a Etiopiei în aceste probe. Fekrou 
Deguefa (28:41,0) clasat al optulea 
în finala de 16 000 m la Ciudad 
de Mexico. Wibibe Masreslia (al 
șaselea la Mexico), Tecle Fentessa, 
Tadesse Medhine și Yohannes Mo
hamed vor participa alături de Yifter 
în aceste probe.

Hailu Ebba, student la Univer
sitatea din Oregon (S.U.A.) a fost 
descoperit întîmplător, într-un con
curs în care a ocupat locul doi, 
după Steve Prefontaine. Cel mai 
bun timp al său pe 1 500 in este de 
3:40,4 și se speră că el va ajunge 
printre finaliști. Ebba se antrenează 
în S.U.A și se va alătura echipei 
etiopiene la Miinchen.

La maraton, alegătorii etiopieni 
au șanse de a obține rezultate va
loroase. Patru maratoniști - vor face 
deplasarea Ia Miinchen, unde vor 
fi aleși cei trei care vor lua startul. 
Mamo M'oîde, învingător la Ciudad 
de Mexico, Demîssie Wolde, parti
cipant la Tokio (19641 și rezervă la 
Mexico. Lengessa Bedane și Yetne- 
berik Belele candidează la obține
rea dreptului de a concura. în afară 
de Belete. toți sînt atleți experi
mentați și este de bănuit că pot 
realiza mai mult.

Cele trei victorii consecutive ale 
maratoniștilor etiopieni la J.O. au 
făcut să crească popularitatea aces
tei probe. La Miinchen, ea va fi 
unul din punctele de atracție, mai 
ales de cînd țările europene și 
S.U.A au la rîndul lor atleti va
loroși, cu performanțe respectabile 
Cursa va fi foarte dură și este ris
cant a se face pronosticuri pe baza 
rezultatelor obținute pînă acum. 
Faimosul Bikila Abebe nu era co
tat favorit la Roma, la fel Mamo 
Wolde la Ciudad de Mexico. Atleți 
de care lumea sportivă nici n-a 
auzit — L. Bedane (Etiopia) sau 
P. Mose (Kenia) de exemplu — pot 
produce mari surprize.

Ln invitația Asociației pre
sei sportive române, zia
ristul etiopian Fekrou Kidane, 
secretarul general al Uniunii 
ziariștilor sportivi din . Africa, 
întreprinde o vizită în țara 
noastră. Cu acest prilej, el a - 
luat cunoștință de activitatea 
ziariștilor sportivi români pre
cum și de. pregătirile sportivi
lor noștri pentru apro
piatele Jocuri Olimpice de 
vară de la Miinchen. Publicăm 
un articol semnat de Fekrou 
Kidane, consacrat pregătirilor 
pe care le fac sportivii etio 
pieni, in aceste zile, în vedr 
rea Olimpiadei. J
încurajată de succesul obținut da 

ștafeta 4x400 m a Keniei la Ciu
dad de Mexico (locul doi), Etiopia 
va înscrie la Miinchen o echipă in 
această probă, condusă de Tegegne 
Bezabeh clasat al șaselea în finala 
probei de 400 m la J. O. din 1968.

In probele de alergări scurte, e- 
tiopienii știu că n-au șanse în fața 
experimentaților alergători euro
peni sau americani. Obiectivul lor 
este pregătirea atleților în vederea 
Jocurilor Africane, care vor avea 
loc la Lagos, în ianuarie 1973.

De la prima participare la J.O., 
în 1956 la Melbourne, delegația 
Etiopiei a cuprins întotdeauna o e- 
chipă de box și una de ciclism. In 
afara obiectivului olimpic, Etiopia 
speră să încurajeze aceste sporturi 
în Interior.

Actualmente, sportivii etiopieni 
se află în 
tivelor. Ei 
12 august.

stadiul final al prepara- 
vor pleca la Miinchen laIRada Mihailova și Nelly Mileva. Au 

condus foarte bine V. Ranghel și D. 
Rădulescu (România).

Pentru locurile 3—4 au jucat echi
pele Cehoslovaciei și Poloniei. Și 
în această partidă echipa favorită 
a ciștigat, Cehoslovacia obținînd o 
netă victorie cu 3—0 (5, 8, 7). Fi
resc, de altfel, fiindcă formația Ce
hoslovaciei a depășit perioada tato
nărilor, anunțîndu-se un team valo
ros pentru turneul olimpic. S-au re
marcat Maria Malisova. Dora Jelin- 
kovg și Elena Svoboda. Dintre polo
neze peste valoarea lotului au jucat 
Elisabeta Nowak și Galina Maj
chrzak.

Ultima confruntare a trebuit să 
decidă formația ciștigătoare a aces
tei ediții a turneului internațional. 
S-au întîlnit echipele României și 
R. P. D. Coreeană.

Experiența mai ridicată și valoa
rea incontestabilă a echipei BRD. 
Coreene și-au spus cu prisosință 
cuvîntuL aceasta clștigind întîlnirea 
cu 3—0 (10, 11, 8) și adjudecindu-și 
primul loc ln cea de a X-a ediție a 
turneului.

au Sta- 
la ca

iac simplu șj dublu fete vor con
cura Viorica Dumitru și Maria Ni- 
chiiorov. La simplu băieți (pentru 
ultima selecție vor participa Va- 
sile Roșea. Cuprian Macarcncu și 
Ion Dragulschi. iar la caiac dublu 
vom participa cu cunoscutul echi
paj format din Costel Coșniță, și 
Vasile Simiocenco. Caiacul de patru 
va avea 
Aurel Vernesca 
Roman Vartolomeu și 
Sciotnic. La 
prezent dear Ivan Patzaicbin. pe 
cînd la canoe

Pat-

tcarea configurație :
Mihai Zafiu — 

A ran ase 
canoe simplu va fi

loc 
fost

sim;

Aziegaza

ÎNTILNIRE INTERNAȚIONALIDUBLALȘAN

DE
buni 
ropa. 
voie.

Din partea Măriei Nicaiforov se asteap: 
Copenhaga’

re, nu se urmărește, deci. în prin
cipal cucerirea unui anumit număr 
de victorii. Dar. ca și la Plovdiv. 
Tampere sau Snagov le... așteptăm, 
ca un rezultat firesc ai pregătirilor, 
al performanțelor anterioare. La 
Bagsvaerd va fi, însă, mai greu

1

dubiu vom prezenta 
je: Gheorghe Danilov 

— Gheorghe Simtoonv și Iran 
zaichin — Serghei Covaliov.

Vineri seara, tirztu. a avui 
xLr.ta în care au

ultimele amănunte 
egate ce importanta 
cecutează stmoăîă.

or zân Zâ!

Don GAIIESIEANU

și miine, la Poiana Brașov

I
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FEKROU KIDANE

A. GIMENO IȘI REIA ANTRENAMENTELE
BARCELONA 28 (Agerpres). în- 

tîlnirea de tenis dintre echipele 
Spaniei și S.U.A. din cadrul semi
finalelor interzonale ale „Cupei Da
vis11. a fost definitiv fixată pentru 
zilele de 4, 5 și 6 august la Barce
lona. Cu toată intervenția președin
telui federației spaniole de specia
litate, Pablo Llorens, de a amina 
întîlnirea, acest lucru nu a fost po
sibil, datorită refuzului forului ame
rican.

Se anunță că echipa spaniolă va 
beneficia de serviciile lui Andres 
Gimeno, care — fiind suferind de 
furunculoză — nu a jucat în meciul 
cu Cehoslovacia. El și-a reluat an
trenamentele de cîteva zile. Gime
no alături de Orantes, Gisbert fi 
Munoz au fost convocați pentru du
minică, la Barcelona, la primul an
trenament în comun.

PE PISTELE DE ATLETISM

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI AU OBȚINUI
PRIMA VICTORIE LA BALCANIADA ■

73-65 (27-37) CU BULGARIA

din Eu- 
mat era ne- 

pista de con- 
:urs de la Bagsvaerd. destul de in
timă rr.inuitoriloc padelei și pagaei. 
Sportivii români, ca și în alte dati. 
au fost in a ten*, ia specii lișiiî or si 
a organizatorilor care au oorit sâ-i 
vadă cu o zi înaintea probelor de 
concurs. Presa de specialitate, nor- 
mal, nu a scăpat prilejul de a in
sera numeroase amănunte la adre
sa viitorilor competitori și a atras 
atenția că „Regata Copenhaga-* 
este ultimul test al sportivilor de 
pe bătrinul continent înaintea ma
rilor confruntări de la Miinchen.

Caiaciștii și canoiștii noștri, bine 
cunoscuți în arena mondială. au 
impresionat din nou prin calitățile 
lor și, evident, mulți dintre cei

LUPTE LIBERE (tineret) 
ROMÂNIA-BULGARIA

I
I

La Helsinki s-a încheiat meciul 
triunghiular de atletism Anglia — 
Spania — Finlanda.

în ultima zi de concurs finlan
dezul Tapio Kantanen a stabilit un 
nou record național în proba de 
3 000 m obstacole cu timpul de 8:24,0 

numai două secunde de re- 
mondiaj al australianul O’

Sala de sport din stațiunea Poiana 
Brașov găzduiește, azi și miine, o 
atractivă întilnire internațională de 
lupte libere intre reprezentativele de 
tineret (pină la 22 de ani) ale Ro
mâniei și Bulgariei. Dubla întilnire 
dintre cadeții celor două țări se 
anunță deosebit de disputată. dat 
fiind valoarea ridicată a luptelor li
bere In țara vecină și prietenă (la 
Balcaniadă, de exemplu. Bulgaria s-a 
clasat pe locul I, iar la recentele cam
pionate europene de juniori din Iu
goslavia, pe locul II) si progresul 
evident înregistrat In ultima vreme 
de către tinerii noștri luptători la 
stilul liber. Antrenorul L Bătrin a

selecționat un lot puternic pentru 
cele două întîlniri, din care fac 
parte cel mai în formă luptători. în 
frunte cu proaspătul campion euro
pean la juniori, Claudiu Zanier.

In reuniunile de sîmbătă (după- 
amiază) și duminică (dimineața) vor 
evolua, la Poiana, următorii sportivi 
români : cat. 48 kg — Gh. Ștefan ; 
52 kg — Em. Butu ; 57 kg — G. Con- 
drat și Gh. Dobrănel ; 62 kg — CI. 
Zanier și P. Androne ; 68 kg — Em. 
Cristian ; 74 kg — Gh. Euceag și T. 
Pancă ; 82 kg — I. Dumitru ; 90 kg
— V. Tigănaș și Tr. Stoian; 100 kg
— St Morcov ; -t- 100 kg — L. Simon.

I
I
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— la 
cordul 
Brien.

Alte
(Spania) 28:26,8; 200 m plat —Jen
kins (Anglia) 20,7; ștafeta 4x400 m
— Finlanda 3:06,5; săritura cu 
prăjina — Kalliomaki (Finlanda) 
5,20 m.

Scoruri finale: Finlanda — Anglia 
123—89; Finlanda —Spania 143—67; 
Anglia — Spania 129—81.

★
Cu prilejul unui concurs interna

țional de atletism desfășurat la Hel
sinki sprinterul finlandez Raimo 
Vilen a egalat recordul Europei în 
proba de 100 m plat cu timpul de

10,0. Vilen a corectat și recordul na
țional care-i aparținea. Vechiul 
record era de 10,1. în proba de 
3000 m plat Lasse Viren a stabilit 
un nou record finlandez cu rezulta
tul de 7:43,2 (performanță la 3,6 de 
recordul lumii deținut de Kipchoge 
Keino).

rezultate: 10 000 m — Haro

TELEX

SARAJEVO 28 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Fără doar și poate, „miracolul" 
celei de a 14-a ediții a campiona
tului balcanic de baschet masculin 
s-a produs în primele trei zile ale 
întrecerii. Reprezentativa Greciei a 
ciștigat meciurile cu Bulgaria, Tur
cia și România, aflindu-se neînvin
să în fruntea clasamentului. între
barea care apare în mod firesc vi
zează ascensiunea spectaculoasă a 
acestei echipe, care în 
numai un an se afla la 
mediocru, și o victorie a 
team-urilor Bulgariei sau 
apărea ca o mare surpriză. Răs
punsul îl vom afla destul de lim
pede din mai multe elemente.

Selecționata Greciei se află in 
pragul unui nou turneu de califi
care pentru J.O. (a ratat primul 
prilej din Olanda și va încerca din 
nou, peste două săptămini, la 
Augsburg). Noul ei antrenor, ame
ricanul John Dukeshire, a procedat 
la remanierea radicală a lotului re- 
nunțînd la experimentalii Trontzos, 
Kotokythas. Peppas, Barlas, Ame- 
rikanos, Zuppas. El a alcătuit o 
formație mult întinerită, căreia s-a 
străduit să-i imprime — 
lipsea vechii echipe — o 
nă tactică. La începutul 
baschetbaliștii greci au 
două luni în S.U.A. unde 
ținut un lung șir de meciuri ami
cale cu diferite selecționate stu
dențești. Adăugind la toate acestea 
și valoarea excepțională a lui Ko- 
roneos, jucător și student î» S.U.A., 
un foarte bun conducător de joc, 
excelent dribleur și foarte precis 
în aruncările la coș (el măsoară 
doar 1,72 m) vom avea explicațiile 
evoluției baschetbaliștilor greci, 
care și-au asigurat de pe acum me
daliile de argint ale Balcaniadei.

Formația română nu are nici o 
scuză pentru meciul pierdut în fața 
Greciei. Evoluția jucătorilor noștri,

urmă cu 
un nivel 

sa asupra 
României

ceea ce 
discipli- 
anului, 

petrecut 
au sus-

s-au apărat slab și
,zonei"

nu 
adverse. 

Clii ar și

s-au
I EODY MERCKX

care 
descurcat în fața 
a fost nesatisfăcătoare, 
procentajul obținut de ei în arun
cările din acțiuni (41 la sută față 
de 62 la sută cît au realizat grecii) 
este nemulțumitor.

în cel de al treilea meci disputat 
în cadrul acestei competiții.- repre
zentativa României a reușit să ob
țină prima victorie. întrecînd selec
ționata Bulgariei cu scorul de 73—65 
(27—37). Baschetbaliștii noștri au ju
cat mai slab în prima repriză, pe 
care sportivii bulgari au terminat-o 
cu un avantaj de 10 puncte. După 
pauză însă, „5“-ul României și-a re
venit total, a dominat de o manieră 
netă, obținînd un succes pe deplin 
meritat.

Zambelli (Italia) și Pur (Iugos- 
via) au condus foarte bine următoa
rele formații i ROMANIA i Geor
gescu ■ 4, Chivulescu, PÎRȘU 7, 
CERNAT 7, Ivaseenco 6, NOVAC 8. 
TARAU 15. Oczelak 4. 
Savu, Diaconescu 
trov 10, Sarkov 
rov 7, Marinov 
nev 1, Branzov

La ora cînd 
telefonică este 
rare parfida decisivă dintre forma
țiile Iugoslaviei și Greciei, care va 
desemna campioana balcanică.

Rezultate i

Popa
BULGARIA i 
Doiclnov 20, 

Romanski 2, 
Hristov 1.

22, 
Pe- 
Ki- 
Ke-

2,
4,
18,
are loc convorbirea

în curs de desfășu-

Rezultate i Bulgaria—Turcia 88—69 
(40—28) — meci jucat joi 
România—Bulgaria 73—65

noaptea j 
(27—37) |

Clasament i

FISCHER IȘI SURPRINDE ADVERSARUL ÎN DESCHIDERE
I
I In

S A DISTANȚAT
CLASAMENTUL MONDIAL

Au continuat întrecerile turneului inter
național masculin de baschet „Memoria
lul Iun Gagarin" de la Tbilisi. Echipa 
URSS a învins cu scorul de 76—55 (35—28) 
echipa olimpică a Cehoslovaciei, tn cea 
de a doua întânlre a programului, echi
pa de tineret a URSS a întrecut cu sco
rul de 94—66 (47—27) echipa R.S.S. Gru
zine. In clasament conduce echipa VRSS 
ea 4 p, urmată de echipa universitară a 
SUA — 4 p. Cehoslovacia — 2 p, URSS 
(tineret) — 2 p, Finlanda — Op.

In turneul internațional de tenis 
vat jucătorilor profesioniști, de la 
viile, Iugoslavul Nikola Pilici l-a 
cu 3—6, 7—6, 6—3 pe cunoscutul jucător 
australian Rod Laver. Alte rezultate În
registrate : Mark Cox (Anglia) — Cliff 
Richey (SUA) 6—7, 6—3. 6—3; Drysdale 
(RSA) — Ei Shafel (Republica Arabă 
Unită) 6—3, 6—3; Okker (Olanda) — 
Alexander (Australia) 7—6, 2—6, 6—3 ;
Newoombe — Stolle 6—2, 6—>; Riessen 
— Lutz 2—6, 7—6, 6—1; Ashe — Pasart'l 
6—4, 6—1; Roche — Froebling 6—2, 7-*5.

URSS

rezer- 
Loxi-S- 
învins

1. Grecia
2. Iugoslavia
3. România
4. Bulgaria
5. Turcia

Programul 
—Turcia și

0 236—190 63 3
2 2 0 190—128 4
3 1 2 208—241 2
3 1 2 222—212 i
3 0 3 183—268 0

ultimei zile t România 
Iugoslavia—Bulgaria.

D. STANCULESCU

Scriam, într-una din cronicile tre
cute, că duelul teoretic în faza de 
deschidere a atins in acest meci un 
nivel fără precedent. Fiecare partidă 
aduce idei noi și interesante, care 
modifică păreri de multă vreme ac
ceptate de pontifii teoriei șahului. 
Atît Fischer cit și Spasski demon
strează cu pregnanță in partidele lor 
profundul adevăr al sentinței date de 
Nimzovici acum o jumătate de secol: 
„Teoria nu este decît practica maeș
trilor !“

Deosebirea dintre cei doi protago
niști, cel puțin pină acum, se mani
festă în eficacitatea exploatării avan
tajelor obținute de pe urma acestor 
noi concepții în prima fază a parti
dei. în timp ce Fischer le-a realizat 
cu virtuozitate, cîștigînd toate cele 4 
partide în care a adus inovații, Spas
ski n-a reușit să valorifice inițiativa 
obținută în partidele a 4-a și a 7-a, 
care s-au terminat, după apărări ma
gistrale ale lui Fischer, cu remiză.

Partida a 8-a confirmă cele de mai 
sus. Intr-o variantă arhicunoscută a 
deschiderii engleze, Fischer a amelio
rat substanțial jocul albului, cu o 
mutare nouă și foarte rafinată. Spas
ski a pierdut mult timp pentru a găsi 
un plan satisfăcător (a gîndit mai 
mult de o oră la mutarea a 11-a !) 
și în cele din urmă s-a decis pentru 
sacrificarea calității (turn pentru ne
bun sau cal). în continuare, însă, lip
sa de timp și efectul psihologic al 
surprizei (care se repetă în fiecare 
partidă) l-au împiedicat pe campio
nul mondial să se apere la nivelul 
necesar. O greșeală la mutarea a 
19-a și Fischer și-a realizat avanta
jul cu o tehnică impecabilă I Deci, 
5—3 după partida a 8-a și o pauză de

2 zile, pînă duminică după-amiază. 
cînd se va disputa partida a 9-a,

DESCHIDEREA ENGLEZA
ALB : NEGRU :
Robert FISCHER Boris SPASSKI

Partida a 8-a. Reykjavik, 27 iulie
1. c4 c5 2. Cc3 Cc6 3. Cf3 Cf6 4. 

g3 g6 5. Ng2 Ng7 6. 0—0 0—0 7. d4 
c:d4 8. C;d4 C:d4 9. D:d4 d6 (Poziția 
aceasta a survenit în foarte multe 
partide și este pe larg analizată in 
manualele de deschideri) 10. Ng5 ! 
(Prima surpriză 1 Teoria recomandă 
10. Dd3 cu’ continuarea 10... a6 11. Ne3 
Nf5 12. Dd2 Tab8 13. Taci b5 14. c:b5 
a:b5 15. Na7 1 Ta8 16. Nd4 cu joc ceva 
mai bun pentru alb. S-a jucat și 10. 
Dh4 Ne6 11. Ng5 Da5 12. Taci Tac8 
13. b3 Tc5 cu joc bun pentru negru) 
10... Ne6 11. Df4 ! (Cu Dh4 s-ar fi in-

11... Da5
14. Dd2! . ____ r____|_____
mei la h4 și la 14 permite posibilita
tea acestei retrageri, care realizează 
regruparea Dd2, Ne3) 14... ao 15. Ne3 
b5 (Spasski se decide să sacrifice cali
tatea pentru a nu intra intr-o poziție 
complet pasivă, după manevra Ne3— 
a7, Ta8. Nd4) 16. Na7 b:c4 17. N:b8 
T:b8 18. b:c4 N:c4 19. Tfdl Cd7 ? 
(După această greșeală, Spasski mai 
cedează un pion, ceea ce echivalează 
cu pierderea partidei. Și la alte con
tinuări, însă, apărarea negrului nu 
era ușoară) 20. Cd5 ! D:d2 21. C:e74- 
Rf8 22. T:d2 R:e7 23. T:c4 Tbl-4- 24. Nfl 
Cc5 25. Rg2 a5 26. e4 (Fischer își re
grupează piesele și pregătește submi
narea poziției calului că) 26... Nai 
27. f4 f6 28. Te2 Re6 29. Tec2 Nb2 30. 
Ne2 h5 31. Td2 Na3 32. f5-j- (Odată cu 
deschiderea poziției, avantajul albu
lui devine decisiv) 32... g:f5 33. e;£5-ț- 
Re5 34. Tcd4 R:f5 35. Td5-(- Re6 36. 
T:d6-j- Re7 37. Tc6 și negrul a cedat.

Sergiu SAMARIAN

12. Taci Tab8 13. b3 Tfc8 
(Diferența între poziția da- I

I
I
I
I
I
I
I

PARIS, 28 (Agerpres). — învin
gător în recentul Tur Ciclist al 
Franței, belgianul Eddy Merckx s-a 
distanțat în clasamentul Trofeului 
„Super prestige Pemod“. Merckx a 
acumulat pină acum 378 puncte și 
este urmat pe Poulidor (Franța) — 
185 puncte. Fuente (Spania) — 110 
puncte, Hezard (Franța) — 100
puncte.

BASCHETBALIȘTII CANADIENI 
lOREIOlUAin.P. CHIMII

OTTAWA, 28 (Agerpres). — Echi
pele de baschet ale Canadei vor în
treprinde un turneu în R. P. Chi
neză. la invitația organizațiilor 
sportive din această țară. Baschet
baliștii canadieni vor evolua in ora
șele Pekin, Șanhai, Canton și 
Tiensin.

tn mal multe orașe din Franța s-au dis
putat câteva intfniri Internationale de 
fotbal încheiate cu următoarele rezultate: 
Nantes — Spartak Trnava 0—0; Bordeaux 
— FC Twente 3—3; Strasbourg — Dukla 
Praga 2—3; Nice — Ajax Amsterdam 
1—3.

Rezultatele Înregistrate tn meciurile In
ternaționale de fotbal care au avut loc 
in mai multe orașe suedeze : Oestersund 
—■ Manchester City 0—8; sel. orașului 
Stockholm — West Ham United 0—2 
(0—2); La Goteborg în finala turneului 
dotat cu cupa „Stanley Rous- Wolver
hampton a învins cu 2—1 (1—0) pe Ever
ton. Meciul ț. : . „— -z
spectatori.

a fost urmărit <le 3000 de

Turul ciclist 
desfășurarea
Krynlca — : ____ _____
a trecut linia de sosire Wolfgang Fiedler 
(R.D. Germani) cronometrat in 3h 36:45. 
în clasamentul general pe primul loc 
continuă să se afle polonezul Tadeusz 
Mytnik.

al Poloniei a continuat cu 
etapei a 8-a pe ruta : 

Zakopane (152 km). Primul

Pe patinoarul artificial din Innsbruck s-a 
disputat întîlnirea internaționala de ho- 
hei ț>e gheată dintre echipa Spartak 

Moscova și EV Fuessen (R.F. a Germa
niei). Hochei știi sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 7—2 (2—0, 1—1, 4—1).

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE-REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI '

LIGOR — 5,23 M LA PRĂJINA
In cadrul unul concurs atletic des

fășurat ieri la Poiana Brașov, Nlchifor 
Llgor a obținut un nou record repu
blican la prăjină. cu rezultatul de 
5,23 m. Cu. același prilej au mal fost 
înregistrate performanțele : înălțime : 
Șerban Ioan 2,15 m, disc fete : Carmen 
Ionescu 62,28 m. Olimpia Cataramă 61,10 
m (record personal).

re a întrecut Israelul cu 2*/»—tVi. în 
clasamentul general, continuă să con
ducă reprezentativa U.K.S.S. cu 21!u p, 
urmată de R. F. a Germanie! cu 15*. a p. 
Meciul fruntașelor s-a încheiat cu vic
toria șahiștilor sovietici, la scorul 
de 3‘j—1a. tn jocul următor, liderii 
au terminat egal cu echipierii S.U.A.: 
2—2. Echipa română totalizează
(1) P.

TENISMENII AUSTRALIENI 
LA HILVERSUM

13

CONDUC „UNIVERSITARII" 
SOVIETICI

(Austria) au continuat în- 
campionatului mondial uni- 
șah. Echipa României a 

cu Danemarca (2—2), 
cea următoa-

La Graz
trecerile
versitar de .__
făcut meci egal 
în runda a 6-a, iar in

ÎNTRECERILE 
BASCHETBALISTELOR

In prima zl a turneului 
nai feminin de baschet de 
(Italia), echipa Franței a 
71—64 (33—35) de formația
iar selecționata Italiei a întrecut i
54—53 (32—18) reprezentativa Canadei

lnternatlo- 
la Enna 
dispus cu 

Poloniei.
cu

în sferturile de finală ale turneului 
Internațional de tenis de la Hllver- 
sum (Olanda), au evoluat patru din
tre membrii echipei Australiei pentru 
.Cupa Davis". Colin Dibley a dispus 
eu 6—2, 6—2 de compatriotul • său 
Ross Case, în timp 
a obținut o concludentă 
pra ...........................
gen : . .
Masters a pierdut în fata 
Iul H. Kary cu 8—10, 2—6.
„sfert", maghiarul Varga a dispus . d« 
japonezul Kamiwazumi cu 6—3, 3—6, 8—6. 
Varga eliminase, în turul anterior, pe 
Mal. Anderson (Australia) cu 7—Ș, 6—2.

compatriotul • 
ce John Cooper 

victorie asu- 
campionului belgian P. Homber- 

6—2. 6—3. în schimb. Geoff 
austriacu- 

în ultimul
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