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Mobilizați de istoricele hotărîri ale Conferinței Naționale a partidului, 
răspunzînd cu entuziasm vibrantului apel patriotic ce Ie-a fost 
adresat în Rezoluția adoptată de marele forum al comuniștilor, 

oamenii muncii își încordează eforturile pentru a-și îndeplini angajamen
tele luate in cadrul marii întreceri socialiste, a le depăși, dînd peste plan 
economiei naționale produse mai bune și mai ieftine, realizînd importante 
economii de materie primă, combustibil, energie electrică, folosind la 
damentui maxim de eficiență fiecare utilaj.

De pe întreg cuprinsul patriei ne 
sosesc, în aceste zile premergătoare 
sărbătoririi celei de-a 28-a aniver
sări a mărețului act de la 23 August 
1944, veștile unor înfăptuiri de sea
mă, obținute în toate domeniile de 
activitate

tone oțel. Eaminoriștii brăileni 
angajat să îndeplinească planul 
cinai în patru ani și cinci luni 1cinai în patru ani și

• LUNA IULIE 
de rodnică pentru 
muncitori, ingineri,
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• ÎN JUDEȚUL BRAȘOV, pînă 
în ziua de 26 iulie, au fost obținute, 
peste plan, 455 de autocamioane, 
circa 800 tone îngrășăminte cu azot, 
aproape 3 000 mc prefabricate din 
beton armat, 34 000 mp țesături de 
mobilă. Se estimează că pînă la 
sfîrșitul lunii, colectivele de muncă 
din întreprinderile județului Brașov 
vor realiza o producție suplimentară 
tn valoare de 400 milioane lei I

a fost deosebit 
colectivele de 

. ____ , tehnicieni din
industria județului Maramureș. Ei au 
raportat îndeplinirea cu nouă zile 
mai devreme a sarcinilor economice 
pe primele 7 luni ale anului. Pînă 
Ia 1 august se va da peste plan o 
producție-marfă suplimentară In va
loare de aproximativ 106 milioane 
lei, ceea ce reprezintă 70 la sută din 
angajamentul anual asumat în în
trecerea socialistă.

★

• DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 
și pînă în prezent, colectivul exploa
tării miniere Teliuc a livrat Com
binatului siderurgic de la Hunedoara 
30 000 tone minereu de fier peste 
sarcinile de plan. Aceasta înseamnă 
materie primă pentru 9 000 tone 
plimentare de fontă I

su-

fa- 
chi-
so- 
da-

Toate aceste știri ne bucură și ne 
umplu inimile de mindrie. Consem
năm cu satisfacție că 
avintată a întregii 
muncitoare participă, 
spirit de răspundere, ______  _
trei. Ei urmează cu hotărire exem
plele fruntașilor, nu-și 
eforturile pentru a face 
lui de SPORTIV !

la activitatea 
noastre clase 

cu elan și 
sportivii pa-

precupetesc 
cinste titla*
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PROIECTUL NOULUI COD AL MUNCII

ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT

in finală, 1-0 (1-0) cu Iugoslavia
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• ANILINA ROMANEASCA, 
bricată în cadrul Combinatului 
mic Făgăraș, este tot mai mult 
licitată pe piața internațională, 
torită excelentelor sale calității i
99,2—99,3 la sută concentrație. Insta
lația, intrată în funcțiune cu sase 
luni în urmă, a atins cu mult îna
inte de termen capacitatea de pro
ducție proiectată, astfel că primele 
cantități au și fost livrate benefi
ciarilor de peste hotare i In Bulga
ria, Austria și Elveția, în curind 
urmînd a fi exportate și în India.

EXPRESIA ÎNALTULUI UMANISM
AL POLITICII PARTIDULUI NOSTRU

baza hotăririi Conh

• GRUPUL INDUSTRIAL DE 
FORAJ-EXTRACȚIE din Tg. Jiu a 
încheiat planul producției globale si 
marfă pe primele 7 luni ale anului 
In ziua de 27 iulie. în felul acesta, 
pină Ia 1 august, harnicii petroliști 
si sondori gorjeni vor realiza o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa 7.5 milioane lei.

• LA UZINA „LAMINORUL* din 
Brăila a fost obținută cea de-a 
10 ooo-a tonă de laminate peste plan, 
în urma acestui rezultat, angaja
mentul anual a fost depășit cu 2 000

Ta ________ ________ _
țicnale a P.C R., de ieri a fes-- 
pus dezbaterii publice PROIEC 
CODULUI MUNCII

Document de o mare Inserar 
principială și practică, o adev 
lege-cadru, el definește, în lumina 
politicii partidului nostru, a Învăță
turii marxist-Ieniniste. principiile s> 
normele de bază privitoare Ia rela
țiile de muncă, drepturile și îndato
ririle oamenilor muncii In diferite 
sectoare de activitate, relațiile de 
muncă din unitățile socialiste de 
stat, jurisdicția 
sindicatelor ș.a.

Tn elaborarea 
cii s-a pornit 
fundamental a! 
nostru, potrivit , _
prezintă o necesitate pentru existen
ta și progresul societății, pentru for
marea ji dezvoltarea multilaterală a
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TUL

X-

muncii, atribuțiile
noului Cod a] stat* 
de la un principiu 
politicii partidului 
căruia, „munca re-

cr
- s 
eti

Te

i patria r.oa- 
area pentru 

si asupririi 
că munca la 
. inalienabil, 
ri de înaltă 
etățean. Par-
3 ier.ție aco- 
riad a tine- 
pentru mun- 
listă, manca 
xiie criteriul 
e a merite- 
srem al In- 
itufe OMUL, 
'râs tării sale 
e caza prin
zi socialiste, 
a personali-

(Continuare in pag. a 2-a)

I. PATZA1CH1N ÎNVINGĂTOR
IN „REGATA COPENHAGA 4

BAGSVAERD, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). Du
minică după amiază au avut loc, 
pe renumita pistă nautică de la 
Bagsvaerd, din apropierea capita
lei daneze, întrecerile decisive ale 
tradiționalei competiții de caiac-ca- 
noe „Regata Copenhaga". La ediția 
actuală a marelui concurs au fost

Competiția a fost dominată de echipajele soviet ce
înscrise echipaje din 
Și-au măsurat forțele 
sportivilor din R.D. Germană) ma
joritatea covîrșitoare a maeștrilor 
padelei și pagaei care emit pretenții 
pentru un culoar în finalele Jocu
rilor Olimpice de Ia Munchen și, 
firește, la mult rîvnîtele medalii.

20 de țări, 
(cu excepția

Reputatul canoist I. Patzaichin a obținut o prețioasă victorie și pe lacul, 
Bagsvaerd.

V

FLACĂRA OLIMPICĂ A SOSIT LA ATENA
ATENA, 30 (Agerpres). — Pe 

stadionul din Atena a sosit, venind 
din vechea localitate Olimpia, fla
căra olimpică, care va arde în 
cursul desfășurării Jocurilor Olim
pice de la Munchen. Torța a fost 
purtată de schimburi de ștafetă for
mate din tineri sportivi greci. îna
inte de a fi instalată în incinta sta
dionului, unde va rămîne 24 de ore, 
flacăra olimpică a fost purtată de 
cunoscutul atlet grec, recordman la 
săritura cu prăjina Christos Papani- 
colau. La festivitatea care a avut 
loc, cu acest prilej, au asistat peste 
75 00» de ^tecURH'i*

fiDin Grecia, Lacara olimpică va 
purtată de numeroase ștafete în 
Turcia, Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia, Ungaria, Austria și R.F. a Ger
maniei, urmînd să sosească la Mun
chen la 25 august, în ajunul deschi
derii J.O. Se prevede că în conti
nuare în drumul ei, flacăra olimpi
că va fi purtată de peste 5 000 de 
sportivi și sportive. Flacăra olimpi
că va fi montată în cadrul unei 
mari ceremonii, care va avea loc la 
26 august, în cupola special con
struită a stadionului olimpic din 
Munchen.

Atît numărul cit și 
pețitorilor a stîrnit, 
un interes deosebit, 
competiției au figurat toate 
șapte probe olimpice, și 
caiac simplu, caiac dublu, 
canoe simplu, canoe dublu, la 
masculin (1 000 m) ; caiac simplu și 
caiac dublu la feminin (500 m).
Trebuie spus că la această impor
tantă întîlnire sportivă s-a urmărit 
în principal, de către antrenorii și 
ceilalți specialiști ai țărilor parti
cipante, definitivarea unor echipaje 
olimpice și randamentul la ora ac
tuală, în acest ultim test premer
gător J.O., al unor sportivi reputați.

Echipa olimpică a țării noastre a 
realizat, în această puternică con
fruntare, următorul bilanț : un loc 
I, două locuri II și un loc III. 
Competiția a fost autoritar domina-

valoarea com- 
la Bagsvaerd, 
Pe programul 

cele 
anume: 
caiac 4, 

dublu,

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

CONSTANTA, 30 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Un public foarte numeros a venit 
să asiste duminică seara Ia ultimul 
cuplaj al actuale; ediții a campio
natului european universitar de fot
bal. La ora începerii partidei fina
le, care a opus ech.pele României 
și Iugoslaviei, in tr.bunele arhipli
ne a.e stadionului „1 Mai* se aflau 
20 000 de spectatori. Ei au avut oca
zia să asiste la o primă repriză 
deosebit de agreabilă, la un 
spectaculos, cu acțiuni in vit< 
multe faze de poartă.

Așa cum era de așteptat, echipa 
Românie: a debutat foarte bine, 
confirmînd rolul său de favorită a 
acestei decisive întilnirt. După nu
mai 6 minute de joc, gazdele au 
reușit să deschidă scorul în urma 
unei acțiuni personale a fundașului 
dreapta Jurcă. Acesta a pornit cu 
mingea intr-o cursă impetuoasă în 
partea de teren adversă și nu s-a 
mai oprit pină la linia de corner. 
De aici a centrat foarte aproape de 
linia porții. Krivokapici a plonjat, 
a atins mingea, dar din cauza efec
tului balonul a deviat in plasă. Ve
nit foarte repede, golul părea să 
dea contur unei victorii fără pro
bleme pentru echipa română. De 
acest lucru erau probabil convinși 
și jucătorii noștri, care și-au permis 
să slăbească puțin ritmul. Fapt ce 
era sâ-i coste, deoarece adversarii 
lor au reușit să-și creeze situații 
foarte bune de egalare în min. 22, 
cînd Ștefan a apărat spectaculos un 
șut al lui Cetkovici, dap mai ales 
in mm. 23, cînd un șut a lui La- 
lovici a zguduit bara porții noastre. 
Depășind aceste momente de ten
siune, fotbaliștii români au preluat 
din nou inițiativa în joc și în min. 
34, scorul putea deveni 2—0, însă 
Marcu, la capătul unei frumoase 
acțiuni individuale, a preferat unei

pase 
pier

eficace înapoi, spre un coechi- 
aflat liber, un șut din unghi 

închis, blocat de portarul iugoslav. 
Repriza a doua a meciului este 

caracterizată de dominarea echi
pei române, care nu găsește însă 
calea spre poarta iugoslavă.

La rindul

precizie și se dublează foarte 
atent.

Deși domină marea majoritate a 
timpului, echipa României nu reu
șește să majoreze scorul, termi- 
nînd partida cu o victorie la li
mită, victorie pe deplin meritată.

1

lor, studenții iugoslavi
ROMANIA: ȘTEFAN — JURCA, 

Pexa, DINU, Velea — Strîmbeanu 
(min. 70 Anca), Simionaș ■— Țară-

DINU MUNTEANU

GODICI, Mijatovici, Sudici, Ognja- 
novici —- Cetkovici, RADOVICI — 
Zilvaijevic, LALOVICI, BOSKO- 
VICI, Hatipi.

A arbitrat cu scăpări Antonio Ca- 
nacho (Spania) ajutat la linie de 
Alexander Klacinsky (Cehoslovacia) 
și Ioszef Szilvaszi (Ungaria).

★
în deschiderea cuplajului de pe 

stadionul constănțean au evoluat 
echipele Spaniei și Cehoslovaciei, 
învinsele din semifinale, rămase 
să-și dispute locul trei și deci 
onoarea de a figura printre me
daliatele turneului.

Temperamentalii jucători spani
oli au avut în majoritatea timpu
lui inițiativa și puteau decide vic
toria în favoarea lor pînă în mi
nutul 90, fără a mai avea nevoie 
de prelungiri. Ei s-au dovedit 
total ineficace în fața porții 
verse, nereușind să fructifice 
una din numeroasele situații
vorabile avute. Cînd toată lumea 
era aproape convinsă că pentru 
departajare va fi nevoie să se 
apeleze la lovituri de la 11 m, în 
repriza a doua a prelungirilor 
(min. 114) cehoslovacii izbutesc să 
înscrie în urma unui contraatac, 
prin Mayer, punctul victoriei.

însă 
ad- 
nici 
fâ-

La handbal masculin

PITEȘTI, 30 (prin telefon) — La 
Curtea de Argeș a avut Ioc dumi
nică după amiază meciul interna
țional de handbal dintre selecțio
nata masculină a Bulgariei și re
prezentativa de tineret a țării noa
stre. După un joc echilibrat, care a 
plăcut mult numeroșilor spectatori, 
victoria a revenit oaspeților cu sco
rul de 19—18 (10—8). Este de re
marcat faptul că tinerii handbaliști 
români au ratat foarte multe oca
zii. facilitînd astfel victoria jucăto
rilor bulgari.

Seara, în localitate, s-a disputat 
întîlnirea dintre echipele olimpice 
ale României și S.U.A., încheiată 
cu victoria formației noastre la 
scorul de 21—14 (12—7). Cei mai 
eficienți jucători au fost Kicsid (7) 
— România și Ritz (4) — S.U.A.

AL. MOMETE și
I. FEȚEANU, corespondenți

încearcă solitare contraatacuri, 
care sint însă anihilate de apăra
rea grupată a fotbaliștilor noștri, 
care își marchează adversarii cu

Iungă (min. 46 Oblemenco), SANDU 
MIRCEA, Munteanu, MARCU.

IUGOSLAVIA: Krivokapici-JA- Constontin FIRĂNESCU

ÎNAINTEA SEMIFINALEI DE LA BUCUREȘTI, A „CUPEI DAVIS"

Victorii românești și australiene
n

în turneele internaționale de tenis
„Repetiția generală" a luat sfîrșlt. La Diisseldorf și Hilversum, compo- 

nenții reprezentativelor de tenis ale României și Australiei s-au distins în ca
drul turneelor internaționale la care au luat parte. Ilie Năstase a cucerit cu 
brio două locuri întîi in „Marele premiu al Europei", iar australianul John 
Cooper și cuplul c<țmpatrio_ților săi Ross, Case — Geoff Masters sint și ei învin
gători, in campiona.ele Olandei. lată noi elemente de atracție 'pentru apropiata 
semifinală a „Cupei Davis", de Ia București, care va pune față in față pri
mele rachete române și australiene.

dispunînd de redutabilul tenisman 
austriac Hans Jfary, după o luptă 
dîrză : 6—1, 3—6, 12—10, 3—6, 6—2.

Disputată între două cupluri aus
traliene, finala probei de dublu a 
revenit lui Ross Case și Geoff Mas
ters, care au întrecut pe 
Cooper — Colin Dibley cu

John

ILIE NASTASE — IREZISTIBIL !
DUSSELDORF, 30. — Excelentul 

tenisman român Ilie Năstase este 
primul laureat al întrecerilor pen
tru „Marele premiu ai Europei", în
cheiate duminică Pe terenurile de 
la Rochus-club din Diisseldorf.

Intr-o finală fulger de numai 
1 oră și 20 minute, Năstase l-a în
vins pe vest-germanui Jurgen Fass
bender, care a reușit numai rare
ori să ofere o replică mai susținută 
puternicului său adversar. Scorul 
partidei vorbește de la sine : 6—0, 
6—2, 6—3 în favoarea lui Ilie Năs
tase.

Aproape tot atît de clar s-a impus 
Ilie Năstase, alături de Frew McMil
lan, în finala probei de dublu. Ei 
au dispus cu 8—6, 6—3, de pere
chea „veteranilor" Ion Țiriac — 
Martin Mulligan.

Titlul feminin a revenit sud- 
africanei Pat Walkden-Pretorius, 
care a întrecut, In ultimul meci, pe 
jucătoarea vest-germană Katja Eb- 
binghaus cu 6—2, 1—6, 6—3.

Au fost stabilite echipele României 
pentru Jocurile Balcanice de atletism

Vineri vor începe la Izmir între
cerile celei de a XXXI-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de atletism, eve
niment sportiv cu rezonanță și a- 
dînci semnificații, mai ales în acest 
an al Olimpiadei de la Munchen. 
în vederea 
punzătoare 
loturile de 
evolua Ia 
m, 200 m 
Zamfirescu, Alexandru 
Tamaș Szabo, Gheorghe 
Dorel Cristudor ; 400 m și 4x400 m: 
Alexandru Sălcudeanu, Paul Vasile, 
Gheorghe Ghipu. Gh. Dulgheru: 800 
m: Gheorghe Ghipu, Dumitru TU; 
1 500 m : Petre Lupan. Nicolae 
Onescu; 5 000 m și 10 000 m : Nico
lae Mustață. Moise Hatos: maraton: 
Vasile Toporan, Ion legher; 3 000 
m obstacole: Gheorghe Cefan; 110 
mg : Nicolae Pcrța, Viorel Suciu ; 
400 mg : Ion Burcă. Gheorghe Tă- 
năsescu; 20 km marș i Constantin 
Staicu, Ion Găsitu; lungime: Vasile 
Sârucan, Mihai Zaharia; triplu : Ca
ro] Corbu, Vasile Dumitrescu; înăl
țime: Șerban loan, Csaba Dosa; pră
jină: Nichifor Ligor. Dinu Piștalu: 
disc: Vasile Sălăgean, Zoltan He- 
gheduș; suliță : Gheorghe Megelea. 
Constantin Grigoraș; ciocan : Fre
deric Schneider, Gheorghe Costache; 
decatlon : Vasile Bogdan, Mihal Ni- 
colau ; FEMEI : 100 m, 200 m, 4x100 
m: Mariana Goth, Marioara Lazăr, 
Valeria Bufanu, Eleonora Mono- 
ranu; 400 m, 4x400 m: Liliana Leau, 
Monoranu, Fița. Silai; 800 m: Ileana 
Silai, Rafira Fița; 1 500 m: Natalia 
Andrei, Maria Linca; 100 mg: Va
leria Bufanu, Elena Mirza; lungime: 
Viorica Viscopoleanu, Alina Popes
cu: înălțime : Cornelia Popescu,
Virginia Ioan ; greutate: Valen
tina Cioltan, Ana Sălăgean ; disc: 
Argentina Menis, Carmen Iones-

unei reprezentări cores- 
biroul F.R.A. a alcătuit 
atleți și atlete care vor 
Izmir : BĂRBAȚI : 100 
și 4x100 m : Gheorghe 

Munteanu,
Dulgheru

După o absență 
de două luni, re
cordmana 
aruncarea 
Marion 
și-a făcut 
mițătoare 
re, repetiție 
tederea participă
rii la Balcaniadă 
și la Jocurile O- 
limpice 
Munchen.

Un prim-pian caracteristic al lui Ilie Năstase, In timpul finalei de la 
Diisseldorf.

Telefoto i A. P. — AGERrRES

DOUA LOCURI INTII
PENTRU AUSTRALIA

Finala la mixt: Stove (Olanda), 
Howe (Australia) — Turnbull, Di
bley (ambii Australia) 
6—3.

2—6, 9—7,

Vin-

HILVERSUM, 30 (prin telex). — 
Campionatele internaționale de tenis 
ale Olandei s-au încheiat în probele 
masculine, cu un succes total al 
australienilor. La simplu, John Co
oper și-a continuat seria victoriilor,

Citiți în pagina 
amplâ prezentare 
sului australian

ci 4-a o 
a teni-

în ultimul „amical" înaintea turneului de calificare |a J 0.l/Z

VOLEIBALIȘTII ROMANI
AU DEPĂȘIT MAI GREU

PE CEI AMERICANI
tării la 
suliței, 

Becker, 
o pro- 

reintra- 
în

Foto :
Ion MIHĂICA

cu; suliță: Mai Ion Becker, 
na Neacșu; pentatlon: Elena 
tilă, Elena Mirza.

După cum se poate vedea, 
fiind valoarea scăzută a unora 
tre atleții noștri, la aruncarea greu
tății nu vom înscrie nici un con
curent iar la 3 000 m obstacole,

dată 
din-

unul. De asemenea, se cuvine 
i evidențiat faptul Că din actuala 

echipă a seniorilor lipsesc o serie 
de sportivi (Rățoi, Damaschin, Jur- 
că. Naghi) sancționați de biroul 
F.R.A. pentru abateri disciplinare.

(Continuare in pag. a 2-a)

Floreasca 
partidă de

a găzduit aseară 
verificare a lotu-

Sala 
ultima 
lui olimpic masculin de volei al 
României înaintea turneului de ca
lificare pentru J.O. Reprezentativa 
noastră a primit din nou replica 
formației S.U.A.. care se pregătește 
pentru aceeași competiție. De data 
aceasta, antrenorii români au aii- • 
niat, de-a lungul partidei, desfă
șurată pe parcursul a cinci seturi, 
sextete care au cuprins în majori
tatea timpului jucători de rezervă, 
probabil în Intenția de a-i obișnui 
și pe aceștia cu atmosfera de con- 
cu rs.

Pe fondul unei rezistențe mai 
scăzute a rezervelor noastre, echi
pa americană a evoluat mult mai 
bine, luptînd aproape tot timpul 
de la egal la egal cu românii. Pre
luările serviciului au fost aproape 
fără reproș la americani, ceea ce 
le-a permis și realizarea de com-

binații în atac, prin care au sur
prins,~ deseori, blocajul românilor 
și apărarea lor în linia a doua, și 
de data aceasta vulnerabilă.

Pe de altă parte, jucătorii noștri 
au renunțat surprinzător la ase
menea combinații, ușurînd misiu
nea apărării americanilor. De ase
menea, rezervele echipei române 
n-au acoperit cu suficientă atenție 
terenul de joc, lăsînd deseori spa
ții libere în centru și venind cu 
întîrziere la dublajul atacului sau 
al blocajului. Aceasta a făcut ca 
partida să se mențină echilibrată 
pînă în ultimul set.

După două ore și jumătate de 
joc, voleibaliștii români au obținut 
victoria cu 3—2 (13, 13, -7, -13. 5). 
Au arbitrat : G. Muceo (Italia) și 
N. Ionescu (România).

Mîine dimineață, reprezentativa 
noastră pleacă la Nisa, Ia turneul 
de calificare pentru Olimpiadă.



PROIECTUL NOULUI COD AL MUNCII - 
EXPRESIA ÎNALTULUI UMANISM 

AL POLITICII PARTIDULUI NOSTRU
(Vrmare din pag. 1)

în acest spirit de înalt umanism 
socialist a fost întocmit proiectul 
Codului muncii

Din multitudinea problemelor pe 
care el le ridică la rang de prin
cipiu, ne vom opri asupra uneia 
singure : GRIJA PENTRU S AN ATÂ
TEA FIZICA ȘI MORALA A CREA
TORILOR DE BUNURI MATERI
ALE. în articolul 124 se stipulează: 

„Asigurarea folosirii judicioase a 
timpului liber reprezintă o proble
mă de interes social ; organizațiile 
de stat, sindicale, celelalte organi
zații obștești, fiecare unitate trebuie 
să se preocupe de condițiile nece
sare recrecrii, refacerii capacității 
de muncă, lărgirii orizontului de 
cultură și de cunoaștere a tuturor

S-AU ÎNCHEIAT NAȚIONALELE JUNIORILOR LA SĂRITURI

ECATERINA DUMITRIU Șl VASILE NEDELCU 

LA AL TREILEA TITLU DE CAMPION

•L-

ȘCOLILE SPORTIVE
Numeroși spectatori au fost pre- 

zenți ieri în jurul piscinei de sări
turi de la ștrandul Tineretului, unde 
au fost desemnați ultimii campioni 
ai țării la juniori. Cu un mare in
tere? a fost așteptată evoluția tine
rei Sorana Prelipceanu,, una din can
didatele noastre olimpice, în proba 
de trambulină. Eleva prof. A. Breja 
a executat o serie de salturi difi
cile cu suficientă siguranță și ele
ganță, detașîndu-se net de plutonul 
celorlalte concurente. La această 
oră, eleva din Oradea pare să fie 
cea mai în formă săritoare de la 
trambulina de 3 m din țară și o 
candidată sigură la titlul balcanic 
ce va fi decernat în ziua de 12 au
gust 18 Sofia.

Ca și în reuniunile precedente, 
întrecerile ultimei zile au fost do
minate de reprezentanții cluburilor 
Crișul Oradea și Școlarul București, 
flecare cucerind cite două titluri. 
Coechipierul Soranei Prelipceanu. 
Alexandru Abagiu, a avut cea mai 
bună comportare în proba de plat
formă, unde în mod cu totul inex
plicabil Doru Nedelcu si Ovîdiu La- 
zău au renunțat la săriturile do 
după-amiază <'). •

Ecaterina Dumâtriu și Vasile Ne
delcu s-au impus de o manieră netă 
*■ ia întrecerile de ieri, roalizlr.d 
victorii scoctaia la dli-re-.țe apre
ciabile față de următorii clasați. De 
remarcat că ee, doi sportivi de la 
C. S. Școlarul sin: singurii j umori 
ciasați pe locul I la toate cele trei 
înălțimi (1 m, 3 m și J0 m).

După cum aprecia si antrenorul 
Morbert Hatzak, unul dintre cei mai 
buni specialiști din țară, rtivelul 
concursului din acest an a fost su
perior edițiilor precedente. Majori
tatea sportivilor au prezentat un 
program cu un grad de dificultate 
sporit. A lăsat însă destul de mul' 
tie dorit ținuta lor în ansamblu, ca 
si modul de execuție. Iată și ulti- 
mele rezultate i

JUNIORI I — trambulină (f) : 1. 
SORANA PRELIPCEANU (Crișul 
Oradea) 409,90 p — campioană na
țională, 2. Angela Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 308,30 p. 3. Mibaela Atanasiu 
(C. S. Școlarul Buc.) 291 p. Clasa
mentul la combinată după cele trei 
probe : 1. SORANA PRELIPCEANU 
(Cr.șul Oradea) 858,70 p (a concurat 
numai la două probe), 2. Mihaela 
Atanasiu (C. S. Școlarul Buc.) 
895,65 p, 3, Angela Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 692,70 p; platformă (b) : 1. 
VASILE NEDELCU (C. S. Școlarul 
Buc.) 254,75 p — campion național, 
2. Aurel Crăcănuș (Progresul Buc.) 
192,50 p, 3. Victor Bastar (Progresul 
Buc) 184.40 p. Clasamentul la com
binată după trei probe : I. VASILE 
NEDELCU (O. S. Școlarul Buc.) 
1019 p, 2. Aurel Crăcănuș (Progresul 
Buc.) 688,65 p, 3. Victor Bastar (Pr<>- 
gr esul Buc.) 667,90 p ;

iz?
....     FINALELE CAMPIONATELOR

Of PțlQrflș REPUBLICANE ALE LICEELORdllullulll“ DE SPECIALITATE

NUMEROASE RECORDURI DOBORÎTE ÎN PRIMA ZI

ă

' CIMPULUNG, 30 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru).

Ieri, la ora 9,30, a avut loc pe sta
dionul Liceului Central Experimen
tal din Cîmpulung Muscel deschide
rea festivă a finalelor campionatelor 
republicane ale liceelor cu program 
de educație fizică. Analogia cu 
rezultatele realizate cu 2—3 zile în 
urmă, în cadrul campionatelor șco
lilor sportive, este aproape perfecta ; 
raportate la plan national, multe 
noi recorduri rămîn, în mare mă
sură. fără atributele necesare unor 
performanțe autentice. In plus, nu
mărul general al concurenților n-a 
fost apreciabil, ceea ce denotă că 
sînt încă puțini atleții cate au putut 
trece normele impuse de M.E.l. To
tuși, cîteva dintre probele disputate 
în prima zi au avut desfășurări in
teresante. Vom încerca să descriem 
unele dintre ele. In finala probei 
de 100 mg junioare I, trei atlete : 
Marta Satmary (Lie. F. Bolyai-Tg. 
Mureș), Anca Hoinărescu (Lie. N. 
Bălcescu-Cluj) și Olga Ciobanu (Lie. 
nr. 2-Iași) au coborît sub vechiul 
record (15,0) cu 14,6 s, 14,7 s, și. 
respectiv, 14,8 s. Există deci resurse 
importante ca in această proba di
ficilă, pretențioasă, să se poată în
registra progrese și mai substan
țiale. La 100 m juniori II, A. Fiilop 
(Lie. nr. 11-Ciuj) stabilise un nou 
record în sene cu performanta de 
11.4 s. După numai cîteva minute 
Insă, ia se:-a a doua, V. Miloiu 
(I-v CEJU-Ctapuiang Muscel) a- 
vea să ricerteae bou recordul, 
eotarfod ja 1X3 *. peotra ea in fi
nală. prittz^aa fr-E3M efori, ace- 
Lak M-rtc. să mfc tvatră t i: IU s-

Aje rer- a-j efttt-at I: 

celor ce muncesc. Oamenii muncii 
și familiile lor beneficiază de locuri 
<lc odihnă și de agrement, biblio
teci, case de cultură, cluburi, tere
nuri și baze sportive, precum și de 
alte condiții menite ] să contribuie 
la satisfacerea mereu crescindâ a 
cerințelor și preferințelor în folosi
rea timpului liber".

In această lumină sporesc, în mod 
considerabil, obligațiile care revin 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, altor organe și or
ganizații, de stat și obștești,
investite cu responsabilități în 
domeniul mișcării sportive, de
a lărgi necontenit cadrul de
masă al acestei activități, care își 
aduce o contribuție prețioasă șl ne
mijlocită la întărirea sănătății celor 
ce muncesc, la asigurarea unei 
odihne plăcute cetățenilor patriei.

Sorana Prelipceanu intr-o frumoasă săritură de Ia trambulina
Fote : M. FELIX

JUNIORI I — trambulină (f) : 1. 
ECATERINA DUMITRIU (C. S. Șco
larul Buc.) 352,20 p — campioană 
națională, 2. Beatrice Rois (Crișul 
Oradea) 301,55 p, 3. Liliana Popescu 
(Șc. sp. Sibiu) 289,45 p. Clasamentul 
la combinată după trei probe : 1
ECATERINA DUMITRIU (C. S Șco, 
larul Buc.) 975,65 p, 2, Liliana Po- 
pescg (Șc. sp. Sibiu) 743,10 p, 3. Ru- 
xandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu)

(Lie. nr. 3-Baia Mare) 57,2 : juni
oare II: 100 m Dojna Lașcu (Lie. 35 
Buc.) 12,7 ;
Niță (Lie.

Veronica Proca
re-

înălțime: Georgeta
B. P. Hașdeu-Buzău) 

1,57 m ; suliță i 
(Lie, nr. 2 Iași) 35,38 m (nou
cord) ; juniori I: lungime I. Scar- 
lat (L.C.E.A.) 6,82 m ; 400 m A.
Cristali (L.C.E.A.) 50,3 (nou record) 
juniori II: înălțime: I. Nicu (L.C.E.A.) 
1,87 m (record egalat); 110 mg I.
Crișan (Lie. 11-Cluj) 15,3 (nou re
cord) ; 400 m V. Miloiu 49.6 (nou 
record).

Radu TIMOF7E

AU FOST STABILITE ECHIPELE ROMÂNIEI

PENTRU JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

ale

au 
la

OU 
în-

in schimb, au fost promovate în lo
turi cîteva elemente de certă va
loare din rîndurile juniorilor și 
junioarelor.

în vederea J.B. atleții noștri 
participat, la Poiana Brașov, 
cîteva concursuri de verificare, 
care prilej au fost înregistrate, 
tre altele, următoarele rezultate: 
20 IULIE: 100 m: T. Petrescu 10,7, 
AI. Munteanu 10,7; lungime: Să- 
rucao 7.60 m, Zaharia 7,45 m: pră- 
;-.i- Ligor 5.10 m. Piștalu 5,00 mî

- - Schneider 64.22 m. Costache 
€5 3» m: iz—-: îrălț me : Virginia 
l«*a 1*1 — rec. personal: limgime:

Cu un sprint puternic

ION COSMA [DINAMO] ÎNVINGĂTOR LA FOND

CLUJ, 30 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Duminică îna
inte de masă, pe șoseaua Cluj-Za- 
lău, s-a desfășurat finala campiona
tului național de fond la ciclism. 
La început au luat startul juniorii 
mari, pe distanța de 80 km. Prime
le locuri au revenit următorilor:
1. M. Rămășcanu (Dinamo) — an
trenor M. Mihăilescu, 2. E. Dulghe- 
ru (Voința Ploiești), 3. T. Kovacs 
(C.S.M. Cluj) — toți cronometrați 
cu 2 h 00:49 — medie orară : 39,730 
km.

Abia se terminase cursa juniori
lor mari și s-a dat plecarea celor 51 
de seniori, în fața cărora au stat 
132 km, avînd întoarcerea în orașul 
Zalău și puncte duble de cățărare 
pe dealurile Topei și Meseșului. In 
prima jumătate a cursei se rulează 
compact, la Zalău sosesc primii T. 
Cernea (Olimpia) și T. Drăgan (Di
namo), care au un avans de aproa
pe 100 m în fața celorlalți. Urmea
ză din nou urcușul de la Meseș, 
care ne oferă prima acțiune mai 
eficace: V. Selejan (Dinamo) și V. 
Rățoi (Olimpia), fug din pluton și

687,20 p ; platformă (b) : 1. ALEXAN
DRU HAGIU (Crișul Oradea) 383.40 
p — campion național, 2. Tiberiu 
Laszlo (C.S.M. Cluj) 325,40 p. 3, 
Francisc Lsszlo (C.S.M. Cluj) 
228,35 p. Clasamentul la combinată 
după trei probe : 1. TIBERIU LASZ
LO (C.S.M. Cluj) 1 064,15 p, 2. Fran- 
cișc Laszlo (C.S.M, Cluj) 988,35 u, 3 
Doru Nedelcu (C. S. Școlarul Buc.) 
930,70 p.

IASUL ATLETIC
9

Printre rezultatele notabile ale 
campionatelor naționale de atletism 
rezervate juniorilor s-a numărat ți 
acel 48,3 realizat de ștafeta femi
nină 4x100 m. reprezentantă a Li
ceului nr. 2 din Iași. în urmă cu 
cîțiva ani, succesul elevelor ieșence 
ar fi făcut senzație. Astăzi însă... 
în dulcele tîrg al Ieșilor, atletismiU 
nu mai este la prima sa victorie. A 
fost școs din anonimat, prin ’67, 
către Viorel Suciu (10,9—100 
14,3—110 mg., 54,8-—400 mg.) și 
atunci, încet (moldovenește), dar si
gur, cucerește redută după redută.

Anul trecut de pildă, atleții ieșeni 
și-au trecut numele în dreptul a 13 
recorduri naționale de juniori în 
timp ce anul acesta, au obținut 12 
titluri. O situație Ia fel de îmbucu
rătoare întîlnim și la capitolul re

de 
m, 
de

Valeria Bufanu 6,32 m, Elena Vin- 
tilă 6,23 in, Viorica Viscopoleanu 
6,20 in; disc ■ Carmen Ioneseu 61,40 
m. Olimpia Cataramă 59,43 m; su
liță: Marlon Becker 57,34 in (rein
trare după o pauză de două luni!); 
24 IULIE: prăjină : Piștalu 5,08 tn, 
Ligor 5,08 m; 28 IULIE — dintre 
rezultatele publicate în ziarul nos
tru de sîmbătă rețin atenția, noul 
record la prăjină al lui Nichifor 
Ligor — 5,23 m (a trecut din pri
ma încercare la 4,75 m, 4,95 m. 5,05 
m, 5,17 m și 5,23 m și a doborît, în 
cădere la 5,30 m !), ca și performan
țele celor două aruncătoare de disc, 
Carmen Ioneseu — 62 28 m și O- 
limp l î Cataramă — 61,10 m (re
cord personal). 

se distanțează cu atît mai mult cu 
cît al doilea pluton, format din 14 
alergători, care are în componență 
patru dinamoviști, încearcă înceti
nirea ritmului pentru a înlesni e- 
ventuala victorie a lui Selejan. Cei 
doi au la km 95 un avans de 1,20 
minute, iar la km 109 2,30 min. Fu
garii nu rezistă și sînt înghițiți pe 
dealul Topei de către plutonul con
dus de I. Cosma, N. David, I. Cer
nea. și alții. Pe ultimii kilometri di- 
namoviștii avînd „superioritate" 
numerică atacă prelungit și obțin 
un dublu succes.

Ordinea sosirii: J. Ion Cosma (Di
namo Buc ), 2. G. Constantin (Dina
mo), 3. N. David (Mureșul Tg. Mu
reș), 4. I. Cernea (Olimpia) 5. C. 
Tănase (C.S. Brăila), 6. C. Cîrje 
(Dinamo) — toți cu timpul de 3h 
35:10,0. Așadar titlul de campion 
Ia fond pe 1972 a revenit ciclistului 
dinamovist Ion Cosma (antrenor N. 
Voicu).

La juniori mici (50 km), pe pri
mele locuri s-au clasat: 1. A. Cioba
nii (Voința Ploiești) — antrenor A. 
Ioneseu, 2. Gh. Șchiopu (Șc. sp. nr. 
I Buc.), 3. I. Maja (C.S.M. Cluj) — 
toți cu 1 h 21:34,0.

P. RADVANT

ȘI-AU DESEMNAT ULTIMII CAMPIONI
GALAȚI, 30 (prin telefon). în lo

calitate ș-au încheiat întrecerile 
campionatelor republicane de înot 
rezervate școlilor sportive. Iată ul
timele rezultate :

COPII B — 100 m spate (f): 1.
Carmen Bur.aeiu (Sibiu) 1:24.4. 2. 
Carmen Nișulescu (Șc. sp. 2) 1:26.4. 
3. Daniela Roșea (Timiș.) 1:26,4 ; 100 
m spatg (b): 1. H. Habetler (Ti
miș.) 1:13,0 — record național. 2. 
F. Stiger (Reș.) 1:21,1, 3. U. Camili 
(Șc. sp. 1) 1:23,8 : 100 m bras (f); 
D. Roșea (Timiș.) 1:32,0, 2. Judit 
Huniadi (Reș.) 1:33,0. 3. Camelia 
Roșu (Ploiești) 1:34,4; 100 m bras 
(b): 1. H. Habetler 1:29.8. 2. C. Io- 
nescu (Șe. sp. 2) 1:33,5, 3. U. Camili 
1:35 2 '

COPII A —100 m delfin Ib): 1. 
D. Gropșan (Reș.) 1:11.0. 2. H. 
Lucaciu (Sibiu) 1:11.4. 3. A. Ursu 
(Șc. sp. 2) 1:12,6 : 200 m mixt Ti: 
Julieta Mi roșu (Reș.) 2:47.4, 2. Ana 
Gwrgiu (Reș.) 2:51.1, 3. Came.ia 
Hoțescu (Ploiești) 2:55.0 : 4x190 m I 
mixt (f): 1. Șc. sp. Reșița 5:2 .4. j
2. Șc. sp. Timișoara 5:28.4. 3. Șc. sp.
Ploiești 5:36.9; 2-jO m liber (t): 1. i
l. Sveț (Șe. ip. 2) 2:2X9, C. I. Fa- | 
zekaț <Tg. Mureș) 2:22.1, 3. C. C:u- 
r*tu SP- 2> 2:23,3 ; 200 m liber 
(f): l. Juiieta MirOR: 232,5. 2. Ioa
na Ranuiy (Tg. Mureș) 2 42.6. X | 
Elena Par.ail sv (Se. sp. 2) 2:43.0 ; I 
200 m m xt (b): I. D. Gropșan I 
2 35.3. 2. P. Draru (Sc. sp. 2) 2:40.8. 
X I. Fazekaș 2:4X4 :

JUNIORI — «Om liber (f): 1.
Steam a Sedan (Reș.) 5 34C. 2. Cor
nelia PeCratu .Se. sp. 2) 5:41 J). 3. 
Sanda Busuioc <Ttra:s.l 5:33.8 : 1500
m. liber (b): 1. A- Horvat (Șc. sp. 1) 
20.49 4. 2. A- Barani (Reș.) 20:51.8, 3.
H. Putocmk (Tmtiș.) 21:1X6; 100 m 
delfin (b): 1. P. Ghindaru (Șc. sp. 2) 
68.5. 2. L. Șcptereanu (Șc. sp. 1) 
TO.2. X V'. Drăgan ’Șc. sp. 2) 70.3; 
200 m mixt (f): 1. Dagmar Hluzin 
(Res.) 2:51.2. X Liseîotte Seidl (Ti
miș.) 2:54.0. 3. T reale Leutschaft 
(Timiș.) 2:54.1 ; 4x100 m mixt (b):
I. Șc. sp. 2 4:373. 2. Șc. so. 1 4:42.5,
3. Șc. sp. Reșița 4:42.6; 200 m li
ber <b): 1 P. Ghindaru 2:13,4. 2. A, 
Horvat 2:1X9. 3. I. Sporea (Reș.) 
2:19.4 : 200 m liber (f): S. Sleeian 
2:33.4. 2. C. Petratu 2:35.4, 3. D.
Hluzin 2:41,2 ; 200 m mixt (b): 1. 
L. Sopterear.u 2:28.9. 2. E. Manoles- 
Cu (Șe. sp. 2) 2:33,3, 3. P. Ghindaru 
2:33.8 ; 4x100 m mixt (f): 1. Șc. sp. 
Reșița 5:16,3, 2. Se. sb. Timișoara 
5:24,6.

T. SIRIOPOL-coresp. Județean 

corduri naționale, ca și în alte nume
roase sectoare ale activității atletice. 
Dintre toate un fapt ni se pare însă 
deosebit de semnificativ. La finele 
anului 1971. lașul avea 210 atleți 
legitimați iar la ora actuală, în 
dreptul aceleiași rubrici întîlnim o 
creștere de șută la sută (!).

Printre cei mai reprezentativi 
atleți ai lașului se numără si Radu 
Gavrilaș (proaspăt bacalaureat, maes
tru al sportului, speranță olimpică). 
Cu 7183 puncte, Radu deține re
cordul național de juniori la de
catlon iar cu 14,4 pe cel de la 110 
mg. Ne mai referim la Adriana Sur- 
du campioană la senioare — 100 m. 
Olga Ciobani: (pentatlonistă). Cocu- 
Ieana Bucătaru (pentatlonistă), Flo
rin Bejan (decatlonist), Petră Mur- 
goci (la 3 000 m obstacole s-a apro
piat simțitor de norma de maestru), 
Andrei B'așko (sulițaș — lotul de 
tineret) etc.

Și totuși, față de numărul mare 
de studenti și elevi, ca și de cel al 
tinerilor muncitori pe care îi are 
acest important centru cultural și 
industrial al țarii, atletismul nu a . 
progresat atît cît s-ar fi cuvenit. De 
altfel, într-o discuție avută cu de
canul facultății de educație fizică 
din Iași, Alexandru Merieă, unul 
dintre valoroșii noștri atleți din pe
rioada 1954—1958, acesta recunoaște 
că marea majoritate a recordurilor 
atletice județene reprezintă valoarea 
recordurilor naționale de acum, a- 
proximativ, 20 de ani. „Și totuși —- 
ne spune Alexandru Merieă — mai 
ales acum nutresc mari speranțe în 
privința viitorului atletismului 
ieșean. Personal, ca antrenor al clu
bului sportiv Universitatea ani Iro
sit mult timp fără să fi putut obține 
rezultatele dorite. Este adevărat, au 
existat și motive obiective care au 
deierminat această ștare de lucruri.

Iată-l pe reputatul maestru Tac'ae. Ceualulu, fost multiplu campion al țării, arătind viitorilor tenisme.ni una din 
loviturile de bază ale jocului cu ■: Foto ; THEO MAC/>KSCHI

CENTRELE DE INIȚIERE- 
CALE DE RĂSPÎNDIRE A SPORTULUI

Deși se află aproxr 
putui existenței lor, 
practicare a sportul u 
prezență demnă dc " 
cadrul preocupării 
tegoriî de cetățeni 
aceste centre ? S-a 
multă vreme că ui 
cetățeni doresc, s 
practica diferite sperr 
ciții fizice, fie in scop 
unor pasiuni, fie pe 
convinși și de mar le 
recreării și ale menț-..-. 
prin sport, f:e pentr 
unor deficiențe f.zce 
nută, grupe de tn-SC" 
la locurile de mu 
sume de bar.:, < 
cadrul acestor ce 
sport desate cu 
de asistența califii 
de specia^ tate fi 
de ce ne-am propt 
pentru a «uoi c 
donatele pe 
tatea
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cent

4j de
țre- ori ->e sĂntămînă. 
KMîbtl.tătiîe lor fizice 
de preferin’e la soi. 
aparate și în aer 
alergări pe diferite

se 
cu

De pildă, lipsa anei săli adecvate 
pentru continuitatea antrenamente
lor pe timp de iarnă sau nivelul 
sportiv scăzut al tinerilor studenti 
pe care îi pregăteam. Nu facultatea 
este aceea care să se ocupe de pro
cesul de instruire al tinerilor por
nind de la zero, ci de șlefuire a 
unor deprinderi, care se presupun 
că au fost însușite de către aceștia 
in perioada liceală. Altfel, muncești, 
muncești și bați pasul pe Joc. In 
Iași sînt multe elemente tinere, do
tate, iar in ultimii ani. profesorii de 
educație fi;! ă au început să 
preocupe de atletismul școlar 
mult ntai multă seriozitate decit in 
trecut. La Liceul nr. Z. profesorii 
Radu Titiniuc, Radu Constantinescu. 
Vasile Mitvighi. ca și Marcel Pâcă 
de la 11 cui Dimitrie Cantemir au 
scos rezultate mai mult decit ono
rabile șj oiriind mi-ar face plăcere 
să mă ocup de pregătirea sportivă 
atletică a foștilor lor elevi. In ase
menea condiții, nivelul performanțe
lor atletice ieșene ar crește conside
rabil".

Apreciem concepția nouă, orienta
tivă privind legătura care va trebui 
să existe pe viitor între școală și 
facultate și nu ne îndoim că afirma
țiile tovarășului decan Ai. Merieă 
vor deveni fapte. In asemenea con
diții numărul atleților ieșeni va 
crește nu sută la sută, așa cum s-a 
întîmplat în ultimele șase luni ale 
anului în curs, di mult mai substan
țial, iar valoarea recordurilor jude
țene se va apropia simțitor de ni
velul actualelor recorduri naționale 
sau vor coincide chiar cu multe 
dintre acestea.

Gheorghe ȘTEFANLSCU 

rentabilă in același timp — a du- 
;_.u. bucureștean, demnă și de a- 
tenția altor unități sportive de ace
lași gen

★
Am discutat cu cîteva dintre per- 

ser riv care frecventează cursurile
-__  z- z, ".z...--. că igienică a

? ' a.: ■ ac r'i
asupra excelentelor urmări ale prac* 
•..câr.i acestui fel de mișcare fizi
că, Mariana Xecula. asistentă la In
s’ -7ul pjhterr.ic București, a că- 
pî’at asnec : fizic normal, plăcut, 
sărind in șase Iun: 20 de kilogra
me; -.£ nera Ecaterina Simasepre- 
- r.ă perfect acum, după ce. cu un 
aa in urmă, era complet lipsită de 
forță și de viteză de reacție, ingine
ra Fri cta Li că depășește mult mai 
ușcr greutățile pe care le întîmpină

• AștepUa aportul și inițiativele 

d«ha£ar sportive de performanță!
• De:ase« acum, mult mai ușor, 
țresti.fe vieți cotidiene" • Bunul 
reaaae — ccn Vie esențială a votului

de Hxredere al cetățenilor

in vj£a co dutrX bazindu-se pe un 
rr-, Aru psih ț perfect, rfjtigat I® 
ar=a e'șraăr i rigrraase a procra- 
=*e---r de < g. _Z 72

— Faarte «w!te persoane care au 
actrvM ia teatral aestru — ne-a 
sp-'-s una d-zxzre ce.e dxiâ profesoa- 
-f Aer» Oman — s-*u obișnuit eu 
prsctvam regulată a exercițiilor. 
iar Mi le-am iacurajat să lucreze 
si arată ca mijlaaee ajutătoare sim
ple Obișaaința s-a păstrat și după 
ce ele aa ineelat să ne viziteze.

Intr-adevăr, cu tivarea obișnuinței 
"e a face mișcări de gimnastică 

zrinîc, în orice condiții, trebuie să 
f.e unul dintre scopurile principale 
ale centrelor de gimnastică pentru 
populație. Propaganda verbală și 
pracrieâ. făcută sportului individual 
efectuat consultările si recomandă
rile cadrelor de specialitate asuora 
exere-.tii'or alese trebuie neapărat 
si constituie cu adevărat, scopuri și 
metode de lucru ale acestor centre. 

CUMPĂRAȚI LA PREȚURI REDUSE CU 10—IM :
• Felurite țesături de mătase artificială.
• Confecții din resături de bumbac și tip bumbac : rochii, rochii de 

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

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

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

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

• încălțăminte din înlocuitori de piele — pentru bărbați, femei și copii.

Ele ar deveni astfel ceea ce trebuie 
să fie: centre de iradiere în rîndul 
populației a educației fizice.

★
Esențială ni se pare instituirea în 

aceste centre — de către ele însele 
— a unui bun renume. Contribuie, 
în primul rînd, seriozitatea cu care 
forurile tutelare privesc existența 
lor, angajarea unor oameni compe
tent! pe linie sportivă, amenajarea 
unor instalații auxiliare neapărat 
necesare, cum ăr fi dușurile cu 'ăpă 
caldă sau oglinzile montate pe pe- . 
reți. La centrul din Calea Victoriei 
au fost solicitate intens de către ce
tățeni un aparat de vibromasaj si 
angajarea unui masor. Continuitatea 
activității este încă una din condi
țiile esențiale ale ciștigării încrede
rii cetățenilor. Cei cinci ani neîntra- 
rupți în existența centruiui fac ca 
în acest moment, el să nu poată sa
tisface numărul mare de solicitări, 
căci numai la un curs sînt. înscriși 
200 de cetățeni.

Foarte interesantă și plină de ur
mări favorabile este instituirea u- 
nor astfel de centre Pe lingă marile 
instituții. Un exemplu excelent îl 
constituie centru] asociației sportive 
Locomotiva, a Ministerului Tran
sporturilor și Telecomunicațiilor. 84 
de salariați din minister (la care s» 
adaugă alti 12 din alte instituții) 
practică sportul, (in spacial tenisul 
de cîmp, pe cele trei terenuri exis 
tente) sub conducerea secretarului 
asociației, M. Cimpeanu. Este astfel 
mult mai eficientă propaganda pen
tru sport făcută în cadrul aceleiașr 
--st.-j»’: chiar prmtre euîeC'^-de., 
serviciu. * ••

Iată așadar, cîteva aspecte legate 
de activitatea centrelor de inițiere 
în sport pentru populație. S-ar mai 
putea adăuga și altele. Diferențierea 
pe sporturi este unul dintre ele. ca
pabil să vină în intimoinarea orică
ror dorințe: tenis, judo, culturism, 
înot, gimnastică. Pot fi, apoi, men
ționate preocupările din ce în ce 
mai atente care apar în unele orașe 
de provincie, cum ar fi Constanța, 
Timișoara, Cluj. Iar toate aceste 
fapte nu denotă nimic altceva decît 
că din ce în ce mai multi cetățeni 
simt nevoia de mișcare fizică. Așa 
că. trebuie făcute toate eforturile 
pentru ca. printre altele, rețeaua 
centrelor de inițiere să fie extinsă 
cit mai mult Și organizată conform 
exigențelor omului contemporan.
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(tineret) 4-5

BRAȘOV 30 (prin telefon). îa saia 
de sport din stațiunea Poiana Bra- 
șov a avut loc simbătă seara întâl
nirea internațională amicală de

lupte libere între reprezentativele 
de tineret ale României și Bulgariei. 
Victoria a revenit, la limită, sporti
vilor bulgari. Numeroșii spectatori 
prezenți în sală au urmărit cîteva 
partide interesante, de un nivel teh
nic satisfăcător. Cîțiva dintre repre
zentații noștri au comis însă gre
șeli tehnice în meciurile lor și au

UN INEDIT

BRÂILEANĂ

CONCURS

BLASOVA

BRAILA, 30 (prin telefon). Baza 
sportivă și de agrement Blasova, si
tuată la 30 de km de Brăila, pe 
Insula Mare, a găzduit, de eurînd. 
primul concurs oficial de caiac-ca- 
noe. Răspunzînd invitației secției de 
specialitate a Clubului sportiv Bră
ila, Iotul olimpicilor spanioli, aflat 
de mal mult timp în pregătire pe 
Jacul Snagov, s-a deplasat la Bla- 
sova pentru a susține o întîlnire 
amicală cu caiaciștii și-canoiștii bră
ileni, partipipîp4,,lp unele probe.

Beneficiind și Ue o dotare tehnică 
corespunzătoare (sc'ară de cronome
traj, balize, ponton de lansare), 
competiția s-a. bucurat de o bună or
ganizare, fiind bine apreciată de 
oaspeți, din rfaduT cărora s-au evi
dențiat Ricardo Sales (caiac . 1 — 
1 000 m 4:29,0), Herminio Menendez 
și Jose Celorrio (caiac dublu — 
1 000 m 3:56,0). care au cîștigat pro
bei" respective.

Această întrecere a servit și ca o 
bună selecție pentru sportivii brăi-

Icni, în perspectiva 
ia apropiatele campionate 
cane de juniori, la „Criteriul olim
pic" (ambele programate la Snagov) 
sau la „Criteriul speranțelor" ce se 
ia desfășura ia Tulcea. la sfîrșitul 
lunii august. Iată, de aitfel. cele mai 
bune rezultate obținute de caiaciștii 
și canoiștii brăileni în acest concurs 
inaugural : feminin, caiac simplu 
(500 m) : Iuliana Goncearenco 2:36.1: 
caiac 4 (500 m) • I Goncearenco, T. 
Larion, J. Dinu. V. Petre 2:18,0; 
masculin, caiac simplu (500 m) s D. 
Ghenov 2:13.4; caiac 4 (500 m): A. 
Frigioiu, T Dumitrescu, C. Girip, 
Gh. Sighinaș 1:42.9; canoe simplu 
(500 m) : N. Sa va 2:36.8; canoe du
blu (500 m): E. Leu, T. Tânase 2:09.6; 
caiac simplu (1 000 m) : A. Frigioiu 
4:44,4; caiac dublu (1 000 m) : C. Gi
rip, Gh. Sighinaș 4:10,1 : canoe sim
plu (1 000 m): N. Sava 5:20.4 ; canoe 
dubiu (1 000 m) : P Simion, I. Sil
van 4:52,2.

participării lor 
republi-

fost lipsiți de voință. Bine s-au com- 
portST,-din'formația țării noastre, 
Androne Petrone, Tânase Pancă șl 
Ladislau Simon — el a furnizat cel 
mai frumos meci al reuniunii 
care, de altfel, au și obținut victo
riile reprezentativei române.

REZULTATE: cat. 48 kg — Gh. 
Ștefan p.p. P. Metodiev; 52 kg — 
Em. Butu egal H. Lazarov; 57 kg 
— Gh. Dobrinel p.t. I. Ștefanov; 
62 kg — A. Petrone b.p. J. Bon- 
kov; 68 kg — V. Moraru p.p. F. Ka- 
zimov; 74 kg — T. Pancă b.p. N. 
Lundev; 82 kg — V. Țigana? p.p. P. 
Zaberschi; 90 kg — I. Dumitru și 1. 
Gheorghiev descalificați — decizia 
îl nedreptățește pe concurentul nos
tru; 100 kg — E. Panait egal A. 
Raimov: —100 kg — L. Simon b.D 
N. Dimitrov

Cea de a doua întîlnire, progra
mată pen*ru duminică dimineața, 
s-a transformat într-un antrenament 
comun datorită înțelegerii între con
ducerile celor două formații.

C. GRETA- coresp. județean

LA GSECC-ROMANE : Donarea Galati-

Reprezentativa R. S. S. Moldovenească

I. BALTAG-eoresp.
» . .-—BCaWiBIHiWill HI IM

SE CUNOSC

PRIMII CAMPIONI DE JUNIORI Al ȚĂRII
' ORADEA, 30 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). Datorită nu
meroșilor pârticipanți, precum și 
faptului că mulți dintre concuren- 
tii mai vaiăwwL^u. luai parte la 
mai miilte,„£j'£iț5e>’n desfășura
rea finalețțir ?i semifinalelor cam
pionatelor nrîațfBWfTe dc tenis ale 
juniorilor aW survenit am (nări și 
modificări program.

La fete, icategoria 17—13 ani, Vir
ginia Ruzicj (Dinamo București) a 
cucerit titlpi de campioană republi
cană la junioare, intrecind in fi
nală pe coîăga' sa de club. Maria
na Simionescu, cu 7—5, 6—4, La 
băieți categ. 17—-18 ani finala — 
care a dur&ț pește 4 ore — a re
venit lui Florin Manca (Dinamo 
Buc.) care h chștîgat în cinci seturi 
meciul cu Curcă (Progresul): 6—2, 
4—6. 4—6. 6—1, 6—1. La fete categ. 
15—16 ani s-a disputat semifinala, 
în care Mariana Simionescu a în
trecut pe Ană Balaj (Constructo
rul Hunedoara) cu 6—2, 6—1. iar 
Simona Nunweiller (Progresul) a 
întrecut-o cu 6—1. 6—1. pe Ma
riana Hadgiu (Dinamo). Finala se 
va juca mire Simionescu și Nun- 
weillcr.

La băieți catcg. 15—16 ani în 
semifinalărin'ti ftJSt obținute urmă
toarele i'4Bft^8^;iPBCS-cu-'Boz^oc 6—3, 6—3 ’Tabaraș—Dărbu 7—5 
6—3. Finala se va juca intre Tă
băraș (Progresul) — lonescu (Di
namo Buc.). în sferturile de finală 
la dublu fete s-au disputat meciu
rile: Virginia Ruzici, Mariana Si
mionescu (Dinamo Buc.) — Dorina 
Brăștin, Mihacla Erk (U.T.A.) 6—2, 
6—2 : Maria Denov, Eleonora Uscă 
(U.T.A.) — Mariana Hadgiu, Elena 
Popescu (Dinamo Buc.) 6—4, 7—5 ;

Cristina Bădim, Florența Mihai (Di
namo Buc.) — Elena Precup. Geor- 
geta Groza (Șc. sp. Timișoara) 7—5, 
7—5.

La dublu băieți Vilcioiu (U.T.A.). 
Giurgiu (Sănătatea Oradea) — Si- 
laghi. Negru (Politehnica Cluj) 
10—3. 6—2.

Ultimele meciuri, se vor juca 
luni.

13-5 și 9-9
GALAȚI 3* (prin telefon). Echi

pa de lupte greco-romane a clubu
lui Dunărea Galați a susținut două 
îr.tflniri amicale cu reprezentativa 
R.S.S. Moldovenească, revanșa de 
acum o săptămină de la Chisinău. 
Meciurile desfășurate in sala sportu
rilor din Galați au fost viu dispu
tate. de un bun nivel tehnic, 
prima întEnire victoria a 
gă’ătenilor cu 13—5. 
a doua punctele au 
9—9. S-au remarcat.
bit. D Marin — 57
torii), V. Rush — 48 kg (o victorie 
$i un meci egal). Gb. Ciobotaru — 
68 kg (două victorii) de la gazde, 
iar din echipa sovietică s-au distins 
V. Potrimbă — 52 kg (o victorie), 
și P. Loza — 82 kg (două victorii).

în 
revenit 

iar în cea de 
fost împărțite, 
în mod deose- 
kg (două vic-

• V. ȘTEFÂNESCL-coresp.Ilie GIIIȘA

STRUNA A OBȚINUT

VICTORIA DE CONSOLARE...
deosebit 

certă 
iată, 

au contribuit 
obțină un suc- 
zilei, .Premiul 

a reunit la 
recentului Der- 

Totpedn, dar 
Hirondița și a 
toată tru:nu- 
fi succint <?es- 
din plecare o 

căreia n-au »u- 
cu greu.

asistență 
program de 
pasionante, 

care

Timp minunat, 
de numeroasă, un 
calitate, alergări 
pe scurt, factorii 
ca reuniunea de ieri să 
ces complet.

Alergarea principală a 
municipiului București", 
start pe • toti .eroii" 
by, mai puțin, firește, 
în plus Pe Habar si 
prilejuit o întrecere de 
sețea, care merită a 
crisă. Iuta a Imprimat 
alură foarte rapidă, 
tut să-1 facă fată, decît 
urmăritorii. Totuși. în cea de a doua 
jumătate a parcursului. Struna a 

" ‘ ‘ cu
Hirondița 

Ca și curo 
că eșecul

__  „ _______  Struna 
resursele necesare sa atace 
aplomb. Ia fel ca Si 
se apropie de lideră, 
voit să demonstreze 
Derby s-a datorat unor împreju- 

ne 
re- 

km, 
ceea

găsit
mult 
și să 
ar fi
rîin ... .......
rări speciale, Struna s-a detașat 
linia dreaptă și a cîștigat cu un 
cord excepțional, de 1:25,9 pe 
raportat la distanța de 2 260 m, 
ce dovedește, o dată mai mult, că eleva 
lui Oanâ este într-adevăr, campioana

................................  s-augenerației de 4 ani. Foarte bine 
apărat Hirondița șl Filtru.

Din ansamblul rezultatelor se 
pune dublul succes al antrenorului 
Vasile Gheorghe cu Gorun șl Dan-

im-

cu Cum- 
faptul câ 

al cincilea 
cu Tulnic. 
: Sabotor

Karlinga. cîștigător 4. 
cursa a Il-a s

Boitan) 34,4. T 
Ugător 4. event 23, 
triplă Î75 : cursa a 
(N. Simion) 1 
cîștigător 10. 
din ea triplă 2 009 ; 
plit (Fi. Pa?că) 
tor 5.
V»a :
Fidela. 
101, ordinea 109, 
416 : cursa a VI-a : S
25,9, Hirondița, Sonda. . . 
gător 2. event, ți, ordinea 8 ; 
a VTI-a : Tulnic (Tr. r.:_. 
Basm, Filorriela, 
5, ordinea 21, 
cur.*a a vni-a :
lescu) 37.6. Artizan, cîștigător 
event 27, ordinea 2. Pariul austriac s-a 
ridicat îa suma de lei 27171 și a fost 
cîștif?at de trei buletine cu 
combinații a 6 cai, revenind 
rej combinații cîte 3 396 lei.
13 587 lei. Retrageri Obreja.

Niddy DUMITRESCU

sator. Serafim Mihăiiescu 
pat și Cabanier, precum și 
Traian Marcu a obținut 
succes in actualul sezon 
Rezultate tehnice : rursa I 
(I. Oană» 33.3. " 1
ordinea 23 : 
(N ~

_ Gorun
Delfin. Hemon, ciȘ- 

, ordinea 47, ordinea 
IlI-a . Dansator 
Sufertaș. Bltfa. 

event 106. ordinea Sț. or- 
cursa a IV-a : ~ 
31,7. Hidra, 

event 133. ordinea 81 ; 
Mercedes (N.

Caliopa, 
ordinea

Gheorghe) 
cîștigător 10. 

ordinea 
Struna (I. 

,—J. Semeț,

Marcul 
cîștigător 3. 

ordinea triplă 
Cabanier (S.

Cum- 
cîșfigă- 
cursa a 

32.6, 
, event 

triplă 
Oană) 
eîșli- 
cursa 

I 211.
event 

120 ; 
Mihăi- 

4.

patru
fiecă-

Report

ÎN TURNEUL DE FOTBAL JUNIORI „PRIETENIA"

PRlEIEMIi

BULGARIA — R. D. GERMANA
3-1 (1-1)

REȘIȚA, 30 (prin telefon, de U 
corespondentul nostru).

La fluierul arbitrului cubanez 
Juan Lopez Palia cele două echipe 
au început o luptă indirjită pentru 
victorie. Bulgarii reușesc în min. 11 
sâ deschidă scorul prin extrema 
stingă Kurbanov. După primirea a- 
cestui gol, echipa R. D. Germane 
iese decisă la atac, Riediger reușind

egaiarea in min. 22. Meciul devine 
tot mai disputat, în min. 26 și 27, 
echipa bulgară avind bune ocazii de 
a înscrie, dominlnd finalul primei 
părți a jocului.

Repriza a doua debutează cu o 
bară a Iui Dicev. portarul Creutzer 
fiind serios întrebuințat in următoa
rele 15 minute. Meciul se echili
brează apoi, ambele echipe sînt 
avertizate pentru joc dur, arbitrul 
cubanez arătînd de patru ori carto
nașul galben, de două ori pentru 
fiecare formație. în minutele 72 și

79 se înscriu două goluri spectacu
loase, realizate de Tronkov și Kur
banov, pecetluindu-se la 3—1 scorul 
final, favorabil — pe merit — bul
garilor.

Cu scăpări, arbitrajul cubanezului 
Juan Lopez Palia.

ROMÂNIA I — CEHOSLOVA
CIA 3—0 (1—0)

Echipa României debutează bine- 
în partida vedetă, reușind în min. 
10 să deschidă scorul prin Răduca-

Meciuri
TRACTORUL BRASOV—STEAUA 

4—4 (3—3)
Steaua și-a încheiat prima parte 
pregătirilor efectuate la Brașov, 

’ ’ ' de
a 
susținînd un nou meci amical, 
data aceasta, cu divizionara C Trac
torul Brașov. Jocul, urmărit de câ
teva mii de spectatori, a fost destul 
de dinamic și cu multe faze de 
poartă. S-au remarcat Dumitnu IV, 
care a acoperit tot terenul și Vci- 
nea de la bucureșteni. respectiv Pe- 
truț. Au marcat Voinea (2), Tătara. 
Sătmăreanu pentru Steaua, respec
tiv. Kereszteș, Stoicu, Trăznea și 
Petruț.

G. LORAC-coresp.

DANUBIANA ROMAN—STAR 
(POLONiA) 0—1 (0—0)

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa poloneză STAR din 
Starachowice a jucat la Roman cu 
divizionara C Danubiana. După un 
joc agreabil, oaspeții au cîștigat 
prin golul lui Nilipiuk, marcat în 
min. 80.

‘e, G. GROAPA-coresp.

CORVINUL HUNEDOARA—POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—1 (0—1)

Intr-un meci de verificare, pe 
stadionul Corvinul din Hunedoara, 
cele două echipe din divizia secun
dă au prestat un joc interesant in 
care studenții au evoluat ceva -mai- 
bine. Punctele au fost înscrise de 
Regep (min. 28) pentru „Poli**, res
pectiv Csergo (min. 55).

I. VLAD, coresp.

VEȘTI DIN BACĂU

Reîntoarsă de la Predeal, forma
ția S.C. Bacău s-a odihnit o zi în

LA HALTERE: ALEKSEEV, MANG SAU REDING?

amicale, pregătiri
localitate, de unde azi va pleca in 
l.HAS. pentru un turneu de 12 
zile, la invitația feaera’iei unionale 
de fotbal. Vor face deplasarea, prin
tre a!ț:t: Ghițâ. Cizie. Băluță. Dem- 
brovschi. Rugiubei. Sorin Avram, 
precum și noile achiziții Pelea si 
Mărzăș-niu.

★
Pe re Steinbach este noul antre

nor al formației băcăuane din di
vizia 3. Șxmța. Ei este secondat de 
Comeiia Costinescu. Echipa, .-are a 
început de puțin timp pregătirile, 
se antrenează de două ori pe zi. 
Jucători no; la Știința : Pruteanu. 
Constantin (de la S.C. Bacău). Za- 
haria (Ceahlăul P. Neamț), Tănâ- 
sache (Minerul Comănești). Neaga 
(Metalul Mija), Săvulea (Minerul 
Motru).

S. NENIȚĂ-coresp.

JOCURI DE VERIFICARE ALE ECHI
PEI C.S.M. REȘIȚA

REȘIȚA, 39 (prin telefon) Pe 
stadionul din Valea Domanului, e- 
chipa de tineret-rezerve C.S.M. Re
șița a susținut un joc de verificare 
cu formația iugoslavă Dinamo Pan- 
cevo. aflată în pregăt.re la Reșița, 
pe care a întrecut-o la limită: 1—0 
(1—0).

Prima echipă metalurgistă a sus
ținut o partidă amicală cu divizio
nara C A S. Bocșa, adjudecîndu-și 
victoria cu scorul de 4—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Pușcaș 
(min. 14). Szilagy (min. 53 și 60) și 
Varga (min. 83).

D. GLAVAN-coresp. județean

Bacău și Farul Constanța. Mai de
ciși în fazele de poartă, băcăuanii 
au cîștigat cu 2—1 prin golurile 
marcate dc Rugiubei
Dembrovschi (min. 71. 
Pentru constănțeni a 
reș (min. 70), tot din

(min. 25) și 
din penalty), 
înscris Ma- 
penalty.

V. ZBARCEA, coresp.

GLORIA BISTRIȚA —UNIVERSITATEA 
CLUJ 3—3 (0—3)

Divizionara B Gloria Bistrița, a 
primit vizita studenților clujeni. 
După un joc spectaculos, în care 
oaspeții au condus la pauză cu 
3—0, gazdele au reușit să egaleze, 
restabilind echilibrul. Au înscris 
Vifâleanu. Lică. Soo respectiv 
Ciocan, Victor, și Lucaci.

nu, care expediază un șut-bombă 
de la marginea careului de 16 m. în 
continuare, echipa cehoslovacă con
traatacă periculos, punînd în difi
cultate pe Ciurea, care însă se do
vedește a fi în zi bună, apărînd la 
picioarele lui Kloncek și Slezak. Ju
cătorii noștri caută prea mult com
binații tehnice spectaculoase, situa
țiile cele mai favorabile, în detri
mentul eficacității. Antrenorul re
prezentativei române, C. Ardeleanu, 
dă indicații utile elevilor săi la 
pauză, lucru confirmat în cea de a 
doua parte a partidei. După numai 
4 minute de la reluare, același Ră- 
ducanu, bine plasat și demarcat, 
este servit de colegii săi cu o minge 
excelentă, majorînd scorul: 2—0. în 
această parte a jocului remarcăm 
acțiunile de la mijlocul terenului 
întreprinse de Șumulanschi, care 
angajează decisiv cvartetul ofensiv. 
Minutul 63 dă emoții românilor, 
cehoslovacul Bures expediind un 
șut în bară. După alte patru mi
nute, Sobota execută o periculoasă 
lovitură de la 18 m. deviată in ex
tremis de portarul Ciurea. Introdus 
în formație, atacantul central Pa- 
taki luptă pentru orice minge, reu
șind în min. 72 să centreze de pe 
aripa dreaptă la semiînălțime în 
fața porții apărată de Liba, iar 
Stan, venit din urmă ca un boiid, 
ridică scorul la 3—0. In final, re
marcăm două intervenții salutare 
ale portarului român și un șut pu
ternic al Iui Stan Ia poarta ceho
slovacă, în ultima secundă de joc.

Exigent și competent arbitrajul 
bulgarului. Gothog Rusev.

Ion TONA, coresp. I). GLAVAN

După campionatele europene de 
haltere de la Constanța, se vor
bește din ce în ce mai mult de 
marele duel, așteptat Cu un deose
bit interes, dintre supergreii Vasili 
Alekseev iși Rudolf Mang. în ora
șul de pe litoral, cei doi coloși 
s-au înfruntat într-o luptă extrem 
de pasionantă. Desigur, Alekseev 
nu s-a așteptat la replica atît de 
viguroasă a tînărului său adversar, 
și din această cauză victoria sa nu 
a fost consemnată decît la limită- 
Firește, la J.O. de la Miinchen, 
ambii vor Să învingă. Care dintre 
ei va reuși să ridice mai mult ? 
Greu de1 spus. Alekseev, ambițios, 
va încerca desigur să depășească 
actualul record .al lumii pe care-1 
deține (645 kg) și în acest caz este 
dificil de presupus că Rudolf Mang 
îl va putea întrece. .Sportivul vest- 
german ariittebui ".șă realizeze un 
progres de cel -puțin 17,5 kg față 
de cea mai bună performanță pe 
care o deține (630 kg) — ceea ce

este destul de greu de prevăzut.
Fără îndoială că și la haltere 

contează „avantajul terenului1* : 
starea psihică, moralul ridicat de 
aplauzele publicului, uneori 
și arbitrajul. De unele 
aceste avantaje beneficiază 
Vor fi ele suficiente pentru 
rirea primului loc ? Este cunoscut

RUDOLF MANG

la 17 . iunie 1950, laNăscut —
Bellenberg (R.F.G.) înălțimea: 
1,77 m; Greutatea 128 kg. Pro
fesiunea.;. tehnician la tele
viziune.

Cea mai bună performanță: 
630 kg,; ,1a afli a debutat 
cu 425: kg.' , ,

Deține recordurile mondiale 
de juniori (570 kg la total)

Calități : seriozitate în pre
gătire (se antrenează singur), 
viață sportivă exemplară. Are 
o viteză excepțională pentru 
un halterofil : aleargă 60 m în 
6.9 secunde I

chiar 
dintre 
Mang.
cuqe-

COPIII GIULEȘTILOR...
ocea lui Dragomir s-a auzit în tot Grantul :
„Și ia mai terminați cu scîncetele I A plecat Dumitru ? Ducă-se ! 
Dacă ar fi vrut să ramină, ar fi rămas. Dar a vrut să plece,

și a plecat. Nici o pagubă ! Decil dragoste cu sila, mai bine dum
nezeu cu mila"...

Dar a sării Fluieraș :
„Nu-i chiar așa, Dragomire ! Spune-mi și mie : cum ne ducem noi, 

la Suedia, fără Lupescu și-Dumitru? E ca și cum Schon ar pleca la 
drum fără alde Beckenbauer și Netzer."

Atunci s-a auzii vocea iui Fărâmița :
„Fiți mărinimoși, fraților ! Poale că face nea Tinel echipă mare. 

Că e tot d-al nostru. A’ mare de tot nu s-ar fi făcut fără Apolzan, 
care tot de la noi a plecat. Pină la urmă, cineva musai trebuie să bage 
pintenii în Tătaru și fordănescu, că Vigu dădea numai cu biciul, și 
era păcat de cai".

Și i-a luat vorba Oaie :
„Mare ghinion am avut. Și știți de_ ce ? Pentru că s-a iniîmplaț să 

se joace șahul cu Fischer, și cu Spasski. Și i s-a aprins un beculeț lui 
nea Tinel : „Sacrific un cal, un nebun și un pion; și le iau dama. Dama 
e Liță, măi copii !"

„Care Liță ?" — a sărit Gherghina, florăreasa. „Liță nu mai e 
Liță. Liță e acum fon Dumitru !"

S-a uitat la ea, lung, Fluieraș :
„la mai lăsați copilul în pace ! Că n-am făcut nimic pentru el. 

Și văd că ne ducem în jos. O să luăm — da’ ce zic o să îuăm I — 
am și luat locul Progresului. Am ajuns pe nesimțite a palra echipă a 
Bucureștiului. Parcă văd că mîine, poimîine, o să ne sfîșie, ca pe Pro
gresul. Sau poate îți închipui că Nelu Motroc, alt copil al nostru, o 

de examene,

MINERUL BAIA MARE—PARTIZAN 
BARDEZOV 0—2 (0—0)

Joc de mare spectacdl, în care 
fotbaliștii cehoslovaci au demon
strat o foarte bună pregătire tehni
că și fizică. Ei au depășit pe gazde, 
care au jucat bine în pritna repri
ză și au rezistat ritmului impus de 
oaspeți numai în această parte a 
meciului. Au înscris: Hojda (min. 
52) și Simiccv (min. 59).

V. SASARANU-coresp.
RECOLTA SALONTA-KECSEMETI 

DOZSA 0—0
La Salonta s-a disputat o intere

santă întîlnire internațională de 
fotbal, care a opus echipei Recolta 
din localitate formația maghiară 
Kecsemeti Dozsa. Partida s-a în
cheiat cu un scor alb, cti toate că 
ambele echipe au beneficiat de 
multe ocazii de gol.

Gh. COTRÂU-coresp.

(Grecia)1904 : Pericle
111,670

1920 :
270 kg

1924:
517,5 kg (3 mișcări plus două miș
cări cu cite un braț)

1928 : Josef Strassberger (Ger
mania) 377,5 (trei mișcări)

1932 : ‘ ‘ ~ ‘
slovacia)

1936 :
410 kg

1948 : John Davis (S.U.A.) 452,5 kg
1952 ; John Davis (S.U.A.) 460 kg

Cacusis
kg (cu o mînă)

Filippo Bottico 
(două mișcări)
Giuseppe Tonani

(Italia)

(Italia)

Jaroslav Skobla (Ceho-
380 kg
Josef Manger (Germania)

UN SCURT ISTORIC AL•

CATEGORIEI MAXIME LA J.O. 
• DUPĂ CONGRESUL F.I.H. 
DE LA MUNCHEN, ACTUALELE 
RECORDURI ALE LUMII 
DEVENI DOCUMENTE 
ARHIVA? • VOR APARE 
RECORDURI MONDIALE 

BIATLON

faptul că Vasili Alekseev posedă 
o forță uriașă, o experiență demnă 
de subliniat, avînd în vedere că a 
doborît pînă acum nu măi puțin 
de 40 de recorduri mondiale. Dacă 
la Constanța Alekseev nu a fost 
în zjua lui cea mai bună, aceasta 
nu se va mai întîmpla, probabil, 
la Miinchen. Privindu-și adversa
rul cu cea mai mare seriozitate, 
Vasili Alekseev se antrenează în 
prezent cu mare voință și conștiin
ciozitate

Față de edițiile precedente ale 
J.O., rezultatele la supergrea rea
lizate azi sînt de domeniul... visu
lui. O scurtă statistică este edifi
catoare, Numai în acest an, primii 
supergrei au realizat următoarele 
performanțe •

1. Vasili Alekseev (U.R.S.S)
645
630
620

VASILI ALEKSEEV

kg 
kg 
kg

2. Rudolf Mang (R.F.G.)
3. Serge Reding (Belgia)
4. Stanislav Batișcev (U.R.S.S.)

620 kg
Prin urmare, aceștia sînt concu- 

renții pentru medaliile olimpice — 
mai puțin Batișcev, care probabil 
nu va lua startul. Alți sportivi, de 
pe alte continente, nu intră_în dis
cuție. Americanii, cu Joe 
Ken Pattera, nu au trecut 
600 de kilograme.

Dar, pentru a ilustra 
înalte sînt performanțele 
față de cele 
campioni olimpici, să 
scurtă comparație cu 
obținute la edițiile precedente ale 
J.O. Tabelul alăturat este edifica
tor :

1896 : . Vigo. Jensen (Danemarca) 
111,5 kg (cu o mînă)

Dube 
încă

si 
de

decit 
actuale 

realizate de foștii 
facem o 

rezultatele

VOR 
DE... 
NOI

LA

Anderson (S.U.A)

Vlasov. (.U.R.S.S.)

Jabotinski (U.R.S.S.)

.labotanski (U.R.S.S.)

1956: Paul 
500 kg .

1960: Iuri-
53715 kg' ’

1964: Leonid 
572,5 kg

1968: Leonid
572.5 kg„ v .

Prin urmare, din 1928 (cînd s-a 
introdus triatlonul clasic : împins, 
smuls, aruncat) și pînă astăzi s-a 
înregistrat fantasticul progres de
267.5 kg 1

Limita celor 500 kg a fost atipsă 
pentru prima dată de colosul (dar 
diformul) Paul Anderson, devenit 
ulterior actor de circ. Din 1956, 
supremația greilor aparține halte
rofililor sovietici. Iuri .Vlasov, po- 
sedînd un fizic armonios, pulveri
zează recordul olimpic deținut de 
Anderson (1956), dar cu patru ani 
mai tîrziu este nevoit să se recu
noască învins la limită (la numai
2.5 kg) de Jabotinski (572,5 
kg). în 1968, ,după retragerea lui 
Vlasov, Leonid Jabotinski — co
losul din Zaparoje — iese trium
fător tot cu 572,5 kg, dar la mare 
diferență ■ față de belgianul Serge 
Reding și de americanul Joe Dube 
— ambii cu 555 kg. Firește, astăzi 
aceste, rezultate sînt obținute , frec
vent de' sporti vii de categoria se
migrea și grea. Așadar, la „super
grea", obținerea unor noi recor
duri olimpice este indiscutabilă.

Trioul Alekseev, Mang, Reding 
va depăși cu mult 600 kg și poate 
chiar actualele recorduri ale lumii. 
Acestea vor fi poate ultimele re
corduri mondiale, care vor rămîne, 
după . J.O. de Ia Miinchen, doar 
documente de arhivă l

7 ianuarie 1942, 
înălțimea: 1,86 tn. 
148 kg. Profesiu-

Născut la 
la Moscova. 
Greutatea : 
nea : inginer silvic.

Cea mai bună performanță: 
645 kg — record al lumii. A 
doborît pînă acum 54 de re
corduri mondiale 1 A debutat 
cu 315 kg la vîrsta de 19 anii 
a jucat pînă atunci volei, 
baschet, a practicat atletismul.

Calități : o excepțională vo
ință, calm și siguranță în 
coriciirs, o forță uriașă.

In cursul congresului F.I.H. se 
va discuta din nou excluderea din 
triatlonul clasic a mișcării „îm
pins1*. Șansele celor ce propun re
nunțarea la această mișcare sînt 
foarte mari. La ultimul congres al 
F.I.H. doar două voturi au lipsit 
pentru excluderea mișcării „îm
pins**. Acum, este mai mult ca si
gur că majoritatea va fi în favoa
rea excluderii acestei mișcări. 
Atunci vor rămîne doar două pro
be : smulsul și aruncatul, ale că
ror actuale recorduri mondiale 
rămîn valabile. Recordurile la to
talul 
anula, ele rămînînd documente de 
arhivă... Așadar, se vor înregistra 
noi recorduri mondiale, totalizînd 
rezultatele doar la două categorii: 
smuls+aruncat. Vor apare nume 
noi pe tabelele recordurilor mon
diale ? Cu siguranță, da. Cei cu 
rezultate bune la „smuls** și „arun
cat" vor fi noii recordmani la 
biatlonul ciasic. Vor apare alte li
mite âe recorduri. Bunăoară, 
400 kg la categoria grea va fi o 
cifră extrem de mare, ca și 450 kg, 
la categoria supergrea. Performanțe 
noi, rezultate noi. dar cu timpul 
ne vom obișnui și cu acestea.

Ion OCHSENFELD

celor trei mișcări se vor

CARAIMANUL BUȘTENI—RAPID 
1_9 (0—6)

BUȘTENI, (prin telefon). Echipa 
locală a intîlnit într-un meci ami
cal formația divizionară Rapid. în 
fața căreia a cedat la scor. Au mar
cat : Neagu (4), Marin Stelian (3), 
Codreanu, Pop și. respectiv, /Anton.

PETROLUL PLOIEȘTI—SPORTUL STU
DENȚESC 4—1 (1—1)

Pe stadionul din Bușteni s-a des
fășurat și partida dintre echipa plo- 
ieșteană și noua promovată în Di
vizia A, Sportul studențesc. Atacul 
petroliștilor nu a putut fi stăvilit 
de apărarea fragilă a bucureșteni- 
lor. Au înscris I. Constantin (min. 
41). Cojocaru (autogol — min. 49), 
Cozarec (min. 57), Dccu (min. 78), 
iar pentru bucureșteni Frățilă 
(min. 10).

S. C, BACĂU—FARUL 2—1 (1—0)
Tot pe stadionul Caraimanul din 

Bușteni s-a disputat partida ami
cală de verificare dintre Sport Club

in (IVIM LI 8 S LMjpi
să renunțe la dreptul iui sfînt de a da buzna în sala 
cu crampoanele I"

Și a tunat din nou Dragomlr :
„Liniște! Sînteți doar buni de gui'â ! Mai bine sâ pornim spre 

Gară, să-l întîmpinăm pe Nichi. Că dacă vine Nichi, î---------- -  --Gară, să-l îniîmpinăm pe Nicni. Că dacă vine Nichi, înseamnă că 
jucăm cu Fischer. Și-atunci, dacă ai cal, nebun și pion, bați dama I 
Cum ? Nu știu. Dar știe Nichi... Aud, însă, că Dumitrciche piînge la 
gîndul că ar putea să joace fără Nichi. Și poate că are drepiaie. Cum 
să joci fără Nichi ? Nichi ne-a cîștigat un campionat, el singur, în 
ajun de boală. Dumitru ne-a promis Cupa, dar r<e-a cîști.qat-o Marini- 
ca Stelian, tot singur... Bucurați-vă, fraților! Gîndiji-vă ! Cele mai tari 
echipe din România nu pot fără copiii Giuleștilor. Există oare bucurie 
mai mare ?"

Și pe sub podul Grant s-a auzit din nou orga încrucișată a liniilor 
cîntînd „Glasul roților de tren", Citeva steaguri vișinii fluturau pe zi
dul înnegrit de fum al Potcoavei...

loon CHIRILA

NECIUPI SPECTACULOASE
IN „CUPA UNIREA TRICOLOR19?

LA FOTBAL FEMININ
Cea de-a doua ediție a „Cupei 

Unirea Tricolor1* la fotbalul femi
nin, desfășurată timp de două zile 
pe Stadionul Republicii, a revenit 
organizatorilor.

Simbătă, cele două partide s-au 
încheiat astfel: Unirea Tricolor — 
Victoria Constanța 3—0 (1—0) și 
Venus București — Elan Belgrad

Biletele pentru cuplajul fotbalistic din cadrul „Cupei municipiului 
București** (cu participarea echipelor Steauc, Dinamo, Steagul roșu și 
Sportul studențesc) și întregul program polisportiv ce se va desfășura în 
zilele de 12—13 august pe Stadionul „23 August** din Capitală (ce va in
clude și festivitatea sosirii Flăcării Olimpice la București), se pun în vîn- 
zare începind de marți, 1 august 19T2, la C M.B.E.F.S., în strada Biserica 
Amzei nr. 6, iar în ziua de 4 august și la casele de bilete de la stadioa
nele Dinamo și Republicii.

ÎNTREPRINDEREA economică
DE ADMINISTRARE A BAZELOR SPORTIVE

din București, Bd. Muncii nr. 37—39 sectorul III, telefon 21.o6.85

Angajează de urgență:
— cizmari
— magaziner principal (pentru Poligonul de tir Tunari)
— merceolog principal
— achizitor principal
— normator tehnolog, confecții metalice
— desenator principal

4— 0 (2—0). în urma acestor re
zultate, ieri s-au jucat partidele 
pentru locurile III—IV: Elan 
Belgrad — Victoria Constanța 
6—1 (2—1), iar pentru locurile 
I—II Unirea Tricolor — Venus
5— 1 (0—1, 1—1). După terminarea 
celor 60 minute de joc, scorul a 
fost egal, așa că a fost nevoie de 
executarea seriilor de lovituri de 
Ia 11 m pentru desemnarea învin
gătoarei.

In urma acestor rezultate, iată 
clasamentul competiției : 1. Unirea 
Tricolor, 2. Venus, 3. Elan Belgrad, 
4. Victoria Constanța

Florin SANDU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul pronosport 
nr. 31, etapa din 30 iulie 1972.

1. Unirea Iași — Tex. Botoșani
2. Danubiana — Victoria Roman 

Trotușul — Ceahlăul 
Autobuzul — Laromet 
Tehnometal — Flacăra roșie 
T.M. București — Sirena 
Prahova PI. — Carpati Sinaia

U.M. Tim.

3.
4.
5.
6.
7.
8. Progresul Tim.
9. Vulturii Lugoj — Elec. Tim.

10. C.F.R. Tim. — Furnirul Deta
11. Gaz metan — Vitrometan
12. U.P.A. Sibiu — Metalul C.M.
13. C.F.R. Sig — C.S.M. Sibiu 

FOND DE PREMII LEI 149.761.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

1
1
1
x
2
2
1
1
2
1
1
1
2



snort
PE PISTELE OE ATLETISM

Scurtă istorie a ascensiunii

săritura în înălțime

Primul

$i 
au 
de 
re-

de victorii. în turne- 
accesibile at:t amato- 

profesioniștilor, austra-

prăjina, 
anunțat

cunoscutul 
Mal Anderson.

Tinerii atlețî sovietici 
victoria cu scorul 
puncte. Cel mai bun 

fost înregistrat în proba de 
în lungime, cîștigată de a-

★
săritor cu

a șaptea ediție a „Cu
pe atunci la vîrsta a- 

prima „breșă" în supre-

meciul Spasski — Fischer

L

Pe stadionul central al orașulu 
Sacramento s-a disputat întâlnirea 
internațională de atletism dintre e- 
chipele de. juniori ale S.U.A. 
U.R.S.S. “...................
obținut 
124—108 
zuiltat a 
săritură _ . ___  __
mericanul Randy Williams cu ex
cepționala performanță de 8,34 m. 
Tom Woods (S.U.A.) sa clasat pe 
primul loc la 
cu 2,19 m.

Cunoscutul
Renato Dionisi (Italia) a 
că nu este sigur că va participa la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen. 
Recordmanul țării sale cu o perfor
manță de 5,45 m suferă de „tendo- 
nită“ și urmează un tratament me
dical, indicat de doctorul argentine- 
an Oliva. Urmează ca, în decurs 
de 10 zile, Dionisi să confirme sau 
nu selecția sa în lotul Italiei.

★
Tradiționalul maraton internațio

nal desfășurat la Heesch (Olanda) a 
revenit, la această ediție, francezu
lui Antoine Borowski, care a rea
lizat timpul de 2 h 39:9, pe clasica 
distanță de 42,195 km.

TENISUL AUSTRALIAN IERI Șl AZI
in „Cupa Davis" 

continuat să domine cU 
Laver., fiind desigur ma-

Ne-am obișnuit să numim Aus
tralia „țara tenisului'1 și aceasta pe 
drept cuvint. Nu numai cei un mi
lion și jumătate de tenismenl legi
timați pe care-i avea ia finele de
ceniului trecut justifică această ti
tulatură, ci și un impresionant șir 
de succese culese in cele mai mari 
competiții ale sportului alb. în rin- 
durile ce urmează, vom încerca să 
schițăm o scurtă cronologie a ascen
siunii tenisului de la antipozi, de 
ia începutul acestui secol și pînă 
în zilele noastre.

Despre tenisul-australian s-a vor
bit in termeni admirativi încă 
dinaintea primului război mondial.

Aseară, au sosit în Capitală 
primii membri ai reprezentati
vei de tenis a Australiei, care 
susține semifinala „Cupei Da
vis" în compania echipei Ro
mâniei, la București. în zilele 
de 4. 5 și 6 august. Pil mii so
siți sint Neale Fraser — căpi
tanul nejucător al formației 
australiene — șî 
campion

AM FOLOSIT BALCANIADA JUNIORILOR 
CA 0 REPETIȚIE GENERALĂ PENTRU CEA 

Â SENIORILOR1 PARTIDA A 9-a A FOST AMlNATĂ DIN CAUZA
A

Interviu cu REFIK T4GAY. secretarul general al îmbolnăvirii campionului mondial
Federației turce de atletism Programată

Amurgul se lăsa peste ssxBoual Alv 
tiirk din Izmir și sorii exce lenwt fnaa- 
latii de nocturnă preluau sarcina astra
lul zilei, minus cele peste 42 de grade ea 
transformau orațui. la ara pclmnlaL 
tatr-o căldare de jar. Eram departe ce 
briza mării, iar răcoarea serii nu se i*- 
cea încă simtită. Lingă mine, un bărbat 
înalt, bine făcut, cu aer de enter ta 
retragere, care nu lăsa prin nbufle Im
presia că ar fi deranjat de căldura *.e- 
ridă. Pe pistă se efectuau pregam--^ 
înaintea începerii celei de a doua rils 
de concurs din cadrul Balcaniadei de 
juniori sf dl. Berik Tagay, secretând 
general al federației turce de adenssa. 
nu se clintea, din cînd ta efnd. doar, 
eonfruntîndu-și ceasul de mtaâ ea ce* 
Ș! stadionului. Ne-am permis să-4 tracer 
băm cînd poate ti abordat pentru 
interviu pe tema proximei Balcaniade 
de atletism găzduite de portul de la 
marea Egee. cea de seniori. Se pentru 
moment am rămas puțin mirați a**** 
că era dispus "să discutăm chiar atuneL 
Am intrat imediat ta temă pentru a în
cheia convorbirea noastră tna.me Oe 
primul start al zilei.

— D„ oe gazdele turce ale Balcaniade
lor acestui sezon — două de atlesHm sl 
una dedicată echipelor reprerealarlTV 
de fotbal tineret — au optat numat sen 
tru Izmir ?

— tn primul rînd. pentri că modemul 
stadion Ataturk — inaugurat in toamna 
anului trecut, cu prilejul JocunlPr M*- 
dharaneene — oferă oprime 
desfășurare a competițiilor atSetîee Si 
celor de fotbal. Aci. la Izmir, pe staAn* 
nul central și pe cel adiacent, de antre
nament. avem cea mai bună ptstă te 
tartan) șl cel mal bun gazon d r. Tur

n» ee

i aa* re»-
•ras cex-

o
ee

a_ 
a

a

ru car» a 
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«a
de pudă E2se

i pentru 
atâ din

de 
la 
de

să se desfășoare ieri 
partida a 9-a a me- 
titlul mondial a fost 

:auza îmbolnăvirii iui 
. Potrivit protocolului

la Amsterdam, fiecare dintre 
■ptul la 3 amînări 
ifîcat medical) și 
uzat de prima.

esponaenților 
a meciul de

Reykjavik a fost difuzată încă 
sirtbiTi seara st:rea potrivit căreia 
Soassk: uză o indispoziție și s-ar
petea sâ nu joace duminică. A doua

zi, spre ora prinzului, era cert că 
partida se va amina.

Campionul mondial resimte, pro
babil, duritatea luptei de pină acum 
și iși dă seama de caracterul deci
siv al următoarelor 2—3 partide 
(care pot hotărî soarta meciului), 
vrind să le abordeze în plenitudi
nea forțelor sale fizice și nervoase.

Așadar, conform regulamentului 
întîlnirii, partida a 9-a în care 
Spasski are piesele albe urmează 
să se joace marți după-ainiază.

Scorul este favorabil lui Fischer, 
care conduce cu 5—3 (+4=2—2).

»
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H. fASSIACm 
H IDA SIABTUl 

IA 5 PfiOBE OlIMPICE!
„„născutul campion și recordman 

mondial, înotătorul vest-german, 
Hans Fassnacht, va lua startul in 
cinci probe (200 m Suture, 400 m, 
1 500 m liber $1 ștafetele de 4x100 
m și 4x200 m liberi la Jocurile 
Olimpiada de vară de la Mdnchen. 
întors recent din S.U.A., celebrul 
înotător a declarat, în cadrul 
unui interviu, că principalii săi 
adversari la Miinchen vor fi a- 
mericanil Mark Spitz, Gany Hall și 
Backhhaus.

a-
<t â. La B 

de at:e-±sr% 
iza apof la 

ce

toal Si Dar oricum, este
o problerr^ a Iar Bil-
ia de ser.iori va fi in curlr.d..

Foul SLAVESCU

pice

QCOXâTS in— 
bele olim- 
pat trâgâ-

tales pro
tort din 
rda xj La
be’oc au avut k> 
cursurî.

Dmtre noștri, care
s-au întrecut la armă liberă — ca
libru redus și calibru mare — pis
tol viteză și pistol liber, o com-

INCENDIU ÎN SALA OLIMPICĂ DE SCRIMĂ
MUNCHEN, 30 (Arerpres). — Un 

incendiu a izbucnit in sala de scri
mă care va găzdui la Mtachen în
trecerile turneului olimpic. Anche
ta a stabilit că incendiul a fost pro
vocat de un scurt circuit. Dupâ 20 
de minute, pompierii au reușit să

evite distrugerea să! i. Pagubele se 
ridică la 100 000 de mărci vest-ger- 
mane. Comitetul de organizare a 
J. O. a anunțat că. in scurt timp, 
sala va fi reamenajată și va fi re
dată concursului olimpic.

I. Patzaichin învingător în „Regata Copenhaga //

(Urmare din pag. 1)

tă de echipajele Uniunii Sovietice 
care au cîștigat 6 din cele 7 pro
be programate, precum și două 
locuri secunde și un loc III. Pe lis
ta premiaților și-au mai înscris nu
mele caiaciști și canoiști din Da
nemarca, Cehoslovacia, Norvegia, 
Suedia, R.F. a Germaniei, Italia. 
Dar numai echipa României a reu
șit în afara formației U.R.S.S. să 
obțină o medalie de aur. Sucesul 
categoric al reprezentativei Uniunii 
Sovietice se datorește omogenității 
lotului prezentat, înaltei valori de
monstrate și, într-o oarecare măsu
ră, faptului că maeștrii sovietici ai 
padelei și pagaei au făcut un stu
diu de pregătire îndelungat pe pis
ta de concurs de la Bagsvaerd. 
Iată, deci, că după Plovdiv, Tam
pere și Snagov, „Regata Bagsva-, 
erd“, acest ultim test preolimpic, 
dă indicații prețioase și specialiști
lor români pentru perioada de pre
gătire care ne mai departe de 
marea confruntare de la Munchen, 
indicații care sperăm că vor fi fo
losite cît mai judicios pentru alcă
tuirea celor mai puternice echipaje 
reprezentative.

Să facem, acum, o scurtă trecere 
în revistă a celor șapte probe, fi
nale, desfășurate duminică după a- 
miază, adăugind firește și rezulta
tele mai importante, în ordinea 
programării curselor...

Caiac simplu 1 000 m. Valorosului 
sriortiv sovietic Aleksandr Saporen- 
1.3 nu i s-au pus probleme serioase 
r. drumul său spre o victorie, pe 
d olin meritată. De remarcat re
x’ nirea in formă a danezului Erik 
H_ “?r. si prețiosul loc III ocupat 
de cehoslovacul Soucek. Rezultate: 
J Aleks-andr Saporenko
3 .=»•? ,A, 2. Erik Hansen (Danemar-

Soocek (Cehoslovacia)

(U.R.S.S.)

c

3:55,5, ...Cuprian Macarencu (Româ
nia) 3:58,1.

Canoe simplu 1 000 m. O victorie 
românească de prestigiu, a reputa
tului nostru canoist Ivan Patzaichin 
(medaliat cu aur în proba de du
blu Ia ultimele J.O.). Pînă la 500 
m, cursa a fost foarte echilibrată, 
în ordine aflîndu-se, la foarte mică 
distanță, Cvertecka, Lewe, Patzai
chin și Iurcenko. De aici se detașează 
ultimii doi, iar în finiș Patzaichin, 
cu resurse mai proaspete, cîștigă 
clar, la o secundă și o zecime de 
principalul urmăritor. Remarcăm 
locul slab realizat de campionul 
mondial Detlef Lewe, una din sur
prizele finalelor. Rezultate : 1. I. 
Patzaichin (România) 4:20,0, 2. Va
sili Iurcenko (U.R.S.S.) 4:21,1, 3.
Jiri Cvertecka (Cehoslovacia) 4:22,8, 
4. Nagirai (U.R.S.S.) 4:24,2, 5. Det
lef Lewe (R.F. a Germaniei) 4:25,7.

Caiac simplu 500 m (f). Proba a 
constituit o adevărată selecție 
pentru caiacistele sovietice, clasa
te — de altfel — pe primele trei 
locuri. Riabcinskaia a cîștigat cu 
dificultate, doar la 5 zecimi de se
cundă, în fața colegei sale Pinaeva. 
Reprezentantele noastre Maria Ni- 
chiforov și Viorica Dumitru nu au 
forțat în final, sosind pe locurile 
5 și, respectiv, 8. Rezultate : 1. Iu- 
lia Riabcinskaia (U.R.S.S.) 2:02,4, 2. 
Ludmila Pinaeva (U.R.S.S.) 2:02,9,
3. Nina Gopova (U.R.S.S.) 2:05,5, 
...5. Maria Nichiforov (România) 
2:06,5, ...8. Viorica Dumitru (Ro- 
mânia) 2:08,4.

Caiac dublu 1000 m. O foarte 
spectaculoasă dispută între echipa
jul sovietic și cel norvegian. Avînd 
un stroc mai ridicat în finiș, pri
mul s-a impus la o diferență de o 
secundă și o zecime. Dubloul român 
Coșniță — Simiocenco a ratat, 
dintr-o neatenție pe ultimii metri, 
cîștigarea locului III, care a revenit 
perechii suedeze, cu un avans de 3

zeeimi secundă. Rezultate: 1.
U.R.S.S. (V. Garbaciov, V. Krato- 
siuk) 3:35,9, 2. Norvegia (Peter 
Bion, T. Wesche) 3:37,0, 3. Suedia 
(Lars Andersson, Rolf Petersson) 
3:38,6, 4. România (Costel Coșniță, 
Vasile Simiocenco) 3:38,9.

Canoe dublu 1 000 m. Lupta pen
tru primul loc tf-a dat între pere
chea sovietică Tschejnas — Loba
nov și cea română Danilov — Si- 
mionov. în cele din urmă, primii 
au trecut linia de sosire, la o di
ferență de o secundă și 9 zecimi, 
echipajul U.R.S.S. De menționat lo
cul III ocupat de dubloul Patzai
chin — Covaliov, care neforțînd a 
întrecut net alte cinci echipaje. 
Rezultate: 1. U.R.S.S. (W. Tschej
nas, J. Lobanov) 3:56,0, 2. Româ
nia (Gheorghe Danilov, Gheorghe 
Simionov) 3:57,9, 3. România (Ivan 

- Patzaichin, Serghei Covaliov) 4:00,9, 
4. Ungaria 4:04,1, 5. Suedia 4:05,5.

Caiac dublu 500 m (f). Un re
zultat foarte bun înregistrat de 
Viorica Dumitru și Maria Nichifo
rov, care s-au plasat pe locul se
cund, la numai o secundă și șapte 
zecimi de redutabilul cuplu sovie
tic Ludmila Pinaeva — Elena Ku- 
risko. Româncele au întrecut, în 
schimb, pe valoroasele caiaciste 
Esser și Breuer. Rezultate: 1.
U.R.S.S. (L. Pinaeva, E. Kurisko) 
1:52,7, 2. România (V. Dumitru, M. 
Nichiforov) 1:54,4, 3. R.F. a Ger
maniei (R. Esser, R. Breuer) 1:55,6, 
4. Polonia 1:55,9.

Caiac 4—1 000 m. Cursă viu dis
putată între echipajul sovietic și 
cel norvegian, primul cîștigînd la 
numai 2 zecimi de secundă. Cvar
tetul român (A. Vernescu, M. Za- 
fiu, R. Vartolomeu, A. Sciotnic) nu 
a dat satisfacție, el clasîndu-se, 
surprinzător, pe locul 4, după e- 
chipajul Italiei. Rezultate: 1.
U.R.S.S. 3:15,4, 2. Norvegia 3:15,6, 
3. Italia 3:16,6, 4. România.

portare meritorie au avut — în 
primele confruntări — f. Tripșa 
.'.ocul II la pistol viteză), N. Rota
ru Jocurile 2 și 3, la armă li- 
oeră calibru redus) și tînărul E. 
Sataia (locul 6 la armă liberă cali
bru mare cu 1125 p — ceea ce 
reprezintă pentru el un nou re
cord personal).

Iată rezultatele ce ne-au parve- 
mt pînă la închiderea ediției :
- sroi viteză 60 focuri: 1. Cook 
(Anglia) 592 p, 2. Tripșa (Româ
nia, 591 p. 3. D. luga (România) 
ot-0 p, 4. Clark (Anglia) 589 p, 6.
M. Roșea (România) 586 p. (după
manșa I din cea de a II-a între
cere conducea M. Roșea cu 299 p, 
urmat de D. Iuga cu 296 p). Armă 
liberă calibru mare 3x40 f: 1. 
Vogt 'Elvefia) 1151 p., 5. P. San- 
dor România) 1133 p, 6. E. Satala 
(Romania) 1125 p. Armă liberi ca
libru redus 60 f, culcat: 1. Palin 
(Anglia 595 p... 5. E. Satala 591 
p......7. N. Rotaru 589 p. în cel de
al doilea concurs: 1. Palin 600 p.
— din tot atitea posibile (!!!), 3.
N. Rotaru 596 p. Armă liberă ca
libru redus 3x40 f. 1. Cooper (An
glia) 1156 p, 2. N. Rotam 1146 p, 
...7. P. Sandor 1136 p. La pistol 
liber 60 f, reprezentantul nostru, 
L. Giușcă, a obținut 541 p, cîștl- 
gătorul probei realizînd 564 p.

în 1907, la 
pei Davis", 
dolescenței, 
mația rachetelor americane și bri
tanice era făcută de noua echipă a 
Australasiei. Denumire poate cu
rioasă. desemnînd o formație care 
reunea jucători din Australia și 
Nova Zeelandă. Sub acest nume, e- 
chipa din emisfera sudică a figu
rat în analele finalelor competiției 
supreme pînă în anul 1922, cînd 
pierdea al treilea său Challenge
round, după ce cîștigase alte* șase.

După acest debut furtunos, a ur
mat o pauză prelungită pe. răbojul 
succeselor australiene. Deși in anii 
’30, jucători de mare potențial, ca 
faimosul John H. Crawford și Adri
an Quist, făceau să se vorbească, 
în continuare, de forța „cangurilor". 
Crawford a cîștigat Wimbledon-ul 
în 1933 și împreună cu inseparabi
lul său partener își înscria, numele 
și pe lista campionilor de dublu. 
Dar ei rămîneau departe de „Sa- 
latieră"...

Abia în 1939, într-o finală rămasă 
memorabilă, reprezentanții Austra
liei reînnoiau șirul victoriilor în 
Challenge-round, învingîndu-i pe a- 
mericani la ei acasă, pe terenurile 
din Philadelphia. A strălucit atunci 
o nouă stea a sportului alb. John 
Bromwich, alături de veteranul Qu
ist. Disputarea „Cutiei Davis1', între
ruptă în timpul celui de ăl doilea 
război, este reluată in 1946 și pre
zența australienilor în finală va fi 
de acum încolo o tradiție respectată 
fără excepție, pentru un deceniu și 
jumătate. La început însă, ei ce
dează de fiecare 
americanilor, în 
Kramer. Parker 
imbatabili.

Marea ..serie" 
în 1950. Conduși 
Frank Sedgman, 
nisului de la antipozi pun stâpî- 
nire pe mult invidiatul trofeu și 
nu-1 mai lasă din mîini 
1958, cind americanii (cu 
nul Olmedo în formație) 
tigă pentru un singur an. Interesant 
de notat că din formația de atunci 
făceau parte — alături de faimo
sul Ashley Cooper — și două nume 
care figurează pe lista invitaților

tenismenilor de la Antipozi și a succeselor lor 
noștri, în aceste zile, la București. 
Anume, celebrul Neale Fraser, cîș- 
tigătorul ediției din 1960 a Win- 
bledon-ului, actualmente căpitanul 
nejucător al echipei australiene, 
precum și Malcolm (Mal) Anderson, 
alt reprezentant glorios al școlii de 
la antipozi. Anderson, care va face 
parte, probabil, din echipa Austra
liei, pentru meciul cu România, din 
semifinalele actualei ediții a „Cupei 
Davis", a fost învingător în marele 
turneu de la Forest Hills, în anul 
1957.

Desigur, o frînă care s-a făcut 
tot mai 'mult simțită în evoluția 
marilor ași australieni a-fosi trece
rea lor din ce în ce mai masivă 
în rîndurile profesioniștilor. Cam
pioni ca Rod Laver, Lew Iload, Ken 
Rosewall, Roy Emerson Și, foarte 
recent, John Newcombe, Tony Koche, 
John Alexander, au părăsit ca
drele echipei naționale, pentru a 
se angaja în grupările profesionis
te. Imensa rezervă de talente a te
nisului australian a făcut totuși ca 
pentru un timp, seria succeselor în 
marile turnee și în „Cupa Davis" 
să continue. în 1967, Australia ob
ținea a 22-a victorie în Challenge
round, stabilind și un record greu 
de depășit. El a fost trecut la ar
hivă abia la ediția 1971 (ultimul 
Challenge-round din istorie), cînd 
echipa S.U.A., învinglnd România 
în finala de la Charlotte, totaliza 
cifra de 23 
ele „open", 
iilor cit și

lienii au 
autoritate, 
rele campion al anilor noștri, încă 
și azi foarte âreu'd'e depășit. New- 
țombe, cu trei victorii succesive la 
Wimbledon, este și cl părtaș; la a- 
ceastă supremație încă pregnantă, 

în absența marilor ași profesio
niști, lipsiți și de excelentul lor pe
dagog din trecut Harry Kopman^ 
care a condus timp de două dece
nii echipa din succes in succes, 
australienii își string rîndurile, pro- 
rnovînd o serie de nume noi, ală
turi de jucători consacrați. Din for
mația cu care ei abordează actuala! 
ediție a «Gupei Davis11 fac parte —* 
după cum s-a mai anunțat — ve
teranul Mal Anderson, alături de 
revelația actualului sezon. Colin 
Dibley, apoi Ross Case, Geoff Mas
ters și John Cooper, ultimul fiind 
purtător al unui nume- celebru. 
Este fratele lui Ashley Cooper, 
campionul din 1958, de la Wimble
don. îi va conduce și la apropiată 
întîlnire cu echipa noastră, fostul 
supercampion. Neale Fraser, care 
ține — ca și echipierii săi — să 
facă totul pentru a reînvia o tra
diție glorioasă.

Oricum, actuala echipă a Aus
traliei, cîștigătoarea zonei asiatice 
a competiției, este una din cele 
mai puternice' formații de tenis din 
lume, adversar redutabil pentru te- 
nismenli români în pasionantul 
meci care începe peste trei zile în 
C.apitală.

dată pasul în fața 
form ația cărora 

și Schroeaer sint

australianâ începe 
de extraordinarul 
reprezentanții te-

decit în 
peruvia- 
îl recîș-

In această foto
grafie din arhiva 
noastră, îl vedem 
pe Neale Fraser 
ridicind cupa de 
campion al Wim- 
bledon-ului. Iu
nie 1960...

Radu VOIA

FINALELE ZONALE
ALE „CUPEI GALEA"

în finala zonală a „Cupei Galea“ 
la tenis, competiție pentru echipele 
de tineret, Ia Gerona selecționata 
Spaniei conduce cu 3—0 în meciul 
cu România. Rezultate tehnice: 
Herrera — Marcu 6—2, 6—1; Mo
reno — Nemeș 6—2, 6—1; Herrera, 
Moreno — Marcu, Nemeș 6—1,

LA CASABLANCA

6—1, 6—4. Echipa Spaniei este vir
tual calificată pentru turneul final 
care va avea loc la Vichy (Franța).

în zona de la Palermo, echipa 
Italiei a învins cu scorul de 5—0 
selecționata Iugoslaviei, obțiiund, la 
rîndul ei, calificarea în turneul fi
nal. Echipa Angliei conduce cu 
2—1 în meciul cu Suedia. Cu ace
lași scor conduce echipa Cehoslova
ciei în întîlnirea cu Ungaria.

„DEMONSTRAȚIE*4 NECONVINGĂTOARE

A LUI CASSIUS CLAY
CASABLANCA. 30 (Agerpres). — 

în reuniunea internațională de box 
care a avut loc la Casablanca, fos
tul campion mondial la categoria 
grea, Cassius Clay, a făcut o de
monstrație de opt reprize în com
pania lui Sounkalo (Mali). Clay s-a 
prezentat cu o greutate de 108 kg, 
mai puțin cu 25 kg decît adversa
rul său.

Fostul campion al lumii la cater 
goria semigrea, francezul Georges 
Carpentier, care a urmărit reuniu
nea, a declarat următoarele: „Clay

trebuie »â slăbească oel puțin 10 kg 
pentru a putea fi mai mobil. EI a 
ratat foarte multe lovituri dind 
vadă de o mare imprecizie".

In ciuda prezenței pe afiș a lui 
Cassius Clay, organizatorii au 
registraț un eșec financiar, gala 
fiind urmărită doar de 3 000 de 
spectatori.

în meci semivedetă, mijlociul 
Max Cohen (Franța) a dispus prin 
ko în repriza a treia de america
nul de culoare Ernie Burns.

do

In-

S-A ÎNCHEIAT VACANȚA FOTBALIȘTILOR ITALIENI
Gata 1 Pentru fotbaliștii italieni a 

venit momentul de a abandona va
canța. de a zice adio sau la revedere 
mării și muntelui, și de a răspunde 
la apelul echipelor lor pentru înce
putul pregătirilor.

Prima formație care și-a chemat 
acasă jucătorii este Ternana, una 
dintre promovate, care și-a început 
activitatea încă de la 25 iulie. Două 
zile mai tîrziu a fost rîndul jucăto
rilor de la Atalanta, Sampdoria și 
Lanerossi Vicenza să ia contact cu 
antrenorii lor. La 1 august vor apare 
pe gazon fotbaliștii de la Bologna, 
Verona și Cagliari ; la 3 august — 
Lazio, Palermo și Roma: la 5 au- 
gust — Inter și Torino ; o zi mei 
tîrziu — Fiorentina și Juventus și, 
în fine, ultimii. Milan și Napoli, la 
7 august.

Noutăți ? Destule 1 La unele echi- 
schimbărips au intervenit cîteva

de antrenori I la Vicenza pregătirii* 
sint conduse acum de 
țpînă în , sezonul trecut la Catan
zaro), la Verona a venit Cade (în 
locui lui Pozzan), iar la Cagliari, 
Scopigno a dat formația în primire 
lui Fabbri. Sint trei schimbări ale 
căror cauze nu se cunosc, pentru 
că toți cei trei înlocuiți au avu* 
rezultate bune în sezonul trecut t 
Menti și Pozzan și-au salvat echi
pele de la retrogradare, iar Scopigno

a adus pe Cagliari pe un loc ex
celent

Firește, și in ceea ce 
transferările sinț multe noutăți, dar 
ne mulțumim să le arătăm pe cele 
mai importante. Vom începe, bineîn
țeles, cu campioana Italiei, Juventus, 
care la începutul sezonului va avea 
in plus față de anul trecut pe Zoff 
și Altafini Alb-negrii îl vor recu
pera, mai mult- ca sigur. pe Bettega. 
refăcut 
nită In 
de care

Milan _   „_____
Chiaruggi, valoroasa extremă stingă 
de la Fiorentina (care, la rîndul 
său, va beneficia în sezonul viitor 
de Perego și Sormani de la Napoli) 
și pe prestigiosul Saltutti. unul din
tre cei mai căutați jucători la ora 
actuală (de la Fcggia). Inter și-a !m-

privește

d-jpâ. lunga pauză interve- 
arma afecțiunii pulmonare 

a suferit.
și-a asigurat serviciul Iul

W;,,

TELEX
Polonie! a luat sflrșit 
victorie « iWteruiul 

JS1 a obtinut un avantaj 
de cel de al doilea c’.a- 
Mytnlk. Acesta a pur- 

I tricoul galben, pe care 
Varșovia.

< revenit

Turui ciclist a1 cu neașteptata 
spaniol Viejo, 
de 37 «CC. fat* 
sat, polonezul 
tat multe etapa 
l-a eedat 1* 
tn clasament c. __ — 
Gazda, 1* 35 sec de lider. 
Bă disputată pe circuit a 
de polonezul Matuslak, 
curs 152 km în 3h 56:12,
S
Boxerul Enrique Pinder (Panama) «sta 
noul campion al lumii 1* eatejori» 
------ — ---- disputată la Ciudad 

Învins la puncte, 
australianul Ra-

Locul trsi 
polonezului 
Ultim* st»- 

fost eiștigaU 
o*re a P*v-

Seghedoni

UsJsviia âdtniuULrația i Butuiești, itr. Vwlle Copia or. 16 ; telefoane; centrala 11 10.05, secția corespondenți 11.51,09,

cocoș. în gala 
de Panama, el l-a 
după 15 reprize, pe 
fael Herrera.

La Tbilisi au continuat înttlnlrile pen
tru compeUția masculină de baschet 
„Memorialul Iuri Gagarin". într-un 
meci decisiv pentru desemnarea cîȘ- 
tigătoarei turneului, echipa olimpică 
a U.R.S.S. a întrecut reprezentativa 
universitară a S.U.A. cu scorul 
104—75 (49—34). în felul siesta, 
ferent de rezultatele celorlalte 
duri, echipa sovietică 
ciștigătoare a turneului.

de
indi"

______ me-
este virtuală

bogățit rîndurile cu cîțiva fotbaliști 
care anul trecut au fost la Ata- 
lanta (Moro, Doldi, Magistrelli) dar 
r.u a reușit pe cel ce o interesa cel 
mai mult, Fedele de la Bologna, ră- 

clubul său. O singură nou- 
Cagliari (în afara 
Maraschi de 
(Lugo, divizia

mas la 
late la 
rului): 
Spadoni 
trecui la A. S. Roma, 
(Mantova) la Torino.

Cu titlul de curiozitate vă spunem 
că transferările au pus în mișcare 
o sumă imensă de lire __
Vom vedea Ia prima etapă, la 24 
septembrie, dacă afacerile conducă
torilor cluburilor au fost sau nu reu
șite. De notat, de asemenea, că pro
gramul campionatului a fost alcă
tuit de un computer în numai 20 de 
secunde I

la 
a 

iar

antreno- 
Vicenza. 
treia) a 
Masiello

italiene.

CESARE TRENTINI
Bologna, iulie

ȘTIRI, REZULTATE
»

• In campionatul unional de fotbal 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : Spartak Moscova — Torpedo 
Moscova 0—# : Dinamo Tbilisi — Kai
rat Alma Ata 0—0 : Dinamo Moscova — 
Dnepropetrovsk J—# ; Lokomotiv Mos
cova — Karpatii Lvov 4—1 : Zenith Le
ningrad — Zana Voroșilovgrad 0—0. In 
clasament conduce Zaria cu 24 de

puncte, urmată de Ararat Erevan — 30
puncte și ȚSKA Moscova tot cu 20 
puncte.
• Echipa engleză de fotbal BroTnwlch 

Albion, care se află în turneu în Sue
dia. a jucat la Kalmar cu echipa 
locală F. C. Kalmar (liga a doua). Oas
peții au termina^. învingători eu sco- 
rul de 3—0 (2—0).

de 
loc 
fa
de 
în

vins cu 7_ 6, 6—4 pe Borg — Bengsțon.

După două zile ta meciul amical 
tenis Suedia — Spania, care' are 
la Baastad, scorul este de 2—1 în 
voarea echipei spaniole. în proba 
dublu. Gimenc șl Munoz au

în meciul international de tenis dintre 
echipele feminine ale Australiei și 
S.U.A., scorul a devenit 3—1 în fa
voarea echipei oaspete Kerry Melville 
(Australia) a tavins-o cu 2—6. î—5,
5—0 (abandon) pe Wend Overton, iar 
australiencele Evonne Goolagong și 
Lesley Hunt au întrecut în proba de 
dublu cu 6—1. 6—3 perechea Chris 
Evert — Patti Hogan. In ultima zi a 
meciului se va disputa meciul dintre 
Goolagong și Chris Evert, precum Șl 
o probă de' dublu-.- - ■ „t

In sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenjs, rezervat pro
fesioniștilor, de la Louisville (Kentu
cky), au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Newcombe — Riesszn
7—5. 6—2 ; Cox — Pilici 7—6, 6—4 ;
Drysdale _ Okker 6—4, 7—6. Al pa
trulea semifinalist este Arthur A'sne 
care, dupâ cum se știe, l-a eliminat 
pe Roche. Ordinea semifinalelor : 
Newcombe — Ashe și Cox — Drysdale.■
Concursul internațional de natație de 
Ia Edinburg, la care au participat 
sportivi din 8 țări, a fost cîștigat 
de echipa Spaniei cu 143 p. Pe lo
curile următoare s-au clasat echipele 
Scoției — 137 p, Norvegiei. — 120 p,
Elveției — 117 p. Tării Galilor — 106 p. 
Belgiei _ 57 p, Israelului — 53 p și 
Islandei — 43 p. ■■

La Corugna au continuat meciurile 
pentru campionatul mondial de hochei 
pe rotile. Iată rezultatele înregistrate : 
Italia — Noua Zeelandă 8—0 ; Belgia _
Argentina 3—3 ; Portugalia — Chile 7—2.
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