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ocumentele Conferinței Naționale a partidului se află in atenția noas
tră a tuturor. Le studiem cu spirit de responsabilitate, dornici să cunccs- 
tem, în toata complexitatea lor, problemele dezvoltării țârii a'e perfec

ționam generale a activității economico-sociale, întrezărind viitorul plin ce 
strălucire al patriei noastre socialiste, la care toți sîntem chemați $â punem 
umărul și să înfăptuim ceea ce ne-am propus. Pe măsura aprofundării stră
lucitelor documente elaborate la Conferință, ne apare tot mei dar 0 CO'- 
cluzie maioră, de ansamblu ■. COMPETENTA, CLARVIZIUNEA $1 ÎNALTA RES- 
^^BJ-LITATE CU CARE partidul ÎSI ÎNDEPLINEȘTE ROLUL DE FORȚA CONDUCĂTOARE A POPORULUI. !

Raportul prezentat de către tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, rezo'u- 
tiiie Conferinței Naționale ilustrează grăitor capacitatea partidului de a cp: - 
c? ,.creator Principiile generale ale marxism-leninismului la particularitățile 
țării noastre, la condițiile concrete ale societății românești, corespunzător sta- 
diului ei actual de dezvoltare. Oricine a putut vedea, încă o deto, 
ca partidul nostru este un partid care cunoaște bine viața, realifătiie 
care sesizează cu receptivitate și sensibilitate problemele ce confruntă socie- 
tutea, ce preocupă pe oamenii muncii, și adoptă apoi, la timpul cuven’-t, so
luțiile cele mai potrivite. S-a verificat din nou adevărul că a conduce înseam
nă a cunoaște, pentru că numai cunoașterea directă a realității dă posibili
tatea stabilirii unor măsuri eficiente, realiste, pentru promovarea largă a nou
lui, ca modalitate specifică a orînduirii noastre de exercitare a rolului con
ducător al partidului.

MOBILIZAT! DE MARILE EEORTIRI 
ALE CLASEI MUNCITOARE

_ Au trecut aproape două săptămîni 
de la încheierea lucrărilor Conferin
ței Naționale a partidului, dar noi, 
antrenorii și lotul tinerelor hand
baliste ale tării care se pregătește 
pe timpul vacantei In tabăra din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
trăim cu aceeași intensitate emoțio
nală evenimentul de însemnătate 
istorică din viața poporului nostru.

SPORTIVUL FRUNTAȘ-
UN MODEL ÎN MUNCĂ Șl ÎN VIAȚĂ!

Ecourile Conferinței Naționale a 
partidului dăinuie și vor mai dăinui 
multă vreme în inimile minerilor din 
Valea Jiului, iar deplina noastră ade
ziune la acest program strălucit de
clanșează energii pentru a acționa cu 
fermitate la transpunerea Iui, pe toa
te planurile, în fapte. Adunările ge
nerale din Centrala Cărbunelui-Pe- 
troșani analizează în spirit comunist, 
plin de responsabilitate, activitatea 
din primul semestru al acestui an, 
trasînd măsurile necesare pentru or
ganizarea muncii pe noi coordonate, 
superioare celor de pînă acum.

Extrem de importantă apare pen-

tru noi, cei ce -îmbinăm munca pro
ductivă cu sarcinile de activiști spor
tivi obștești, prețioasa indicație cu
prinsă în tezele Conferinței Naționa
le a partidului care se referă la ela
borarea amănunțită a unor norme și 
criterii de bază ale eticii și echității 
socialiste, a promovării unui climat 
de exemplară disciplină a muncii și

OTTO ABRAHAM
director general al Centralei 

Cărbunelui-Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

care a trasat cu clarviziune și înaltă 
măiestrie politică drumul viitor al 
progresului și prosperității României 
socialiste.

Aici, în tinăra și frumoasa Cetate 
• chimiei de pe Trotuș. slntem zilnic 
martorii marilor eforturi pe care 
clasa muncitoare le depune pentru a 
răspunde chemării vibrante a partidu
lui de înfăptuire a cincinalului în 
petru ani și jumătate. Această atmo
sferă entuziastă ne mobilizează și pe 
noi, ne insuflă hotărârea de a ne 
pregăti cu toată responsabilitatea si 
ctj tot spiritul de dăruire pentru ri
dicarea măiestriei sportive.

Poporul nostru trăiește zile tninu- 
rate. traversează o epocă de anr In 
istoria sa glorioasă. Sîntem convinși 
că înfăptuirile, realizările și rodnicia 
de mîine vor fi condiționate de mun
ca depusă astăzi.

Ca sportiv de performantă «i ca 
proaspăt antrenor, voi căuta să-mi 
ridic necontenit calificarea profesio
nală, să nu precupețesc nici un efort 
pentru a transmite elevilor mei ma
rile virtuți morale pe care le recla
mă fiecărui cetățean înalta operă de 
înfăptuire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămlntul Româ
niei.

prof. ION PARASCHIV 
maestru emerit al sportului, 

antrenor de handbal

Secvențe in ..avanpremiera" meciului România-Australia din „Cupa Davis“PROTAGONIȘTII SEMIFINALEI INTRÂ PE TERENUL DE ÎNTRECERE
# Șantierul de la „Progresul" • Romania-Australia, pentru prima dată in 
istoria tenisului 9 Cei cinci „canguri" au sosit la București • Ross Case — out I

In așteptarea 
lui Ilie Năstase, 
ieri dimineață la 
antrenament (de 
la dreapta spre 
stingă): Ion Ti
riac, prof Ștefan 
Georgescu, Petre 
Mărmureanu, Ion 
Sântei

Foto : Theo 
MACARSCHI

pentru întrecere. Se lucrează de zor 
la montarea tribunelor metalice, ca
mioanele frînează în șir sub copacii 
bătrîni ai parcului, aducînd noi ma
teriale de construcție. Vom avea un 
nou „central", demn de marea în
trecere pe care o găzduiește.

Mai sînt două zile, fără a o nu
măra pe cea de azi, pînă Ia primul 
zbor de mingi albe peste fileu, în 
semifinala inter-zone a „Cupei Da
vis" dintre România și Australia. 
Primul meci din istorie între cele 
două reprezentative este și o întîl- 
nire decisivă pentru finala ce va 
urma.

O așteptăm cu încredere și interes 
crescînd.

ORA 14, LA AEROPORTUL 
OTOPENI...

Avionul companiei „AUA“, sosind 
de la Viena, are la bord pasageri 
australieni, care au făcut escală în 
Olanda... Sînt grosul delegației de te- 
nismeni ai Australiei, care vin la 
București pentru meciul cu România. 
Iată-1 pe probabilii adversari ai lui 
Ilie și Ion defilînd prin fața noastră, 
într-o postură pașnică de turiști.

John Cooper domină întreg Iotul 
nu numai prin ultima performanță 
(cîștigarea turneului de la Hilver- 
sum), ci și prin... înălțime, vreo 
1.93 m. Sînt în total 5 „canguri”, dar 
pe lista definitivă a echipei figurea
ză doar patru nume. Așa cum ne in
formează căpitanul nejucâtor Neale 
Fraser, aceasta se prezintă astfel : 
Mal Anderson (nr. 1), John Cooper 
(nr. 3), Colin Dibley (nr. 2), Geoff 
Masters (nr. 4). în paranteză, locul 
ocupat în clasamentul pe anul 1971

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
ÎNTR-0 COMPETIȚIE CU ADEVĂRAT STUDENȚEASCĂ

ORA 11, LA ARENA PROGRESUL

La antrenamentul de dimineață al 
tenismenilor români, răspund „pre- 
tentl- toți-membrii lotului prim, cu 
excepția lui Ilie Năstase, încă în a- 
vionul care trebuie sâ-1 aducă de Ia 
Dusseldorf. Ion Tiriac poartă un 
tricou-amintire pe care scrie „Old 
Providence Racquet Club". Este cel

primit la Charlotte, anul trecut, de la 
clubul care a găzduit Challenge-roun- 
dul lui 1971. Ultimul. Acum — dacă 
vom fi finaliști — nu mai trebuie 
să ne deplasăm dincolo de Ocean, ci 
vom primi oasoeți pe terenurile 
noastre.

Aceste terenuri de Ia Progresul, 
care seamănă, pentru moment, mai 
mult cu un șantier decît cu o arenă

al federației australiene de speciali
tate. A rămas în afara formației 
scundul Ross Case (nr. 6) și figura 
sa nu poate ascunde decepția.

Toți Insă, fără excepție, au fost 
prezenți după-amiază la un prim an
trenament pe terenurile de la Pro
gresul. Ultimele retușuri în pregă
tire au început.

rabil susținător al selecționatei 
noastre, a condus cu multă căldură 
spre victorie team-ul studenților 
români. El a aplaudat însă și evo
luția celorlalte selecționate, reuși
tele tehnice ale unor jucători de 
certă valoare, asemenea iugoslavi
lor Lalovic. Radovic, Bojkovic și 
Krivokapic. spaniolilor Juan Luis 
și Rlil. cehoslovacilor Ondrejîcka. 
Simek șj Pavlieek. sovieticilor Ru
sanov. Malinin si Meskov si a încă 
multi alții, dar a privit cu multă 
bunăvoință și străduințele studen
ților maltez; de a limita un scor 
Care cȚștea continuu. aplaudfadu-i 
ctiiar frenet-c cu ocazia tnseriei 
un.cuiu: lor gol :

Am trăit ne stadionul rvrei-. 
tean mai multe seri f carte niâcute 
In care spectacoiul focbaicstxt s-a 
împletit armonios cu străduințele 
organczatcnlor de a asigura un ca
dril cit mai adecvat întrecerii. In 
afara coecnetitei, toți partîcipanții 
au beneficiat de foarte frumoase 
acțiuni de relaxare si de cunoaștere 
a regiunii dobrogene, dintre care 
cităm doar excursia la Murfatlar.

Dumitru GRAUR
Continuare in pag. a 3-a) Echipa Australiei la coborîrea din avion pe aeroportul internațio nai Otopeni

Portarul iugoslav Krivokapic — decretat cel mai bun portar CȚ campionat 
sub privirile jucătorilor Munteanu, Simionaș șt Mija’ovi?
• Tineri sportivi din 14 țâri au jucat fotbal, ne-au cunoscut tara, au legat noi 
prietenii • Organizatorii au primit — pe merit — cele mai îndreptățite feli

citări

Turneul preolimplc de volei

REPREZENTATIVA 
MASCULINĂ 

A ROMÂNIEI
PLEACĂ AZI

LA NISA
în cursul dimineții de azi, echipa 

masculină de volei a României 
pleacă cu avionul, pe ruta București 
— Roma — Nisă, la turneul de cali
ficare pentru Jocurile Olimpice de 
la Munchen. Iată pe cei 12 volelba- 
li-.li care fac deplasarea ! William 
Schreiber, Gabriel Udișteanu, Gyula 
Bartha, Marin Stamate, Cornel Oroș, 
I.aurentiu Dumănoiu, Mircea Codoi, 
Borneo Enescu, Cristian Ion, Stelian 
Moculescu, Viorel Balaș și Constantin 
Cbițigoi.

Fac, de asemenea, deplasarea an
trenorii Nicolae Sotir, Aurel Drăgan 
și Paul Brașoveanu, precum și arbi
trul internațional Valerian Arhire. 
Din delegația română mal fac par
te prof. Aurel Predescu — condu
cătorul delegației și prof. Aurel Do- 
bincă, secretarul general al F.R. Vo
leiVoleibaliștii noștri susțin în peri
oada 4—11 august la Nisa (serii) și 
Montpellier (turneul final), un exa- 
rren de mare importanță, pentiu ca
rt le urăm mult succes.

S-a încheiat, așadar, cea de a 
treia ediție a campionatului euro
pean universitar de fotbal. Pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
echipa ROMÂNIEI, echipa antre
nată de Constantin Cernăianu și 
Robert Cosmoc.

Am asistat, vreme de aproape 
două săptămîni, la jocurile grupei 
preliminare de la Constanța și, a-

uiui — respinge un nou atac român, 
Fotoi S. BAKCSY

poi, la turneul final și pot spune 
că nici una dintre celelalte șase 
selecționate pe care le-a întilnit 
în drumul ei victorios spre trofeu 
(Malta. Olanda, R.F. a Germaniei, 
U.R.S.S„ Spania, Iugoslavia) nu au 
putut constitui piedici prea grele 
pentru „11 "-le nostru. De altfel, 
prin prisma valorilor pe care le 
prezenta, selecționata României a 
fost, pe drept cuvînt, aprioric con
siderată ca principală favorită a 
turneului.

Publicul constănțean, un admi-

PRIMA CONVOCARE A LOTULUI
NAȚIONAL DE FOTBAL

• Ieri la prînz, tricolorii s-au reunii la București • Nume noi in lotul națio
nal și altele... de perspectivă • Miercuri, la Oltenița, primul joc de verificare

Deși ne aflăm in plină pauaă com- 
petițională, iată, Iotul național de 
fotbal, mai grăbit, parcă, ca oricînd, 
a și început pregătirile pentru viito
rul sezon competițlonal.

Ieri la prînz, antrenorul Angelo 
Niculescu a convocat, la București, 
pe componenții lotului național. Au 
răspuns prezent Adamache, Stan 
(F.C. Argeș) Sătmăreanu, Smaran- 
dache, Cojocaru (C.F.R. Cluj). Boloni, 
Deleanu, N. Ionescu, Dumitru, R 
Nunweiller, Ilajnal. Lucescu, Dobrin, 
Neagu, ioidănescu. Toți aceștia vor 
lua parte, miercuri, la meciul de ve
rificare pe care lotul îl va susține 
la Oltenița, în compania divizionarei 
B Ș.N.O. Este, după cum ne mărtu
risea antrenorul Angelo Niculescu, un

prim contact cu jucătorii, prilej cu 
care se va face cunoscut și progra
mul viitoarei activități a lotului, pînă 
la meciul cu Austria (în septembrie, 
la Craiova). Din lot lipsesc momen
tan Domide și Kun, care vor pleca 
cu U.T.A. în turneu peste hofare, 
Dinu, Ștefan și Anca, jucători ce au 
nevoie de o perioadă de refacere 
după participarea la Campionatul 
european universitar. Au fost che
mați, în schimb, cîțiva jucători ti
neri (Cojocaru, Smarandache, Boloni), 
cărora s-ar putea să li se alăture, 
mai tîrziu, Velea, Țarălungă M. 
Sandu, Marcu, Stoicescu, evidențiați 
de Angelo Niculescu cu prilejul me
ciurilor de la Constanța.
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Prima zi de mxges* șardman intrarea efectivă a sportivilor noștri in ultima linie 
dreaptă a pregaiiriier afimpics. Acest eveniment coincide cu inaugurarea „Jurnalului 
olimpic", care va iacerca să orere cititorilor noștri cite ceva din viața de muncă și de 
a celor pe~care ■ afteaptâ maree cinste de a fi prezenți pe terenurile de sport ale celei 
XX-a ediții, iabrGare, a Jocunlcr Olirn pice.

e Miercuri, joi și vineri, Valeria Bufanu 
s-a supus la trei (xobe ce control pe 100 m 
garduri. După ce șl-c așezat gardurile pe pis
tă, Valeria a cerut, oe fiecare detă, trei cro- 
nometrori. Rezultatele succes .e: 13A 13,0, 
12,8 1 Statisticienii sint de pere-e că 12^ se 
află în zona medaliei olimpice de bronz.

visuri 
de a

• O vorbă cu ‘ ;c dir. fcpâra haidbaliști- 
lor . „Există in echipa noastră un rfat al bă- 
trîniior, forma: din Gruia, Gațu, Gunesch, 
Samungi și Penu. Ultimii slnt ingineri. Ața se 
explica — spune epigrama — tastai că unele 
scheme tactice ale handbalișhtor sint mult 
prea abstract matematice”.

• Șeroan loan a sârit acu- trei zile la 
antrenament 2,18. Scăpat de cases a normei 
olimpice (2,17), atletul forțează pentru a prin
de tichetul de bcrd care duce spre Munchen. 
Nici o veste de la Csoba Do*a, medalie de 
argint la Helsinki—

• Maria Vicol nu mai face parte din echi
pa olimpică ! Marea nocstro Borelisra, care o 
semnat cu mojuscule protocolul titlului nostru 
mondial de la Havc.no 0969'. învingînd pe 
roate cele patru fioretis+e 
na, Gorohova, Cirkova și 
ge. Dura lex, seă lex.

• Știm cu toții că Ilie
26 de ani la 19 iulie. Focrte puțini jfiu, însă, 
că tot la 19 iulie. Argentina Menis a împlinit 
24 de ani. Ea a sărbătorit evenimentul cu o 
serie compactă pesta 60 de metri, aplaudată 
fiind de cei moi infocați suporteri ai săi — 
halterofilii olimpici.

sovne'ice — Zabeli- 
Be'ova — se retro-

Năstase a împlinit

• Ștefan Orban, foarte tinărui poriar al 
echipei naționale de handbal, esle, de cîleva 
zile, tatăl a doi gemeni, băieți. Ei au, îm
preună, echivalentul greutății pe care Orban 
o pierde într-o zi de antrenament tare.

• Rapsodia Română nr. 1 de George Enes
cu va conduce pașii gimnastelor noasire la

urnal
IMPIC

*26 august
N

exercițiul obligatoriu la sol. Colectivul de 
entrenoare care a desemnat mișcările și pia
nistul Carol Stabișevschi, core a adaptat mu 
zică, mizează, desigur, pe efectul final ol 
.Ciocirliei", oricînd capabilă de smulgerea 

citorva zecimi cfin „inima rece* a arbitrilor.

• Floreta băieți a prins, după cit se pare, 
pașaportul pentru Miinchen. Dacă acest lucru 
se va confirma, Mureșan, Faib și Hauklor vor 
intra în clubul destul de restrins al partici- 
panților la patru ediții olimpice consecutive

• O foarte savantă tabelă de... logaritmi, 
menită să aprecieze stadiul de pregătire spor
tivă la box, fixează la 90 de puncte plafo
nul condiției maxime. Doctorul Drăgan, luind 
ca punct de reper acest coeficient interna
țional, l-a „testat" pe Calistrat Catov si a 
aiuns la... 89 de puncte. Replica lui Cutov : 
„Nu știu cine a fixat norma ceior 90 de 
puncte, dar eu cred că e mai bine să ajunai 
la 95". De acord, Calistrat I

• Știați că, în ultimele zile, Carol Corbu 
a executat celebrele pentasalluri ale sărito
rilor de triplu ciungind pînă la 250 de pași 
pe zi ? Cu această normă gigantică se în
cheie perioada cea mai dură in pregătirea 
săritorului. O dată cu Balcaniada de atletism 
este prevăzută creșterea formei cifrice a cam
pionului nostru. Succes!

• La ultimele cinci-șase concursuri-tesf, 
Anca Grigoraș a obținut constant pesta 9,ol) 
la bîrnă. Să reținem că Anca Grigoraș are 
doar 14 ani I

Ultimul test al gimnastelor noaștre se va 
desfășura la 12—13 august, in saiu Fio- 
reasca, într-un concurs core va respecta pas 
cu pas programul oiimpic. Acesî test va avea 
misiunea dificilă de o reține penfru Mlinciien 
pe cele șapte gimnaste participante. 5a. amin
tim că, în momentul de față, lotul cuprinde 
nouă sportive. După cum se vede, vom asista 
ia o pasionantă cursă ciclistă de eliminare.

• „Ordinea cvadruplă" a unui veteran ai 
atletismului, pentru Munchen :

1. Carol Corbu, 2. Carmen Ionescu, 5. Ar
gentina Menit, 4. Ileana Silai.

După cum se vede, calitatea metalului o- 
limpic depinde, în ideea prezicătorului, de 
deschizătorul pîrtiei, Carol Corbu. Pentru pri
ma oară în istoria atletismului românesc se 
acordă credit unui bărbat. Misiunea 'ui Corb' 
nu e dintre cele mai ușoare...
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natatie™
în preajma 
naționalelor 
de juniori

DIETMAR WETTERNECK 4:55,3 LA 
400 m MIXT — NOU RECORD

ARMONIE DEPLINA INTRE PROCESUL DE INVAJAMINT Șl PREGĂTIREA SPORTIVA
Studiate cu atenție de întregul 

colectiv al școlii noastre, documen
tele Conferinței Naționale a partidu
lui și, în special, Raportul prezentat 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
constituie un prețios îndrumar în ac
tivitatea viitoare. Conținutul lucrări
lor ne-a pus în față și nouă, dască
lilor, obl.gații mai concrete, nu nu
mai în ceea ce privește instruirea 
sportivă a elevilor, perfecționarea 
lor, după aptitudini, într-o disciplină 
sau alta ci. înainte de toate, datoria 
dt onoare de a contribui la educarea 
fior ca oameni și cetățeni. Este foar
te important de a veghea la creș
terea unor tineri cu un sănătos pro
fil moral. De altfel, așa cum au scos 
în relief lucrările Conferinței Națio
nale, numai oamenii cu o personali
tate fermă, bine conturată, sînt ca
pabili să realizeze înaltele sarcini 
tiasate de Conferința Națională. în 
acest context, căutînd să cultivăm 
în conștiința copiilor virtuți morale 
alese, cum ar fi stima față de mun
că, cinstea, modestia, dragostea pen
tru culorile patriei, atașamentul de
plin la politica partidului, nu facem 
altceva decit să pregătim condițiile 
ca tinerii școlii noastre să abordeze

cu toată hotărîrea procesul de pre
gătire, căutînd să se autodepășească 
mereu, în dubla lor ipostază de 
cursanți ai unei instituții de învăță- 
mînt, în care își desăvîrșesc cultura 
generală, și de viitori performeri. 
Nu încape îndoială că armonizarea 
procesului de învățămînt cu acela al 
instrucțiunii tehnico-sportive repre
zintă nu numai o stringentă nece
sitate, dar și o înaltă obligație a das
călului.

Iată gîndurile, preocupările noas
tre pentru viitorul apropiat, iată di
recția pe care sîntem hotăriți să ac
ționăm, călăuziți de nobila chemare 
de a da patriei nu numai virtuozi 
ai sportului, ci și cetățeni valoroși, 
de care are absolută nevoie societatea 
socialistă multilateral dezvoltată.

prof. IOSIF BUDA 
directorul Școlii sportive 

din Oradea

UN MODEL ÎN MUNCĂ Șl ÎN VIAȚĂ I
(Urmare din pag. I)

de corectă comportare în toate îm
prejurările.

Tn echipa de fotbal a minerilor din 
Valea Jiului am jalonat o serie de, 
măsuri menite să ducă la întărirea 
climatului moral, la respectarea ri
guroasă a normelor etice. Un sportiv 
de frunte trebuie să fie în același 
timp șl un cetățean model. In viață, 
la locul de muncă, pe stadion. Secția

noastră de fotbal nu va mai îngădui 
pe viitor nici o concesie, cit de mică, 
ia capitolul disciplinei, fiind ferm 
decisă să ia măsurile corespunzătoa
re pentru asigurarea unui climat mo
ral sănătos, exemplar, în rindurilo 
jucătorilor și activiștilor săi.

Eforturile noastre de îmbunătățire 
a activității în toate domeniile sînt 
tîv-uflețite de dorința fierbinte de a 
cTitribui la buna stare și înflorirea 
continuă a patriei, de a sărbători cu 
cinste ziua de 23 August și a XXV-a 
aniversare a Republicii.

Seria competițiilor cu caracter 
republican continuă în această săp- 
tămînă în Capitală. Este rîndul ce
lor mai buni juniori din țară de 
a-și desemna campionii pe acest 
an. Competiția prezintă o deosebită 
importantă, ea fiind singura posi
bilitate de selecție a tinerilor îno
tători care ne vor reprezenta in 
săptămina următoare la Balcaniada 
de la Sofia.

Cu atît mai surprinzătoare, pri
vind prin această prismă, ne pare 
hotărirea federației de specialitate 
de a programa întrecerile la ba
zinul (cu numai 7 culoare) de la 
ștrandul Tineretului care — se știe 
de mult timp — nu oferă cele mai 
bune condiții de concurs , (calitățile 
de viteză și claritatea apei sînt 
mult inferioare celor de la piscina 
Dinamo).

Despre pregătirile participanților > 
se cunosc prea puține amănunte 
întrucît concursurile au lipsit cu. 
desăvîrșire în ultima vreme. Doar 
de la Reșița am primit știrea că 
la concursul .de selecție desfășurat 
sîmbătă, Dietmar Wetterneck a 
parcurs distanța de 400 m mixt în 
4:55,3 (1:05,5 — 1:15,0 — 1:28,0 — 
1:06,8), cifră care constituie un nou 
record al României de seniori și 
juniori.

Campionatele naționale de copii 
(C și D) vor avea loc în zilele de 
5 și 6 august, la ștrandul Obor din 
Capitală.

EUGEN ALMER (natație)
„Este prima mare competiție de amploare la care 

particip Să vă spun, sincer, de mat bine de dot 
ani visez la acest start olimpic. Antrenamentul 
pentru cursele lungi este foarte dur. îmi este greu 
să fac o comparație cu alte sporturi, dar pot să 
vă spun că după fiecare ședință de inul, care se 
întinde pe durata a două-trei ore, ies din apă cu 
cite 3—4 kilograme mai puțin. Am făcut multe sa
crificii și m-am supus fără nici un fel de șovăire 
programului de pregătire alcătuit de Hanst baci 
(n.r. loan Schuster). Am înotat la început 10 km 
zilnic, apoi 14 km, ajungînd în ultima iarnă și la 
20 km pe zi. In mod practic, nu știu dacă aș fi 
putut face mai mult.

In ciuda acestui antrenament intens nu am pu
tut ajunge încă la cifrele care mi-ar fi putut asi
gura un loc In finală. Pentru a atinge acest obiec
tiv îmi este necesar un rezultat de 16:301), de
oarece in acest an foarte mulți fondiști din lumea

întreagă au progresat în mod spectaculos, iar la 
MUnchen va fi o bătaie fantastică pentru unul 
din cele 3 mult rivnite culoare. A obține un ase
menea rezultat la J.O. nu este imposibil șt cind 
afirm acest lucru mă gindesc în primul rind ia 
faptul că am putut înota distanța respectivă, in 
bazin scurt, in 16:31,4, deși întoarcerile mele nu 
sînt deloc strălucite pentru a-mi crea avantajul 
piscinei de 25 m.

Voi lua startul in săptămina viitoare la Balca
niadă, unde voi încerca să corectez recordurile na
ționale la 400 m și 1500 m liber. Nu trebuie insă 
să vă așteptați la rezultate ieșite din comun, de
oarece nu am întrerupt nici un moment antrena
mentele și la Sofia vot fi puțin obosit. Principa
lul este ca la Miinchen să prind virful de formă, 
să mă concentrez la maximum șt să obțin o per
formanță onorabilă pentru înotul românesc".

S-a născut la 14 ianuarie 1953. Are 1,74 m și 72 kg. 
A învățat să înoate la vîrsta de 8 ani. Face parte 
din asociația sportivă Olimpia Reșița șt este pregă
tit de prof. Ioan Schuster. Multiplu campion și re
cordman național în probele de craul, delfin șt mixt. 
Campion și recordman balcanic al probei de 1500 m 
liber. A progresat continuu în ultimii ani. rezultatele 
sale atingînd o valoare internațională. în acest se
zon, cele mai bune performanțe ale sale sînt : 2:01,8 
la 200 m liber, 4:15,6 la 400 m liber (record națio
nal), 8:57,8 la 800 m liber (record național), 16:59,5 
Ia 1500 m liber (record național) și 2:13,9 la 200 m 
delfin (record național). La J.O. de Ia Munchen va 
lua startul în proba de 1500 m liber. Ultimul său 
record se află printre primele 20 de performanțe ale
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1
LOCUL 3 — MULȚUMITOR ; EVOLUȚIA DEBU- 
TANȚILOR — CEA MAI BUNĂ PERFORMANȚA

a campionatului bal- 
masculin, desfășu- 
salâ (12.000 de 
din Sarajevo, s-a

Ediția a 14-a 
canic de baschet 
rată în spațioasa 
locuri) Skanderlja 
încheiat, după cum era de așteptat, 
cu succesul net al reprezentativei 
Iugoslaviei, deținătoare a titlului 
mondial. Kapicici (24 de ani — 1,98 m), 
Ciosici (24 — 2,10), Jelovac (24 — 
2.07), Simonovici (23 — 1,96), Plecas 
(24 — 1,88) și Solman (24 — 2,00),
ca să nu vorbim decît despre cei 
mai buni, au demonstrat cu priso- 
s.nță calitățile care le-au adus per
formanțele uimitoare din ultimii ani i 
talie si gabarit impresionante, pre
gătire fizică excepțională (jucătorii 
de 1.98—2 m sînt la fel de agili ca 
ce. de 1.80 m), tehnică remarcabilă 
și o precizie la coș dezarmantă, 
manifestată de absolut toți baschet- 
baliștii team-uiui iugoslav. Cît des
pre tactica echipei, ea este foarte 
s:mplăi orice minge recuperată este 
folosită pentru contraatac ! toate 
atacur.le poziționale sînt extrem de 
rapide șl primul jucător care ajunge 
Intr-o poziție favorabilă aruncă la 
coș; la o aruncare la coș 3—4 ju
cători sar pentru recuperare | apă
rarea folosită — om la om cu pre
sing temporar.

Pe locul secund s-a clasat Grecia, 
formație care a constituit marea sur
priză a competiției și a cucerit. în 
final, medalia de argint. Bulgaria, a 
patra clasată, 
disciplinei de 
nu de mult, 
național, iar 
au-1 doar pe . . .
bil să înscrie în fața pivoților ad- 
verși, nu putea pretinde mai mult.

Selecționata României s-a clasat 
pe locul 3, performanță mulțumi
toare dacă o comparăm cu cea de 
anul trecut cînd. la Vidin, a deținut 
„lanterna roșie". La Sarajevo, învinși 
de Iugoslavia și Grecia, sportivii ro
mâni nu s-au descurajat și au avut 
resurse fizice și psihice pentru a 
dispune categoric de team-urile Bul
gariei șj Turciei. Agresivitatea în a- 
părare, interceptfile (dm păcate nu 
întotdeauna urmate de contraatacuri), 
recuperările (mai cu seamă în apă
rare) și insistența cu care au măci
nat forțele adversarilor prin acțiu
nile ofensive poziționale, toate aces
tea au determinat victoriile amintite 
șt cucerirea medaiilor de bronz în 
disputa baschetului din Balcani.

Pe lingă obținerea locului 3, for
mația română ne-a prilejuit și o altă 
satisfacție și anume comportarea ce
lor mai tinej-i jucători debutanții 
Ctistel Cernat și Luchian Ivascenco. 
Introduși în teren în partida cu Bul
garia, cînd adversarii conduceau cu 
10 puncte, Cernat și Ivascenco au 
făcut din pl.n dovada calităților lor 
fizice și tehnice, dar șl a celor psi-

nu a mai făcut dovada 
joc care-i adusese, pînă 
succese pe plan inter- 
Turcia (locul 5), avîn- 
„veteranul" Alp capa-

hice, ei luptînd de la egal îm
potriva unor baschetbaliști- ruti- 
nați, cum sînt cei ai Bulgariei (ani
hilarea lui Doicinov de către Ivas
cenco trebuie privită ca o reală per
formanță). Dorim să subliniem In 
mod deosebit faptul că cei doi tineri 
au corespuns integral, deoarece în 
momentul de față există posibilitatea 
(putem spune chiar necesitatea) ca 
și alți sportivi, trecuți cu puțin de 
vîrsta junioratului, să promoveze în 
lotul național pentru a-1 completa, 
pentru a-i spori vigoarea, pentru a 
„scutura" de tarele care-i mai frî- 
nează posibilitățile de îmbunătățire 
a performanțelor. Și cînd spunem 
aceasta, ne gîndim în primul rînd 
la ritmul de joc, încă insuficient de 
rapid față de actualitatea în basche
tul internațional. Mai sînt momente, 
chiar și după recuperare. în care 
lansarea contraatacurilor este total 
neglijată (spre deosebire de toate ce
lelalte formații), în care acțiunile 
poziționale sînt stepate de cite un 
dribling total inutil. Dar, pentru ca 
echipa să aibă permanent un ritm 
rapid, este necesar ca toți cei 12 ju
cători să fie capabili oricînd să evo
lueze la maximumul posibilităților 
lor, să nu considere schimbarea din 
teren o lezare a prestigiului (așa 
cum, din păcate, a făcut Radu Dia- 
conescu), să fie conștienți că în rit
mul baschetului modern nici un ju
cător, cît de bine ar fi pregătit, nu 
poate rezista de-a lungul tuturor ce
lor 40 de minute. Exemplul selec
ționatei Iugoslaviei, în care Ciosici, 
Plecas, Tvrdici, Knezevici, Simono- 
vic. si toți ceilalți campioni mondiali 
părăseau terenul și reintrau, socotind 
că așa ceva este absolut normal 
(ceea ce și este), poate fi edificator.

Așadar, încrederea acordată de 
antrenorul emerit Alexandru Popes
cu tineretului s-a dovedit îndreptă
țită și sperăm că Balcaniada de la 
Sarajevo nu a fost singurul prilej de 
a „lansa" spre virful Ierarhiei pe 
cei ce promit delaovîrstă fragedă. 
Să nu uităm că major.tatea compo- 
nenților reprezentativei Iugoslaviei 
aveau doar 22 de ani cînd au cuce
rit titlul mondial, iar acum, cînd îl 
atacă pe cel olimpic, au 24 de ani.

D. STANCULK€V
CLASAMENTUL COȘCDTERILOR

1. Koroneos (Grec^sj A P. 2. Tarau 
(România) 73 n..î. Gumas (Grecia) 68 P. 
4. DoiclnoX' (Bulgaria) 66 p, 5. Kaplcici 
(Iugoslavi», 65 p. 6. Ciosici 59 p, 7. Alp 
(Turcia) Z 7 p. 8. Popa (România) 54 P- 
APORptÎL JUCĂTORILOR ROMAN 
PRIN PUNCTELE ÎNSCRISE (intre pa

ranteze, aruncările libere).
T.'arău 73 p (18—15). Popa 54 P (24—16), 

•îovao 46 (6—6). Georgescu 32 (4—2),
'Oczelak 24 (10—6). Diaeonescu 18 (0),
Pîrșu 17 (4—3), Cernat 16 (4—2). Savu 6 
(2—2), Ivascenco 6 (4—2), Chlvuleseu 4 
(2—2). Roman 4 (0).

preocupările tuturor, tur- 
care au participat, alături 
două selecționate ale țării 
și reprezentativele S.U.A.

,tandemul“ Nicolae Nedef 
Vlase va alege cei 13 ju- 
cîmp și pe cei 3 portari, 
face deplasarea la Miin-

Pătrundere impetuoasă făcută de Tarau, în ciuda opoziției lui Solman 
(in spate) și Knezevici. Se mai văd Diaeonescu (nr. 11), Ciosici și Geor

gescu. Fază din meciul România—Iugoslavia

FINALA VOINȚIADEI
- O ÎNTRECERE MULT 
APLAUDATĂ LA SIBIU

ringul in
stalat în incinta 
stadionului Lucea
fărul din Sibiu 

s-au întrecut timp de trei zile aproape 
100 de pugiliști în finala întrece
rilor Voințiada 1972.

Iată cîștigătorii: JUNIORI — 
cat. 45 kg — C. Dreer (Iași) ; 48 — 
N. Harsanyi (Mediaș); 51 — I. Tasu 
(Reghin)-, 54 — S. Zeinea (Brăila); 
57 — D. Bîtcă (Brăila); 60 — N. 
Movilă (Galați) ; 63,5 — F. Manea 
(Buzău); 67 — T. David (Brăila); 
71 — I. Răducu (Brăila); 81 — C. 
Tudose (Brăila). SENIORI : 48 — 
I. Horja (Cluj); 51 — N.
(Brăila); 54 — O. Anderco (Cluj); 
57 — N. Boscu (Galați); “* 
St. Bătinaș (Brăila); 63,5 
Mati (Cluj); 67 — C. Gutui (Brăila) ; 
71 — V. Deșliu (Buzău) ; 75 — I. 
Banu (Mediaș); 81 — G. Gunea
(Brăila).
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Corespondentă specială pentru SPORTUL

CRISTALIZAT ECHIPA DE BOX
60 —
— L.

POLONIEI
al PolonieiLotul olimpic de box 

care se pregătește în vederea tur
neului olimpic, a trecut pînă în pre
zent prin trei probe deosebit de 
dificile.

în primul rînd, în martie, toți 
boxerii susceptibili de a fi selec
ționați au participat la turneul in
ternațional desfășurat la Kat< wire 
și dotat cu „Diamantele negre", 
apoi au participat la campionatele 
individuale ale Poloniei desfășu
rate la Cracovia (în aprilie) și, 
în sfîrșit, cu cîteva zile în urmă, 
la un turneu la care au partici
pat și boxeri străini, turneu do- 
,„t cu cupa „Gryf Szczecinski".

In urma acestor probe, fiecare 
candidat la un loc în echipă a sus
ținut 10 întîlniri din care cel pu
țin. jumătate cu adversari foarte 
dificili.

După campionatele de box ale 
Poloniei desfășurate la Cracovia, 
au fost terminate lucrările de se
lecționare ale candidaților pentru 
lotul olimpic, întrucît în timpul 
campionatelor, antrenorii noștri au 
căutat că cizeleze forța acumulată 
în perioada de pregătire și în me
ciurile cu adversarii străini.

Turneul dotat cu cupa „C.yf 
Szczecinski", la care au participat 
66 de boxeri din 11 țări, printre 
care 25 de boxeri polonezi, ne-a 
permis să ne dăm seama de gradul 
de pregătire și de forța boxului 
polonez.

După Szeczecin, se poate afirma 
eă, oarecum, s-a cristalizat echipa 
alimpică de box a Poloniei. La

șase categorii avem reprezentanți 
siguri pentru Munchen. Este vorba 
de: cat. 48 kg — Roman Rozek; 
cat. 57 kg : Ryszard Tomczyk; 
67 kg : Âifons Stawski ; cat. 71 
Wieslaw Rudkowski; cat. 75 
Witold Stachurski; cat. 81 
Janusz Gortat. Ultimul, după 
trei înfrîngeri suferite din partea 
lui Stanislav Dragan, a reușit sâ 
depășească criza și la Szczecin l-a 
învins pe eternul său rival 
puncte.

Fără îndoială 
rului „Sportul" 
xerii polonezi 
culorile țării lor. în turneul olim
pic și la celelalte cinci categorii. 
Astfel, la categoria muscă (51 kg) 
continuă rivalitatea dintre campio
nul Poloniei Stanislaw Lechowski și 
vice-campionul Europei LeszekBla- 
zynski. Momentan, un ascendent 
are Lechowski care l-a învins de 
două ori pe dificilul său concu
rent, însă cunoscînd ambiția și dîr- 
zenia lui Plazynski, antrenorii cred 
că pînă la urmă acesta va fi in
trodus în echipă.

La categoria cocoș (54 kg) se 
pare că cele mai mari șanse le are 
Jozef Reszpondek. Acest boxer a 
fost cea mai mare revelație a tur
neului de la Szeczecin, învingînd 
prin k.o. doi dintre rivalii săi : 
Janusz Krampa și Jozef Witek. 
Urmărind turneul „Gryf", antreno
rul și specialistul italian Natale 
Rea a fost îneîntat de evoluția lui 
Reszpondek și a declarat că acest

cat. 
kg : 
kg : 
kg: 
cele

la

zia- 
bo-

că pe cititorii 
îi interesează 
ce vor reprezenta

tînăr nu are dinamită în pumni, 
ci trotil I Unicul concurent al lui 
Reszpondek a rămas triplul cam
pion al Poloniei Jan Kokoszka. 
Cred însă că Reszpondek, după vic
toriile de efect de la Szeczecin, me
rită cu prisosință pașaportul pentru 
Munchen.

La categoria semi-ușoară (60 kg), 
nu se știe dacă starea sănătății 
campionului Europei Jan Szczepan- 
ski, îi va permite să ia parte la 
turneul olimpic. în cazul cînd el 
nu va putea participa, tricoul re
prezentativ și-l vor disputa Jan 
Zelezniak șl Wlodzimierz Caruk.

La categoria ușoară (63,5 kg) nu 
dispunem de concurenți de clasă 
ridicată. După toate probabilitățile 
selecționerii noștri vor fi obligați 
să aleagă candidatul pentru echipa 
olimpică din următorii trei boxeri : 
Zbigniew Osztab, Krzysztof Pier- 
wienecki și Ryszard Sobanski.

La fel și la categoria grea (+81 
kg) avem în boxul nostru un „punct 
nevralgic". Multiplul campion al 
Poloniei Lucjan Treia, la ora ac
tuală nu mai are acea clasă pe 
care o avea cu 3—4 ani în urmă. 
Prea puțin a crescut ca valoare și 
Ludwik Denderys. în această si
tuație, selecționerii se vor decide 
să includă în echipă pe Treia, mal 
mult pentru meritele sale de pînă 
acum, decît datorită formei pe care 
o deține în prezent.

JAN WOJDYGA

Varșovia, iulie

Turneul internațional de handbal, 
încheiat săptămina trecută în co
cheta Sală a sporturilor din Pitești 
(să sperăm că nu peste multă vre
me va primi și ea un nume...) a 
constituit în ansamblul activității 
competiționale estivale un eveni*- 
ment cu multe semnificații. înainte 
de toate, nu este greu de presupus 
că aceste întreceri s-au înscris pe 
lista ultimelor verificări preolim- 
pice ale reprezentativei noastre 
masculine, fapt amplificat nu nu
mai prin valoarea testului în sine, 
ci și prin aceea că la acest turneu, 
ca și Ia cel următor (8—11 august, 
tot la Pitești) opțiunile antrenori
lor lotului trebuie să capete for
mă definitivă. Mai precis, din cei 
22 de jucători pe care-i are la dis
poziție, 
— Oprea 
câtori de 
care vor 
chen.

în afară de aceste considerente 
olimpice, care au o firească întîie- 
tate în 
neul la 
de cele 
noastre, 
și Bulgariei, a dat ocazie pentru 
prima oară amatorilor de sport din 
Pitești să asiste la dispute interna
ționale de handbal, publicul din a- 
cest oraș dovedindu-se foarte recep
tiv ia frumusețile acestui joc sportiv.

Cum se vede, turneul a oferit o 
gamă largă de posibilități pentru 
orice gen de spectator, nouă dîn- 
du-ne mai ales prilejul de a apre
cia direct, în compania unor ad
versari tehnici și înclinați spre jo
cul combinativ (handbaliștii ame
ricani) sau a unor jucători foarte 
rapizi, preferind handbalul în forță 
(sportivii bulgari), progresul reali
zat de Iotul nostru olimpic. între
barea care se pune acum, în scurtul 
răgaz care a mai rămas pînă la 
J.O., este una singură și anume: 
și-a corectat echipa română defi
ciențele care au împiedicat-o în 
ultimul sezon să se comporte la 
nivelul titlului de campioană a 
lumii ?

Răspunsul la o astfel de între
bare este numai parțial satisfăcă
tor. Ceea ce a mulțumit în jocul 
handbaliștilor români a fost, în 
primul rînd, faptul că ei au trecut 
la un sistem de apărare mult mai 
eficient, mei mobil, mai activ, mai 
avansat. Părăsind vechile 
dintre care cea mai veche 
care îi obliga la o poziție 
pe semicerc, handbaliștii 
sînt pe cale de a învăța 
este termenul cel mai exact) un 
mijloc de apărare nou. dar ex
trem de eficient. Desigur că, în a- 
cest sens, în partidele de la Pitești 
au mai apărut unele inexactități. 
Important este, însă, faptul că dru-

mul ales este cel bun și că ju
cătorii lucrează cu convingere pen
tru a se perfecționa. Tot la acest 
capitol, adică la cel al lucrurilor 
bune, am înscrie și alte observa
ții. Ne gîndim la rapiditatea cu 
care circulă balonul, la mișcarea 
generală a jucătorilor în atac, la 
utilizarea parcă cu mai mult suc
ces a unor mijloace de finalizare, 
în general, echipa ne-a lăsat o im
presie bună. O impresie care ar fi 
fost și mai bună dacă nu am fi 
fost martorii unor ratări (boală 
veche, atît de veche, îneît am ajuns 
să credem că la jucătorii români 
este... incurabilă) din pozițiile cele 
mai clare și în fața unor portari 
sau apărări, în orice caz nu atît de 
valoroase ca cele ce vor sta înain
tea selecționatei române la J.O.

Ajungînd cu discuția noastră la 
acest punct, este necesar să adău
găm și alte două aspecte legate 
de jocul în atac al handbaliștilor 
români. Primul este acela al ab
senței contraatacurilor, absență cu 
atît mai șocantă cu cît sistemul de 
apărare ceva mai avansat, facili
tează intercepțiile și, în general, 
această periculoasă armă ofensivă. 
Al doilea aspect îl reprezintă in
consistența jocului cu pivoții. Toate 
aceste lucruri la un loc au dus 
în mod implacabil la risipirea mul
tora din momentele de posesie a

mingii Și acesta este un lucru 
foarte important, deoarece dacă e- 
chipa noastră vrea să se înscrie la 
Munchen printre candidatele la 
medalia de aur, atunci nu încape 
îndoială că procentul de fructifi
care a situațiilor de atac trebuia 
să depășească 90 la sută. Este o 
condiție sine qua non ! O condiție 
care elimină din capul locului ușu
rința cu care se trage uneori la 
poartă, facilitatea cu care se ra
tează de pe semicerc. Fiecare com
ponent al lotului trebuie 
responsabilitatea acțiunii 
atingă un astfel de grad 
știinciozitate îneît să nu-și 
mită să risipească într-o 
de secundă, ceea ce alții 
struit cu multă strădanie în 
nute de concentrare intensă. în 
fond, nimeni nu știe mai bine de- 
cît handbaliștii fruntași că o situa
ție de atac risipita înseamnă nu 
numai piebTereăl’p'âsibilității de a 
înscrie un nou gol, ci și acordarea 
acestei șanse adversarului. Iată un. 
motiv de reflecție pentru cei care 
nu peste multă vreme vor avea 
frumoasa, dar dificila misiune, de 
a apăra prestigiul handbalului și, 
în general, al sportului nostru la 
marea confruntare olimpică .

TURNEUL

ULTIMUL TEST AL

Gh. TOPÎRCEANU

scheme, 
era cea 
statică, 

noștri 
(acesta

Pentru echipa olimpică de polo a 
României, turneul internațional pe 
care-1 va găzdui piscina Dinamo din 
Capitală la sfîrșitul acestei săptămînt 
reprezintă cel din urmă test. între 
3 și 6 august, prima reprezentativă 
a țării își va verifica actualul po
tențial întîlnind pe rind prima se
lecționată a R.D. Germane, o echipă 
sindicală din Volgograd, 
Bucureștiuiui precum și 
naționale de juniori și 1 
României, ultima urmînd 
prezinte anul acesta la 
de la Sofia.

Alegerea poioiștiior din 
mană ca parteneri de întrecere în 
această săptămînă ni se pare extrem 
de fericită. Echipa lui Hermans, 
Herzog, Lange, deși nu va participa 
anul acesta la turneul olimpic, deține 
o valoare ridicată, mult superioară 
cel puțin unei jumătăți din forma
țiile care vor evolua la Munchen, 
astfel că întîlnirea ei directă cu „7“-le 
României se anunță extrem de inte
resantă. Formația germană este aș
teptată să sosească astăzi în Bucu
rești, iar cea din Volgograd în 
cursul zilei de joi. In ultimele lor

, echipa 
formațiile 

tineret ale 
să ne re- 
Balcaniada

R.D. Ger-

A lll-a ediție a campionatului de rezistență și regularitate

MOTORETELE ROMANEȘTI
Ajuns la a treia ediție, campio

natul republican de regularitate și 
rezistență, rezervat motoretelor ro
mânești, va începe vineri, pe un 
traseu ales în jurul municipiului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, reunind 
la start alergători de toate cate
goriile. Ca și în anii trecuți, în
trecerea posesorilor de motorete 
românești urmărește, în principal, 
atragerea tineretului în practicarea 
organizată a sportului cu motor și 
verificarea calităților tehnice ale 
micilor mașini indigene. în plus, 
concursul are și un caracter moto- 
turistic, traseul strâbătînd o fru
moasă regiune a țării.

Comisia de organizare a stabilit

STEAGUL ROȘU AU DOMINAT 
DE

ALERGĂTORII DE LA
CURSA

DIN NOU
următoarele etape — 4 august: mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej
— Slănic Moldova — Tg. Ocna — 
Moinești — Bacău — municipiul 
Gheorg' - Gheorghiu-Dej (185 km) ; 
5 august : municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Tg. Secuesc — 
Soveja — Mărășești — Adjud — 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (273 km); 6 august: municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — Adjud
— Bacău — municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (150 km). După o 
oră de la sosirea în ultima etapă 
va avea loc pe un circuit în ci — 
trul municipiului, o cursă de vi
teză pentru departajarea concu- 
renților.

Aproape 4000 de spectatori 
asistat duminică dimineața, în 
prejurimile orașului Pucioasa, 
un concurs republican de motocros, 
organizat — în cele mai bune con- 
dițiuni — de către asociația spor
tivă Victoria 
curse (clasa 
cmc și clasa 
participat 24 
rile au fost dominate de către mo- 
tocicliștii brașoveni, care au ocu
pat primele locuri. Revelația cursei 
motoretelor Mobra a fost 
Miilner, de la Steagul roșu 
un puști de 13 ani I Unul

MOTOCROS
au 

îm- 
la

Moreni. La cele două 
națională pînă la 70 
pînă la 500 cmc) au 
de alergători. întrece-

Ernest 
Brașov.

dintre

favoriți la motociclete „mari", M. 
Banu (Poiana Cîmpina) a abando
nat în manșa I, cînd conducea de
tașat și deși a cîștigat manșa a Il-a 
nu s-a mai clasat printre primii 
trei.

CLASAMENTE: clasa pînă Ia 70 
cmc: 1. E. Miilner (Steagul roșu 
Brașov), 2. G. Popescu (Steagul roșu 
Brașov), 3 I. Prohancu (Torpedo 
Zărnești). Clasa pînă la 500 cmc :
1. A. Crlsbai (Steagul roșu Brașov),
2. Tr. Moașa (Steagul roșu Brașov).
3. Șt. Paraschiv (Locomotiva Plo
iești), 4. T. Bălănoiu (Victoria Mo
reni).

A. ILIAȘCU-coresp.

IN COMPETIȚIE
Drumurile celor trei etape sînt 

în majoritate de categoria întîi, iar 
punctele de control sînt plantate 
de așa manieră îneît o medie orară 
de 45 km să fie accesibilă tuturor 
participanților.

Alergătorii din București, Bra
șov Sibiu, Zărnești (localitatea u- 
zinei producătoare a motoretelor 
românești s-a înscris cu trei e- 
chipe), Ploiești, Cîmpina și alte 
centre fac ultimele pregătiri. De 
asemenea, o animație deosebită 
domnește în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, organele locale 
luînd măsuri de natură să atragă 
la start cit mai mulți tineri și 
vîrstnici din orașele și satele înve
cinate. Pentru aceștia și pentru 
concurenții începători, din celelalte 
județe, vom încerca să dăm în rîn- 
durile care urmează cîteva indica
ții. Casca, echipamentul de protec
ție pentru ploaie, sculele și piesele 
pentru remedierea eventualelor de
fecțiuni mecanice sînt lucruri strict 
necesare fiecărui sportiv. Nu strică 
o reîmprospătare a cunoștințelor de 
conducere, întrucît cele trei etape 
se vor desfășura în condițiile de 
respectare a legilor de circulație, 
în sfîrșit, amatorii pot alerga pe 
motorete Mobra și Carpați, cu con
diția să nu aducă mașinilor nici 
un fel de modificări, comisia de 
revizie tehnică eliminînd din con
curs pe cei care nu respectă regu
lamentul.

să simtă 
sale, să 
de con- 
mai per- 
fracțiune 
au con- 

mi-

Călin ANTONESCU

DE LA BUCUREȘTI

OLIMPICILOR

meciuri din
RD. Germană au învins reprezen
tativa Uniunii Sovietice cu 6—4 și 
9—8.

Pentru antrenorii lotului nostru, 
partidele din acest turneu vor sievi 
și în vederea definitivării celoA-A 
jucători care ne vor reprezenta la 
J.O. Astfel, din cei 3 portari care 
se află actualmente în pregătire (Hu
ber, Frățilă și Scurei) vor trebui 
aleși doi, iar din cei 10 jucători, lu
cru și mai dificil, antrenorii vor tre
bui să renunțe Ia unul. Este lesne 
de închipuit deci că toți cei 13 spor
tivi care candidează pentru echipa 
olimpică se vor strădui să facă tot 
posibilul pentru a obține pașaportul 
olimpic.

acest sezon, poloiștii din 
reprezen-

Protejali-vă ochii, ocrotiți-vă 
vederea sub pavăza ochela
rilor de 
celuloid și lentile 
fumurie 
dihnitoare.

soare cu

sau alte

rama din 
din sticlă 
culori o-

Pe stradă
La munte
La mare, pe plajă 

ochelarii de soare țin piept 
luminii excesive, obositoare, 
dăunătoare ochilor.

Turiști
Șoferi
Motocicliști
Bicicliști 

Pietoni
ochelqrii de soare cu ramă din 
celoluid și lentile din sticlă 
fumurie sau alte culori a- 
decvate sînt un prieien devo
tat, prețios ca însuși lumina 
ochilor pe care o apără.

Prețul de vinzdre : intre 37 
și 65 iei.
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„MAREA NOASTRĂ ȘANSĂ SE
MUNCĂ, DISCIPLINĂ, SERIOZITATE
Dialog cu ION NUNWEILLER, proaspătul antrenor al echipei DINAMO

Nunweiller III — apărătorul de 
granit al formației din Șoseaua 
Ștefan cel Mare și port-drapelul 
acesteia, timp de mai bine de un 
deceniu, în care s-au înscris și cele 
mai frumoase succese dinamoviste 
— a fost numit în urmă cu două 
săptămîni ca antrenor principal al 
echipei în rîndurile căreia se mai 
număra încă Ia începutul acestui 
an, ca jucător activ.

Vestea a surprins evident și, pe 
undeva, ea a produs chiar unele 
reacții, mai mult sau mai puțin 
obiective, mai mult sau mai puțin 
întemeiate. Unele favorabile, alte
le... Și de aici poate s-a născut și in
tenția noastră de a stabili, din 
capul locului, dimensiunile ade
vărului. Apelînd în primul rînd la 
ajutorul aceluia devenit în mo
mentul de față nu un simplu su
biect de discuție la modă, ci per
sonajul principal în viitoarea ac
țiune de afirmare plenară a cu
lorilor alb-roșii în arena fotbalis
tică internă și internațională. Ceea 
ce a determinat, normal de altfel, 
o discuție cu Ion Nunweiller — an
trenorul, în contexul realităților 
prezente. Adică în mijloc-ul echi
pei, la Rm.
munca sa 
contopesc, 
stimulată 
comun.

„Cind s-a anunțat oficial nunti
rea noastră — a mea, la seniori, 
a prof. Timar ca preparator fizic 
și a lui Ștefan la tineret — spune 
Ion Nunweiller, au fost unii, din
tre colegii de club, dintre 
antrenori, care nu ne-au dat 
mai mult de două luni de trăit la 
conducerea fehrleă a echipei, tn 
ceea ce ne plivește, însă, sperăm și

Vîlcea, acolo unde 
și aceea a jucătorilor se 
într-o voință comună, 

de lupta pentru un țel

le promitem chiar tuturor scepti
cilor că ii vom dezamăgi. Atit ia 
privința duratei învestiturii noas
tre, cit mai ales în aceea a rezul
tatelor pe care ne vom strădui să 
le obținem.

— Este totuși o sarcină deosebit 
de dificilă să 
la un club mare cum este Dinamo...

— Știu acest lucru. Nu este nici 
un secret că de fiecare dată îna
intea unui nou an competițional 
echipa noastră țintește obiectivele 
de performanță majoră : campiona
tul și cupa. Nici n-ar fi, cred, nor- 
nal altfel la posibilitățile unui lot 
de jucători ca acela de care dis
punem și la pretențiile și tra
diția sportivă a lui Dinamo. Și in 
acest an ne propunem la fel. Să 
atingem plafonul 
maxime, dovedind 
ne-a fost acordată 
obiectiv, pe care 
ne vom strădvl să nu-I dezmințim.

— Pe ce contați în împlinirea 
unui asemenea angajament ?

— Pe noi înșine, pe jucători și 
pe spijinul celor din jur care țin 
cu adevărat la echipă. Cind spun 
„noi" mă refer, desigur, la colec
tivul de antrenori. Eu, 'Timar și Ște
fan n-avem poate statele de ser
viciu și experiența altora ; în 
schimb, avem multă tinerețe, do
rință de a învăța și pasiune pen
tru meserie. Pe de altă parte, pot 
spune că atit eu, cît și Ștefan am 
realizat ceea ce am realizat ca ju
cători muncind foarte mult. Mun
ca a fost, fără îndoială, marea noas
tră șansă pe drumul afirmării 
sportive. Și tocmai de aceea vom 
încerca să implantăm și la jucători 
un asemenea mod de a judeca lu
crurile.

fii antrenor tînăr

unor realizări 
că încrederea ce 
a avut Un temei 
noi, antrenorii,

— Și jucătorii ce spun, cum re
acționează la o astfel de intenție ?

— Toți, începînd cu Dinu și 
terminînd cu Dobrău, sînt niște oa
meni excelenți, iar înțelegerea pe 
care au arătat-o sensului pregătirii 
lor mă face să sper într-o simbioză 
perfectă, de pe urma căreia vom 
avea de cîștigat, bineînțeles îm
preună.

— Practic, ce vă propuneți, să 
faceți pentru a reuși ca antrenor ?

— S-ar părea că ne folosim prea 
mult de vorbe, acum la început de 
drum. De aceea, cred că este mai 
bine să lăsăm faptele să vorbească. 
Unele au și prins viață. .Mă refer 
la dovezile de seriozitate și disci
plină oferite în pregătire, la spi
ritul de colaborare care domnește 
în echipă, la grija Ircăruia de a 
păstra și dincolo de teren ciftigu- 
rile obținute in antrenament și 
chiar la „amănuntul" că toți bă
ieții s-au tuns și arată așa cum le 
stă bine unor adevărați sportivi. 
Deocamdată atit. Miine și mai 
mult. Mai multe fapte care să ne 
înscrie constant pe orbita învin
gătorilor.

— Sperați într-o reușită cei
— Sînt și sintem cont Inși de a- 

cest lucru. Anii primei tinereți i-am 
sacrificat ca jucător și nu mă pot 
plinge că n-am avut și mari satis
facții, in 
doua tinerețe o închin profesiei de 
antrenor. Și vreau să cred că vii
torul iir I va oferi prilejul să mă 
bucur cel puțin de succese egale 
cu acelea pe care le-am tră t ca 
purtător al tricoului cu nr. 3 in 
echipă-

NUMEȘTE

compensație. Cea <Je a

Sportul

LA 6 AUGUST, LA PITEȘTI

unor poziții de ofsaid etc 
un caz, insă, nu poate fi 
o necunoaștere a regulamen- 
joc, chiar dacă pornim in 
la categoriile inferioare.

IN APOI, LA REGULAMENTUL DE JOC!

CAMPIONATUL EUROPEAN UNIVERSITAR FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

spectacolul organizat în Sala spor
turilor în cinstea participanților. 
susținut de un ansamblu de cîntece 
și dansuri populare din Cluj, pri
mirea la Primăria orașului Cons
tanța, ca si recepția oferită în sa
loanele hotelului „Internațional* 
din Mamaia de tovarășul Dan Mar
țian, ministru pentru problemele 
tineretului.

Duminică seara, în vreme ce 
căpitanii celor trei echipe clasate 
pe podium — Dinu (România). La- 
lovic (Iugoslavia) și Simek (Ceho
slovacia) — primeau cupele și me
daliile de aur. argint ți bronz ți 
o fanfară locală își făcea simțită 
prezența, pe cerul Constanței se a- 
prindeau jerbe de artificii multico
lore. Echipa României, aureolată și 
satisfăcută de o victorie finală care 
a cuprins un „marș" de 6 jocuri în 
12 zile, venea după un meci destul 
de greu, în care studenții iugoslavi 
încercaseră totul pentru a-și apro-

exce’er. 
ct oara, 

t ft 
dă! 

ale 
un

In 
j 
zid

pria ei victoria finală. Select: 
Iugoslaviei s-a apărat 
așa cum a făcut-o pe I 
campionatului — a 
bine la mijlocul terenului, 
atac, eforturile colectiv* 
câtorilor s-au lovit ca de
de apărarea noastră, condusă «ie 
Dinu. Abandonind postul de mijlo
caș care îi fusese inițial acordat, el 
a revenit în linia ta care joacă si 
în echipa națională. Iăsînd — pr:n 
această inteligentă permutare a lui 
C. Cernăianu — locul său în linia 
de mijloc ieșeanului &mkz2aș. al 
cărui aport fa ultimele două nar- 
t-de ale echipei a fost foarte tz-i'-

Tn deschidere, după un meci e- 
chilibrat, echipele Spaniei si Ceho
slovaciei au trebuit să joace si pre
lungirile pentru a tranșa disputa 
lor pentru locul III. Cehoslovacii 
veneau după un alt meci cu pre
lungiri și chiar penalty-uri (cel <in 
semifinale, contra Iugoslaviei, cind 
au fost învinși, după o luptă dra
matică, la limită), dar acest lucru 
nu i-a deranjat vizibil. întrucît au 
reușit să marcheze In cele din 
urmă (prin Mayer) si să învingă.

si dom 
aîmosfe 
cum Den 
de vo.c
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* studenții spar 
cehoslovaci au 
să au etntat te 
a tar. acctnnan

twetlier III pe vremea cind 
năucea echipa în teren. Acum 
so-ca să repete bunele rezul

te:» dirijind-o din afara lui...

Dacă ar fi să dăm crezare jucăto
rilor, antrenorilor și... spectatorilor — 
mal ales acestora din urmă ! — nu
mai ei cunosc regulamentul jocului de 
fotbal, în vreme ce arbitrii sînt neștiu
tori în materie. Nu luăm apărarea 
arbitrilor și, mal ales, nu vrem să 
facem din ei niște cavaleri fără pri
hană ai terenurilor noastre de fot
bal, care nu greșesc niciodată. Gre
șesc și ei. Deciziile lor nu sînt întot
deauna In concordanță cu regulamen
tul, cu cele ce s-au lntimplat în te
renul de joc. Spunind aceasta, nu ne 
gindim la arbitrii fricoși și, cu atit 
mai puțin, la cei care nu țin bine 
cumpăna dreptății. Ne referim la gre
șelile care pot fi comise la unele 
faze nu îndeajuns de clare, la deter
minarea 
In nici 
vorba de 
tului de 
jos, pînă _

Situația este adeseori cu totul alta 
dacă ne gindim la celelalte perso
naje de pe terenurile de fotbal : ju
cători, antrenori șl spectatori. Evi
dent, aceștia greșesc în aprecierea fa
zelor de joc, în primul rind din cauza 
subiectivității. Dar, nu trebuie cău
tată doar aici explicația reacțiilor pe 
care le au uneori jucătorii și publi
cul față de deciziile arbitrului, pro
testele din teren și vociferările din 
tribune. Adevărul este că foarte mulți 
dintre acești eroi ai stadioanelor — 
chiar și fotbaliști fruntași, oriclt ar 
părea de paradoxal — cunosc foarte 
vag regulamentul de joc sau nu-1 cu
nosc de loc. Dacă am face o anchetă 
printre jucători, am putea constata — 
sîntem siguri — că mulți dintre ei 
nici n-au răsfoit vreodată regulamen
tul jocului de fotbal, necum să-l lec- 
tureze cu atenție, să-l învețe temei
nic. De altfel, nu odată, jucători frun-

tați ne-au oferit probe de necunoaș
tere a regulilor de joc. Astfel, în ur
mă cu doi-trei ani, un fotbalist care 
jucase și In echipa națională, execu- 
tînd o lovitură de la 11 metri (Intr-un 
meci Steaua—Rapid) și trimițînd ba. 
Ionul In bară, s-a bucurat de faptul 
că mingea a ricoșat din bară în pi
cioarele lui și a... tras din nou ! Bine
înțeles, el a fost penalizat cu o lovi
tură liberă indirectă, întrucît jucase 
a doua oară balonul.

Este primul exemplu care ne-a ve
nit la Indemină. Faptul că el nu este 
de dată recentă, nu-1 face mai puțin 
concludent, lucrurile în această direc
ție, a citirii și învățării regulamentu
lui de către jucători, neschimbîndu-se 
cltușl de puțin între timp.

In aceeași situație se află și mulți 
antrenori. Ne amintim, de pildă, că 
un antrenor a protestat vehement îm
potriva sancțiunii acordate de arbitru 
(lovitură de la 11 metri), motivînd că 
infracțiunea se petrecuse undeva, în- 
tr-o parte laterală a careului (? ! ?). 
Am avut, nu de mult, șl cazul unui 
antrenor federal care, trimis ca ob
servator la un meci important (C.F.R. 
Cluj — Steaua), In care arbitrul dic
tase o lovitură de pedeapsă, a com
bătut In raportul său hotărîrea con
ducătorului jocului, dovedind, prin ar
gumentele folosite în acest scop, o

crasă necunoaștere a regulamentului !
Și, dacă așa stau lucrurile în rîn

durile celor legați direct de actul 
fotbalistic, ce pretenții am mai pu
tea avea de la unii spectatori, care 
n-au văzut niciodată cum arată un 
regulament de fotbal (nu e vorbă că 
nici n-au prea avut de unde să-1 
procure). De aici, proteste la orice 
decizie a arbitrului, atmosferă în
cinsă și, uneori, chiar incidente.

La toate nivelele competiționale. au 
fost reluate pregătirile în vederea 
noului sezon. S-ar face o treabă deo
sebit de utila uacă în programul lec
țiilor de antrenament ale fotbaliștilor 
ar figura și studierea regulamentului 
de joc.

Evident, cu marea masă de specta
tori, problema este mai complicată. 
Dar trebuie să se folosească toate mi-- 
%acele posibile, începînd cu inserarea, 
în programe a celor mai importante 
articole de regulament, pentru a se 
ridica și nivelul cunoștințelor specta
torilor. jSv

Prin aceste acțiuni conjugate, prin- 
tr-o cît mai largă cunoaștere a regu
lilor de joc, se face un important, 
pas înainte în direcția creării unor 
condiții cît mai bune pentru desfă
șurarea meciurilor de fotbal, pentru 
instaurarea unei atmosfere favorabile 
în terenul de joc și In tribune.

Jack BERARII)

F. C. ARGEȘ - SELECȚIONATA CĂPITANILOR 
DE ECHIPE DIVIZIONARE A

C.I.L GHERLA — DINAMO BUCUREȘTI 2-5 (1—2)
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Am anunțat, nu de mult, că la 
august orașul Pitești va găzdui 

un foarte atractiv progrț A cultu
ral-sporti v. prilejuit de sărbătorirea 
și premierea echipei campioane 
F. C. Argeș. Cu acest prilej vor a- 
vea loc mai multe manifestații din
tre care subliniem : deschiderea u- 
nei „expoziții F. C. Argeș" la Casa 
de Cultură, un carnaval in Parcul 
Ștrandului, meciuri de fotbal. Clou- 
ul programului urmează să-1 con
stituie jocul dintre F. C. Argeș și o 
selecționată divizionară alcătuită în 
majoritate din 
din Divizia A. 
urmă se bucură 
norului federal
Clubul F. C. Argeș a lansat invi
tațiile. Ie-a cerut telegrafic con-

6

căpitan’] echipelor 
Lotul acesteia din 
de sprijinul antre- 
Angelo Niculescu.

firmarea și așteaptă răspunsuri dir 
partea următorilor jucători convo- 
câți la 5 august la Pitești: M. Io- 
nescu (Petrolul), Lupcscu (Rapid) 
Lucescu sau Dinu (Dinamo), Fes- 
caru (St roșu), Llbardi (Jiul), Oble- 
menco (Universitatea Craiova) 
Dembrovschi (Sport Club Bacău) 
Cojocaru (C.F.R. Cluj), Sătmărea- 
nu (Steaua), Antonescu (Farul), Na- 
ght (A.S.A. Tg. Mureș), Domidt 
(U.T.A.), Cimpeanu („U“ Cluj), Var
ga (C.S.M. Reșița) și Jurcă (Sp. stu
dențesc București).

înaintea acestui meci jucătoriloi 
de la F. C. Argeș le vor fi înmî- 
nate tricourile de campioni repu
blicani și va fi decernat „Trofeu' 
Petschovschi" pentru sportivitatea 
publicului piteștean.

LA VOINA,
In tabăra campionilor

în cadrul festiviîâtii de îr*chi- 
de re a celei tie a m-a edilii * 
Campionatului european universi
tar au oferite — 1n ftferi
celor trei frumoase cupe si a nie- 
daUilor care au recompensat pe 
ciștisătoarea corni echipe
României, și oe ocupantele locu- 
ri’or II și ni. selectionaiele 
goslaviej și Cehoslovaciei — 
mătoarele trofee :

• Cupa «fa;r-playa (oferitâ 
U.A.S.R ) : echipei Olandei ;

• Cupa eficaeitâtU CMinisterul 
educației și inv&țâmîntului) : ata
cului echipei României ;

• Cupa pentru cele maj multe 
soluri marrate (F.R. Fotbal) :
câtorului ToppmuIIer (R.F. a Ger
maniei) — 7 goluri ;

3 Trofeul oferit de reprezen
tantul U.E.F.A., Dr. Jira — an
trenorului echipei câștigătoare : 
prof. C. Cernăianu (România).

• Cupa pentru rea mai popu
lară echipă (revista „Via-a stu
dențească") : echipei Spaniei ;

• Cupa pentru cel mai eficace 
jucător român (ziarul „Sportul"); 
M. Sandu — 6 goluri ;
• Cupa pentru cel mal bun ar

bitru al turneului (revista „Fot- 
bal ‘): Antonio Camacho (Spania);

• Cupa pentru cel mai bun co
ordonator de joc (Comitetul ju
dețean U.T.C. Constanța): jucă
torului Dinu (România) ;

• Cupa pentru cel mai bun 
portar al campionatului (C.J.E.F.S. 
Constanta) : Krivokaplc (Iugosla
via) ;
• Cupa pentru cel mai popu

lar jucător (Loto-Pronosporr) : 
jucătorului Marcu (România);
w • Cupa pentru cel mai tehnic 
“ “ “ " Juan

Am văzt 
jul acestei

V

eampicanâ a Libanului și. în 
lâsi timp. câștigătoarea cupei 
aaul ta curs.

Din Iotul deplasat ta România — 
care este eor.dus de președintele 
cMmtai, Sinan Atef — fac parte 
• jucători ai reprezentativei Liba-

lu 
ur
de

jucător (O.N.T. Mamaia) : 
I-Uls (Spania) :

* Cupa pentru cea mal 
apărare (ziarul Litoral") : 
pei Cehoslovaciei.

bună 
eehi-

V

Oaspeții libanezi, vor evolua în 
orașele Bacău (la 3 august, cu 
Știința din localitate). Piatra Neamț 
(5 angust. cu Ceahlăul). Vaslui (9 
august. eu Viitorul) și din nou Ba
că. 13 august, cu Sport Club, or
ganizatoarea turneului).

JOCURILE

LA POLITEHNICA IAȘI RĂNILE SE ÎNCHID,
DAR NU S-AU CICATRIZAT COMPLET... b

doilea din ttinga, 
alb) buerie — în

I victoriei 
e in me- 
liile de 
unică sea- 
Spaniei

a

ieșeni au un nou antrenor • Alecu• Studenții ieșeni au un nou anirenor • Alecu ți „„ r,„„„
• „Vrem să ne reluăm locul în A cit mai curînd" • Cuperman 
special" ?

Jucătorii 
lovitura de trâznet care i-a făcut să 
retrogradeze ; probabil că va mai 
trece cîtva timp pînâ atunci.

Deocamdată, formația are Ia cîr- 
mă un nou „tandem" de antrenori I 
prof. Constantin Laurențiu, asistent 
F.E.F. și prof. Ion Marica, lector la 
institutul Politehnic. Contractul cu 
vechiul antrenor Virgil Mârdărescu 
a fost reziliat.

Despre noul și tinărul conducă
tor tehnic. Constantin Laurențiu, 
se știe că a lucrat multă vreme 

echipa studențească în ultimii
Traian Iordache și

și Pal au primit dezlegări
A 11 „ n , rtt „CCZ

ieșeni n-au uitat încă

la 
ani alături de 
Șerban Justin.

Asistînd la o .
re pe pantele abrupte din jurul 
Făgetului, mi-am dat seama că 
noul antrenor s-a așternut cu se
riozitate pe treabă, lucrînd foarte 
meticulos și cu eficiență remarca
bilă la redresarea echipei.

— Lotul nostru — s« informea-

ședință de pregăti-

ză prof. Constantin Laurențiu — 
este alcătuit la ora actuală din 
„vechea gardă" (Coslaș, Pop, So- 
fian, lanul, Stoicescu, Romilă, Grc- 
erosu, Ilanceariuc, Simionaț, lto- 
milă II, Marica, Inczc IV, Dânilâ. 
Lupulescu, Moldovcanu, Cuperman, 
Atnarandei), la care se adaugă ju
niorii Moldovan, Brașoveanu și 
Croitoru.

— Lipsesc, după cite constatăm. 
Alecu și Pal.

— Alecu a primit dezlegare pen
tru Steagul roșu Brașov, iar Pal 
pentru Gloria Buzău.
' — Pe scurt, ce vă propuneți?

— O pregătire precompetiționa 
lă fără cusur, o idee de joc Ia ni
velul competiției respective și a 
obiectivului pe care îl vom urmări 
cu implacabilă dirzenie...

— Care este acest obiectiv ?
— Locul prim în serie și promo

varea în „A".
— întîrnpinați unele dificultăți

în această perioadă ?
— Ar fi una— Cuperman.
...Dar despre acest prim 

permiteți-ne să relatăm nai. 
rășe profesor Laurențiu. Ju< 
Cuperman 
cu trei- zile intirziere. prel 
du-și cu de la sine putere șede 
mare. El a sosit aci, 
și de familie, fără să 
de consemnul care interzicea acest 
lucru. în loc să procedeze fa ctxt- 

o 
mai 
că.

pre

. tova- 
cătcru 
Borse;

însă, însetit 
tiră seama

secință. Cuperman a închiriat 
cameră în stațiune, fără să 
ia parte la pregătire... Asi 
semnatarul sector rîndur 
să fie martor la un tab’ou 
prin originalitatea Iui în 
ce fotbaliștii ieșeni as dau 
șug pe pantele Făgetului, 
man. tolănit la soare pe 
juca impasibil cărți— Faptul aces
ta ni s-a părut o sfidare și o crasă 
lipsă de bun simț la adresa echi
pei sale și a colegilor săi. Nu sîn- 
teți de aceeași părere, tovarășe an
trenor ?

fe!

bizar
vreme 

din bel-
Cuper- 

cearșaf.

George MIHALACHE

în răcoarea împrejurimilor de la 
cabana Voina, aflată la poalele 
munților Iezerul și Păpușa (ia 850 
m altitudine), campionii pregătesc 
cu sirguință viitorul sezon compe- 
tițional.

După ce toți jucătorii au efectuat 
controlul medical la Centrul de 
medicină sportivă din București, în
tre 21—25 iulie F. C. Argeș s-a an
trenat la Pitești. De la 26 iulie, 
antrenorii FI. Halagian și T. Dima, 
ajutați de medicul P. Toinescu și 
maseurul Gh. Caravcțeanu, conduc 
cele două antrenamente zilnice pe 
stadionul din Cimpulung Muscel și 
pe potecile din împrejurimile ca
banei Voina.

F. C. Argeș dispune, în prezent, 
de următorul lot de jucători : Stan, 
Niculescu, Ariciu, Gh. Cristian (por
tari), Pigulea, Olteanu, Vlad, Barbu. 
Ivan, Ciolan, Nedelcu, Moiscscu, 
Neculcea (fundași) Prepurgel, M.

Popescu, Mustățca (mijlocași), Ra 
du, Roșu, Dobrin, Jercan, Troi, Dir 
(înaintași). Acestora urmează să I 
se alăture Cassai, care în prezent 
își satisface stagiul militar.

După cum ne-a declarat vicepre 
ședințele P. Rapaport, toți jucă
torii manifestă o bună dispoziție 
Dobrin se preocupă îndeaproape dc 
noul său coleg Troi, care anunță < 
frumoasă cursă cu Roșu pentri 
tricoul cu nr. 9.

în timpul liber, fotbaliștii lu 
F. C. Argeș Iau parte la activităt 
cultural-educative, iar partidele d( 
șah dintre Dobrin și Barbu sînt ur 
mărite de numeroși simpatizanți 
deși ne aflăm la „ora meciylu 
Spasski-Fischer". De cîteva ori, ju
cători; și antrenorii au fost invitat 
la frumoasele focuri de tabără alt 
pionierilor, prilejuri cu care inter
naționalul Dobrin a răspuns nume- 

puse de tineri

ECHIPEI HOMENETMEN

IN TARA
SteagulLa invitația clubului

roșu. echipa libaneză Homenetmen 
Beirut va susține două jocuri în

Fotbal feminin la Brad 
FORESTA ARAD — 
RECORD CLUJ 2—0

NOASTRĂ
țara noastră. Primul va avea loo 
joi, la Brașov, în compania echipei 
Steagul roșu, pe stadionul Tinere
tului, cu începere de la orele 17,30. 
Cel de al doilea sîmbătă, Cu un 
adversar încă nedesemnat.

naționalul Dobrin 
roaselor întrebări 
săi admiratori.

Din programul 
campionilor am mai reținut citevt 
meciuri amicale care vor avea lo< 
— duminică 6 august :joc cu selec
ționata căpitanilor echipelor de Di
vizie A ; 9 August : cu Metalul Ir 
Tirgoviște; 13 august: cu Ilappoe 
Ber Sheva (Israel) ; 16 august : ct 
Dacia Pitești. în afară de partid? 
cu Metalul, celelalte jocuri vor ave? 
loc pe stadionul din Trivale.

de pregătire a'

Ef. IONESCU

Duminică, pe stadionul din Brad, 
a avut loc o partidă demonstrativă 
de fotbal feminin, cu participarea 
echipelor Foresta Arad și Record 
Cluj. La capătul unui joc viu a- 
plaudat de cei peste 2000 de spec
tatori prczenți, jucătoarele din Arad 
au învins cu 2—0, prin golurile în
scrise de Petkovschi și MihăiloviCi.

PARADOXURILE SOCCERULUIORĂDEAN
Se știe, Crișul a. . înotat din greu 

în divizia A, fără să atingă „ma
lul". A retrogradat în liniște, anun- 
țînd, însă, întinerirea totului și in
tenția de a rămîne în B doar un 
an. De atîtea ori insuccesele au 
fost date pe seama numeroaselor

MECIURI INTERNAȚIONALE 
ÎN FOTBALUL TĂCUT

Duminică, echipa surzilor din 
București a susținut în Capitală un 
meci amical internațional Cu for
mația Cornet din Berlinul Occiden-

tal. Gazdele au obținut o 
categorică, cu 9—2 (2—0).

La 5 august, Comet va 
la Constanța, cu formația 
din acest oraș.

victorie

evolua 
surzilor

plecări din orașul de pe Criș. Me
reu ni se aminteau nume ; Pojoni, 
Vigu, Kun, Popovici, Sătmărea- 
nu II. Și acesta e adevărul. Foarte 
mulți jucători au părăsit Oradea 
(de ce, iată marea întrebare ?), ora
șul cu tradiții în fotbal, ec-hipa lui 
Vaczi, Bodo, Spielman, care în e- 
diția 1948—49 aducea Oradiei pri
mul titlu de campioană a țării, iar 
în 1956 „Cupa României". Și seria 
plecărilor continuă. Cind Crișul 
anunță că se pregătește pentru vii
torul campionat, Frații Catona, 
portarul și tinărul fundaș, în care 
mulți își puneau atîtea speranțe, 
primesc dezlegare și pleacă să în
tărească pe Jiul. Ce se întîmplă la, 
Crișul. Poate să mai înțeleagă ci
neva ceva ?

LA 8 AUGUST 1972 0 NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO
La ecu prii 

turisme, excursii peste hotare 
premii în bani, vă este oferit 
trage: ca excepțională Loto din
august 1972, tragere care se prezin
tă cu o bogată și atractivă listă de 
premii.

j de a cbține auto-
Și 
de

8

le. în fine ultimul capitol al pre
miilor îl 
numerar, 
riabilă.

reprezintă premiile în 
de valoare fixă și va-

Litrii 7 august, este ULTIMA Zî 
pentru procurarea biletelor.

Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul

de Televiziune cu începere de la 
ora 19.10. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

atribuirea tuturor acestor

Pe primul plan, se află desigur, 
autoturismele DACIA 1 $00 și 
DACIA 1 100. Nu trebuie uitate nici 
excursiile la Budapesta cu petrece
rea Revelionului (durata cca. 6 zile) 
care se vor atribui — tet în număr 
NELIMITAT — ca și autoturisme-

Pentru 
premii vor fi efectuate 4 extrageri 
care vor însuma 29 de numere.

Se poate participa cu următoarele 
taxe : 2,5 și 15 lei varianta, precum 
și pe variante combinate și com
binații „cap de pod". Precizăm că 
variantele de 15 lei dau dreptul 
de participare la toate extragerile 
cu mari șanse de cîștig.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 30 DIN 26 IULIE 1972

EXTRAGEREA I > Categoria a
2- a i 1,50 variante a 47.927 lei; a
3- â ! 8,55 a 8 408 lei ; a 4-a t 53,45 
â 
a

1.345 lei ; a 5-a : 124.65 a 577 lei ; 
6-a i 4 503,90 a 40 lei.

Report categoria 1 > 1.062 658 Iei 
EXTRAGEREA a Il-a : Catego

ria A i 4 variante 10% a 100.000 lei ; 
B : 7.05 a 10 599 Iei ; Ci 44,10 a 
1.694 lei; Di 1.855,80 a 60 lei ; El

190,85 a 200 ei ; F : 3.320i35 a 40 lei.
Report categoria A t 62.030 lei.
Cîștigătorii de la categoria A de 

100.000 lei sînt următorii : Dăescu 
Dumitru din Brăila ; Trandafir Ma
rin din jud. Teleorman ; Boldog E- 
lemer din Timișoara și N. Petre 
din București.

Rubrică redactată 
de LOIO-PRONOSPORT
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Răspunde NEALE FRASER
în primăvara care a trecut s-au 

Împlinit exact zece ani de la un 
eveniment deosebit, care a rămas 
înscris în analele tenisului românesc. 
La Cairo, în semifinalele unui ma
re turneu, pe atunci tînărul Ion Ti
riac învingea pe faimosul australian 
Neale Fraser. Pentru prima oară, un 
campion de la Wimbledon ceda în 
fața unui jucător român. Consecințele 
acestei victorii devin perceptibile 
abia acum, după scurgerea unui de
ceniu. 1962 a fost semnalul de start 
pentru o activitate internațională 
susținută a tenismenilor noștri. Prin 
acei rezultat-surpnză. Ion Țiriac si 
întreg tenisul românesc au prins 
aripi. Au urmat afirmări din ce în 
ce mai frumoase, iar — la jumăta
tea deceniului — cînd primului mare 
campion român 1 s-a alăturat un al 
doilea, ce avea să devină și mai 
strălucit, talentatul Ilie Năstase, a 
început, cu adevărat, o eră nouă pen
tru mișcarea de tenis din țara noas
tră.

Iată, după acest răstimp de zece 
ani, avem prilejul să-1 întîmpinăm 
pe Neale Fraser la București. Că
pitanul nejucător al echipei Austra
liei (învingător la Wimbledon 1960, 
Forest Hills 1959 și 1960, patru finale 
ciștigate în „Cupa Davis" 1959—62) 
este încă în plină vigoare, joacă în 
turnee. Curios, nu-și aduce aminte 
exact de partida de la Cairo, cu T’- 

jucat — spune el — mii 
în două zeci de ani de

In tribunele de 
la Progresul, două 
celebrități ale te
nisului australian 
și mondial: Mal 
Anderson (nr. 
al echipei) 
Neale Fraser (că
pitan nejucător)

riac......Am
de partide 
tenis !*'

Dar este 
răspunde la

deosebit de amabil In a 
întrebările ce i le punem 

In acest interviu, a 
v-o prezentăm în 
mează.

cărui stenogramă 
rîndurile ce ur-

1.
— Sinteți pentru— Sinteți pentru prima oară în 

România. Am vrea să aflăm, în cite- 
va cuvinte, ce părere aveți despre 
tenisul românesc și cum priviți apro
piata Intîlnire a celor două echipe ?

— Am deosebita satisfacție de a 
conduce echipa Australiei >la această 
primă apariție a sa pe continentul 
european, în ipostaza de simplă com
petitoare, candidată la finală. Cu 
ani în urmă, eram obișnuiți să pășim 
direct în Challenge-round sau in fi
nalele inter-zone. Acum, însă, a tre
buit să luptăm din greu pentru a 
ne face loc printre mulțimea adver
sarilor redutabili și cei de acum, de 
ia București, ni se par pe drept cuvînt 
foarte greu de trecut. N-am pretenția 
ce a mă fi documentat special despre 
tenisul românesc, dar am certitudinea 
că el se află într-un moment de pu
ternică ascensiune. Cunosc mai bine 
pe primii dvs. jucători, iar pentru 
tlie Năstase am o admirație deosebi
tă. Da, cînd jucam cu Tiriac, cu ani 
tn urmă, nu-mi venise niciodată în 
gind ideea că peste un răstimp vot 
veni în țara lui, pentru o semifinală 
a „Cupei Davis“. Dar lucrurile se 
schimbă în lume, în tenis de aseme
nea. Și iată-ne azi din nou adversari, 
en de la pupitrul de dirijor al echi
pei mele, el încă activ component al 
formației adverse. N-aș mai avea de 
spus decît că urez celor care au în 
grijă pe tenismenii dvs. să-și vadă 
curînd încununate eforturile de a 
crește noi jucători de talia lui Tiriac 
și Năstase, pentru ca echipa română 
să devină o prezență continuă printre 
valorile superioare ale sportului nos- 
tru.

r.iit, vom putea să ne recîștigăm po
ziția avută cîndva în „Cupa Davis“. 
Personal, am avut contacte cu unii 
dintre aceștia și dacă de la Rod La
ter sau Ken Rosewall n-am putut 
obține o precizare a intențiilor lor, 
în schimb de la John Newcombe am 
primit un acord de principiu pentru 
reintegrarea sa în echipa națională. 
Desigur, modalitățile de aplicare a 
sistemului „open“ în competiția noas
tră urmează a fi definitivate abia 
la anul.

Australiei —

căpitanul echipei 

de tenis a

— Interviu eu

în ju- 
aceea 

în te-

este 
unifi-

O posibilitate teoretică

130 DE CONCURENȚI
LA ORICE PROBA OLIMPICA!
Declarațiile lui AVERY BRUNDAGE, președintele C.I.O., la ultima 

sa conferință de presă
Cu prilejul unei recente confe

rințe de presă, ținută la Miinchen, 
președintele C.I.O., Avery Brun
dage, a răspuns la întrebările zia
riștilor, abordînd diverse domenii. 
Iată cîteva extrase din răspunsu
rile date.

• Cu privire la gigantismul Jocu
rilor Olimpice:

— Munchenul va putea utiliza 
cu folos, mai tîrziu, instalațiile, ca
sele și străzile construite pentru

Jocuriie Olimpice. Totuși, propor
țiile m-au cam surprins. Ele do
vedesc că Jocurile cresc mereu și 
că va trebui să întreprindem ceva 
pentru a opri această creștere, ma
nifestată și în numărul de parti- 
cipanți. Dar ce putem face ? Co
mitetul Internațional Olimpic are 
130 de Comitete olimpice naționale 
afiliate și dacă fiecare dintre a- 
cestea trimite numai cîte un parti
cipant la fiecare probă, iată se a- 
dună 130 de sportivi la un start!

LA REYKJAVIK, ÎN ZILELE DE „RELACHE“
• Partida a 9-a a meciului Spasski— Fischer 

va fi(dacă deținătorul titlului
ar urma să se dispute astăzi 
complet restabilit)

delegației americane, dr. Kra-

TELEX
La Baastad s-au încheiat întrecerile de 
tenis, la care au participat cel mal 
buni jucători din Spania Și Suedia. In 
finala probei de simplu masculin, spa
niolul Andres Gimeno l-a învins cu 
7—5, 6—1, 6—3 pe tlnărul suedez Bjorn 
Borg, în vîrstă de 16 ani. Peiitru locu
rile 3—4. spaniolul Antonio Munoz l-a 
Întrecut cu scorul de 4—6, 6—2, 6—2, 6—0 
pe suedezul Ove Bengtsson.

929

posibilitatea unore Cu privire la 
viitoare Jocuri „open“ :

— Intenția noastră nu este de a 
stabili pe cel mai rapid alergător 
pe 100 m din lume, ci pe cel mai 
rapid alergător care corespunde re
gulilor C.I.O.

• Cu privire la lucrurile care 
l-au nemulțumit la Miinchen ;

— Pe mine mă deranjează co
mercializarea emblemei olimpice. 
Dar asta este doar un fir de par 
în supă. în raport cu tot ceea ce 

----------- amă-

Marele premiu automlblllstlc de la NUr- 
burgring (R.F. a Germaniei) a revenit 
la această ediție belgianului Jacky Ickx. 
care a pilotat un „Ferrari". El a parcurs 
319,69 km în lh 42:12,3, reallzînd o me
die orară de 187,700 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat Clay Regazzoni 
(Elveția) și Ronnie Peterson (Suedia), 
în clasamentul general contînd pentru 
campionatul mondial continuă să con
ducă brazilianul Emerson Fittipaldi, cu 
43 de puncte, urmat de scoțianul Jackie 
Stewart — 27 P și belgianul Jacky Ickx 
cu 25 p.

Tradiționala competiție cicllstă interna
țională „Marele Premiu de la Gippen- 
gen“ a fost ciștigată de belgianul Geor
ges Pitens, care a parcurs 220 km în âh 
06:41. După 8 sec., a sosit vest-germa- 
nul Muddeman, urmat de belgianul van 
de Vijver.

In împrejurimile localității finlandeze 
Imatra s-a disputat „Marele premiu al 
Finlandei" la motociclism-viteză. La cla
sa 125 cmc, primul a trecut linia de so
sire Kent Andersson (Suedia), cu timpul 
de 46:07,8 (el a parcurs în acest timp 
102,510 km). La clasa 250 cmc, victoria 
a revenit finlandezului Jamo Saarinen.

Echipa feminină de tenis a Australiei 
a ciștigat cu scorul de 4—2 meciul pe 
care l-a susținut la Cleveland în com
pania selecționatei SUA. tn cea mal in- 

Clirist 
6—3.

M.

— Vorbiți mereu despre înnoiri, și 
am vrea să știm ce puteți să 
neți despre schimbările pe 
parcurge, în zilele noastre, 
ția „Salatierei de argint" ?

— Nu sînt versat în alte
dar cred că această „Cupă Davis** a 
noastră poate rivaliza cu cele mal 
mari trofee sportive puse în joo 
vreodată. Ea se bucură de un pre
stigiu unanim. Iată de ce trebuie să 
facem totul pentru a justifica acest 

■prestigiu. Și iată motivul pentru ca- 
^K-e se încearcă azi a o aduce la mo- 
■dalitățile cele mai adecvate de des- 
■fășurare. Mărirea humărului de țări 
■participante, diversitatea valorilor în- 
■tre ele, fac necesară o triere a com- 
■petitorilor, astfel ca favoriții să In- 
■ire în luptă în faze mai avansate. 
■Lucru stabilit de pe acum. Urmează 
^Bca, de anul viitor, să fie incluși în 
■întrecere și jucătorii profesioniști, 

care i-ar da o strălucire deose- 
■bită. Pentru noi, australienii, proble- 
■ma aceasta are o importanță capita- 
^Hlă. Cu marii noștri ași ai rachetei, 
■actualmente sub contract profesio-

3.
— Printre discuțiile purtate 

rul acestui subiect se află și 
asupra diversității terenurilor 
nis. Ce părere aveți ?

— Pentru mine, problema 
limpede. Nu poate fi impusă
carea suprafeții de joc decît sacrifi- 
cînd din popularitatea competiției. 
Fiecare tenisman are dreptul de a 
juca pe terenul pe care este obișnuit 
să joace. Ceea ce este pentru unii 
avantaj, devine pentru alții handicap. 
Așa e sportul... Noi, în Australia, 
am beneficiat ani de-a fîndul de ma
rele avantaj de a juca Challenge- 
rcundul pe gazon. Acum „suferim1* 
pe zgura europeană și n-avem înco
tro. Mă gîndesc, de pildă, că finala 
din 1965 cu spaniolii, pe care am 
cîștigat-o cu 4—1 la Sydney, ar 
arătat altfel la Madrid sau Barcelo
na... Poate că Manuel Santana ar fi 
avut o șansă mai bună acasă, deși 
Roy Emerson al nostru era un mare 
campion și pe zgură. Noi avem, în 
Australia, campionate naționale pe 
terenuri tari (n.r. clay-courts) în fie
care an. Seamănă cu zgura de Ia 
Progresul, dar e, totuși, altceva. Nu a 
ceasta este esențial, Insă. Părerea 
mea este că orice jucător mare poa
te juca bine pe gazon sau zgură, a- 
tunci cînd el însuși este convins de 
aceasta. Principalul este — să crezi I

Deși partida a 9-a a meciului Spasski 
— Fischer a fost amînată, duminică 
după-amiază s-a jucaț șah în Sala 
sporturilor din Reykjavik. A avut 
loc un concurs fulger, la care au luat 
parte 99 de amatori și profesioniști, 
împărțiți pe grupe de forță. Turneul 
principal i-a revenit detașat marelui 
maestru argentinian Miguel Najdorf, 
cu 5 '/t p din 6 posibile, care a în
casat satisfăcut premiul de 150 de 
dolari, declarînd l

„La 62 de ani, iată 
am un cuvint de spus 
reurilor albe și negre, 
concurs de blitz..."

Pe locul doi s-a clasat 
principal al meciului. Lothar

★
Amînarea Iritîlnirii de ______

s-a hotărît după ce medicul meciu
lui a constatat că Spasski are o 
ușoară febră. Aceasta nu l-a împie
dicat pe campionul mondial să co
boare, la prînz, în restaurantul ho
telului și să declare ziariștilor, care 
II asaltau, că este în continuare con
vins că va depăși momentul de im
pas în care se află și va cîștiga 
meciul. Seara, Spasski a fost la un 
cinematograf.

Duminică după-amiază, tn timp ce 
la Sala sporturilor se juca turneul 
fulger, Fischer a înotat cîteva ore 
în piscina hotelului unde își are re
ședința. Șalangerul nu a făcut nici o 
declarație.

rolmer. A survenit o amuzantă contra
zicere între Fischer și avocatul său 
principal, Paul Marshal, care a afir
mat că șalangerul ar îi semnat con. 
tractul cu Compania A.B.C. La care 
marele maestru american a replicat ■ 
„Eu n-am

Cine să

că încă mai 
în arena ca- 
Fie fî la un

arbitrul 
Schmidt

duminică

★
William Lombardy, secundantul lui 

Fischer, apreciază că deținătorul ti
tlului este — după părerea lui — 
slab pregătit, deși timp de mai multe 
luni înaintea meciului s-a antrenat 
în compania a 35 de mari maeștri 
sovietici.

Salo Flohr, care comentează me
ciul pentru revista „Ogoniok11, este 
de altă părere 1

„Spasski este excelent pregătit, dar 
trece printr-un moment de dificul
tate. Sînt ferm convins că el 11 va 
depăși și va evolua la valoarea sa 
reală. Se înșeală cei care socotesc 
Întîlnirea încheiată1*.

★
Spre surpriza generală, a continuat 

— în aceste zile libere — „războiul" 
dintre Fischer și Compania america
nă de televiziune A.B.C. Șalangerul 
și-a exprimat nedumerirea cînd a 
văzut prezența camerelor de luat 
vederi la partida a 8-a, lnaintînd 
chiar și un protest, prin conducăto-

semnat nimic !“
mai înțeleagă ceva ?...

★
a 9-a (Spasski cu 

urmează să se dispute 
există incertitudini.

al-
as- 

Loi • 
con-

Partida 
bele) 
tăzi. Dar, 
har Schmidt a afirmat că este 
vins că întîlnirea se va desfășura.
Nikolai Krogius, unul din secondan- 
ții campionului mondial, a precizat 
că : „numai în cazul cînd Boris va 
fi complet restabilit".

Evident, toți își dau seama de ca
racterul hotărîtor al partidei a 9-a, 
care poate să relanseze meciul sau 
să-l decidă definitiv în favoarea lui 
Fischer.

Nu ne rămîne decît să așteptăm, 
pînă astăzi, la ora 19.

Valeriu CHIOSE

ULTIMA RUNDA A C
în 

dial 
fost 
S.U.A. 
— R.F.

ultima rundă a campionatului mon- 
stiidentesc de șah pe echipe au 
înregistrate următoarele rezultate :

1. — Danemarca 2V2—1V2 : Anglia 
“ a Germaniei 1V2—2V2 ; Bulgaria 

— U.R.S.S. V2—3'/2; România — Cuba 
1V2—2V2 ; Israel — Ungaria 2—2.

ne spu- 
care le 

competi-

sporturi.

4.
— Cum vedeți, în condițiile descri

se, actualele semifinale ale „Cupei 
Davis" ?

— Sînt două meciuri „tari". La 
Barcelona, Spania are prima șansă 
în fața Statelor Unite. Dar numai 
cu condiția ca Andres Gimeno să 
fie realmente valid. M-a surprins 
vestea că el joacă acum la Baastad 
deci și-a reluat activitatea. Așadar, 
cu echipa completă, spaniolii vor fi 
greu de învins. Dar — să nu uităm 
_  cîteodată și un singur tenisman 
poate aduce decizia într-un meci pe 
echipe, iar Stan Smith este unul din
tre aceștia... Nu cunosc prea b,ne pe 
al doilea jucător al americanilor, tî
nărul H Salomon, dar el pare a fi 
un specialist al zgurei. Vă interesea
ză, probabil, mai mult semifinala de 
la București. Sînt convins, dar des
pre aceasta vă rog să discutăm lunea 
viitoare, după meci...

Radu VOIA

» DAN IUGA

1IM11LL ZONALE ALE „CUPEI GALEA“
• Spania —

în finalele zonale ale „Cupei Ga- 
flea“, competiție de tenis rezervată 
[echipelor de tineret, la Gerona se- 
hecționata Spaniei a învins cu 4—1 
ech'pa României obținînd dreptul de 
a participa la turneul final progra
mat la Vichy (Franța). In ultimele 
două partide de simplu au fost în
registrate următoarele rezultate 1 
[Herrera (Spania) — Nemes (Româ
nia) 8—6 6—2; Traian Marcu (Româ- 
Inia) — Coco (Spania)) 6—3, 5—7,
6-2.

România 4-1
La Saarbrucken 

întrecut cu scorul 
nata Suediei. Echipa învingătoare în 
grupe de la Marianzke Lazne (Ceho
slovacia) nu a fost încă cunoscută. 
Echipele Cehoslovaciei și Ungariei 
care sînt angajate în lupta pentru 
calificare se află Ia egalitate t 2—2. 
în ultima partidă întreruptă din 
cauza întunericului cehoslovacul Sa- 
varda conduce cu 6—4 în partida cu 
Laszlo.

a
de 4—1 selecțio-
echipa Angliei

s-a realizat aici, asemenea 
nunte pot fi uitate !

• Cu privire la posibilitatea 
nou „caz Schranz" :

— La Sapporo am fi putut 
califica pe toți schiorii. Pentru a 
nu le strica japonezilor Jocurile, 
l-am sancționat numai pe cel mai 
deosebit dintre ei, pe cel care ani 
de zile a fost stîlpul publicității 
ambulante. Nimeni nu poate spune, 
de pe acum, dacă la Miinchen se 
va petrece ceva asemănător. Vom 
urmări 
afla ce 
tuită în

• Cu

teresantă partidă americanca 
Evert a reușit să o învingă cu 
4—6. 6—0 pe Evonne G-oolagong.
n
In turneul internațional de tenis ____
vat jucătorilor profesioniști care are loc 
la Louisville amerioanul 'de culoare Ashe 
l-a învins în semifinale cu 6—t. 6—4 pe 
australianul Newcombe. Englezul Cox a 
reușit să-l elimine cu 7—5, 6—0 pe Cliff 
Drysdale (RSA).

rezer-

unui

des-

lista candidaților și vom 
hotărîri ia comisia alcă- 
acest scop.
privire la faptul că pe 

traseul de slalom 
Augsburg, una din 
numele

— Am cunoscut 
și porecle mai rele decît 
Brundage11 !

• Cu privire la posibilitatea ca 
în cursul sesiunii C.I.O. de la Miin- 
chen nici unul dintre 
succesiunea sa să nu 
ritatea, el însuși fiind 
mină președinte :

— Deocamdată stau 
toliul prezidențial. Pentru eventua
litatea evocată, voi găsi o soluție 
potrivită.

Competiția cicllstă internațională „Crite
riul Așilor" oare s-a disputat duminică 
în apropiere de Modena a revenit da
nezului Ole Ritter care a parcurs 108 km 
în 2h 23:14. După 15 sec., a sosit belgia
nul Roger de Vlaeminck. Italianul Mo
ser a ocupat lecui trei după 25 sec.

Cea de-a 3-a ediție a campionatelor 
mondiale de canotaj academic pentru 
juniori va avea loe între 2 și 5 august 
pe lacul artificial Idroscalo din apro
pierea orașului Milano. La competiție 
și-au anunțat participarea sportivi și 
sportive din 25 de țări, printre care șl 
România. In program figurează 7 probe 
clasice.

pe apă, de la 
stînci îi poartă

în cariera mea 
.stînca

candidații la 
obțină majo- 
rugat să ră-

încă pe fo-

M. STUDENȚESC DE ȘAH
Titlul de campioană a lumii a reve

nit echipei U.R.S.S. care a totalizat 28'/a 
puncte. Au urmat în clasament Ungaria 
— 19*/2 p, R.F. a Germaniei 19*/2 p, S.U.A. 
_ 18 p : Bulgaria 17’/î p, Israel — 1772 
p : România 17 p; Cuba 14*/2 p: Dane
marca — 14 p; Anglia — 14 p etc.

AGENDA 
SĂPTĂMÎNII

2— 5 VIII CANOTAJ
Campionatele mondiale de 

notaj academic — juniori, la 
lano.
31—G VHI BASCHET

Turneul echipei feminine a 
mâniei în R.P. Chineză.

1—fi VIII CICLISM
Campionatele mondiale de velo

drom, Ia Marsilia .
2 VIII FOTBAL
Norvegia — Islanda (prelimina

riile C.M. 1974, gr. a 3-a), la 
Oslo.

3— 8 vni TENIS
Finala Cupei Galea 

Vichy.
4— 5 Vin BASCHET
Spania — România 

la Vitoria și Bilbao. 
4—6 Vin ATLETISM
Jocurile Balcanice 

niori, ia Izmir. 
4—6 VIII TENIS
Semifinală interzone a »Cupei 

Davis“ : Spania — S.U.A., la Bar
celona.
6 VHI FOTBAL
Suedia — U.R.S.S. (amical), la 

Stockholm.

ca- 
MI-

Bo-

(tineret), la

(masculin),

pentru se-

VICTORIOS

RECORD

JIM RYUN ÎN MARE FORMA

MONDIAL LA 20 km MARȘ

englez Paul Nihill (32 de

LA PISTOL VITEZA, ÎN ELVEȚIA
In cel de al doilea concurs de 

pistol viteză, care s-a desfășurat în 
localitatea elvețiană Frauenfeld, re
prezentantul nostru Dan Iuga, din 
lotul olimpic de tir, a avut o com
portare excelentă cîștigînd proba cu 
595 p, după ce în manșa a Il-a a 
realizat o cifră mare — 299 p. Tot 
la acest concurs, Ion Tripșa s-a cla
sat pe locul III, iar favoritul probei
— după prima manșă — Marcel 
Roșea, care conducea după primele 
30 de focuri cu 299 p, a „pierdut*1 
în manșa a Il-a o siluetă și a ocu
pat locul 9.

La proba de pistol liber Lucian 
Giușcă a avut un start satisfăcător 
în concursul I — locul 8 cu 541 p
— dar în cea de a Il-a a tras foarte 
slab (536 p) situîndu-se pe un loc 
periferic în clasament.

REZULTATE: pistol viteză 60 f 
— (concursul al II-lea): 1. Dan Iuga 
595 p (pe manșe : 296—299), 2. Busser 
(Elveția) 590 p, 3. I. Tripșa 589 p 
(293—296)... 9. Marcel Roșea 582 p 
(299—283). Pistol liber 60 f: (con
cursul I) : 1. Wyatt (Anglia) 564 p, 
2. Stoll (Elveția) 561 p, 3. Rodseth 
(Norvegia) 551 p... 8. L. Giușcă 541 
p. în cel de al doilea concurs : 1. 
Wyatt 561 p, 2. Rodseth 558 p, 3. 
Antal (Anglia) 556 p... 14. L. Giușcă 
536 p.

PE PISTELE 
DE ATLETISM

ROMÂNIA (tineret)

BULGARIA 17-12

LA HANDBAL MASCULIN
La Curtea de Argeș s-a desfășurat 

întîlnirea de handbal dintre for
mația de tineret a României și 
Drima echipă a Bulgariei. La capă
tul unui joc frumos, în care hand- 
baliștii români au fost în perma
nență în ofensivă, tabela de mar
caj a indicat scorul de 17—12 (7—6)

Atletul englez Paul Nihill (32 de 
ani) a stabilit un nou record mon
dial în proba de 20 km marș cu 
t.mpul de 1.24:10,0. Vechiul record 
era de 1.24:39,4 și aparținea din 
luna iunie a acestui an sportivilor 
Hans Reimann și Peter Frenkel, am
bii din R.D. Germană.

S-AU ÎNCHEIAT FINALELE CAMPIONATULUI DE ATLETISM
AL LICEELOR CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICĂ

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
BRAVURA EVEI GLESKOVA

O rană la picior a ținut-o pe 
renumita sprinteră cehoslovacă Eva 
Gleskova, vreme de mai bine de 
un an, departe de stadion. Pentru 
un alergător, lunga perioadă de in
activitate ar fi devenit nerecupe
rabilă, mal ales că, între timp, noi 
nume au apărut în diferite între
ceri ale sprinterelor. S-ar fi putut 
crede că Eva ar fi trebuit să re
nunțe la atletism, mai ales că 29 
de ani reprezintă pentru o cam
pioană de alergări o vîrstă destul 
de înaintată.

Și totuși, inginera chimistă a 
combinatului „Slovnaft" , din Bra
tislava și-a reînceput antrenamen
tele cu o voință de fier, fără să 
acorde importanță nici frigului, nici 
arșiței, luînd, ca o debutantă, to
tul de la început. Rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate și Eva a co
rectat în actualul sezon de cîteva 
ori recordul feminin al Cehoslova-

ciei pe 100 m. De două ori a aler
gat distanța în 11,3 sec, apoi în 
11,2, pentru ca la „Memorialul Ro- 
sicki“ să termine învingătoare în 
11,1 !

S-ar fi putut crede că avînd ca
lificarea pentru Miinchen asigu
rată, Gleskova și-ar fi putut lua 
binemeritatul repaus. Dar iată că 
la meciul atletic Ungaria — Ceho
slovacia, desfășurat la Budapesta, 
pe „Nepstadion11, deținătoarea re
cordului țării sale a luat startul 
în compania unor valoroase concu
rente. Eva a terminat prima, 
devenind cu 11,0 coautoarea re
cordului mondial. Interesante sînt 
și timpurile înregistrate de cele trei 
cronometre : 11,9 ; 11,0 ; 11,1 sec !

Se poate spune că, în afara vic
toriei, atleta cehoslovacă merită 
felicitări pentru admirabilul efort 
de voință și perseverență de care 
a dat dovadă.

CÎMPULUNG MUSCEL, 31 (prin te
lefon de la trimisul nostru). întrece
rile zilei a doua a campionatului re
publican de atletism al liceelor cu 
program de educație fizică au avut 
aceleași caracteristici ca și cele din 
ziua de debut. Concurenții au făcut 
totul pentru a obține rezultate bune 
și unele încercări le-au adus satis
facția înregistrării unor noi recor
duri. Este păcat însă că, probabil din 
cauza unui sezon internațional încăr
cat, nu am putut urinări la lucru, 
aici la Cîmpulung, pe cîțiva dintre 
-prim soliștii** atletismului școlar : 
Liliana Leau, Roxana Vulescu, Dorel 
Cristudor, și alții. Fără îndoială ca, 
în condițiile prezenței acestora, din 
punct de vedere al performanței, ni
velul actualelor finale ale campiona
tului liceelor cu program de educație

ar fi fost mult mai ridicat ți 
asistat poate. Ia stabilirea unorfizică 

am fi------- ,------,----recorduri mai spectaculoase, la reali
zarea unor performanțe mai ridicate. 
Așa însă a trebuit să ne mulțumim 
cu ceva mai puține rezultate bune. 
Dintre ele, trebuie să notăm stabilirea 
unui nou record republican la cate
goria juniori II, în proba de 600 m : 
1:35,9. Autoare — eleva Elisabeta Ba- 
calar (Lie. 3 Baia Mare). în proba de 
triplu salt, juniori II trei atleți au 
reușit sărituri peste 14 m : W. Mit- 
schang (Lie. 4 Timișoara) — 14,29 m 
(nou record al liceelor cu Program), 
I Bratu (L.C.E.A. Cîmpulung Muscel) 
— 14,01 și Gh. Stelea (Lie. Hașdeu 
Buzău) — 14,00. ....

Alte rezultate : JUNIOARE I : înăl
țime : Doina Crăciun (Llc. 4 Galați) 
1,66 (nou record); disc: Suzana Her-

F. Bolyay Tg. Mureș) 41,20
JUNIOARE II l

man (Lie. 
m (nou record) ;
disc : Mariana Nan (L.C.E.A.) 43,29 
(nou record) ; lungime : Carmen lo
ri eseu (Lie. Caraglale Ploiești) .5,57 
(record egalat) ; JUNIORI I : suliță : 
Constantin Romaniuc (L.C.E.A.) 67,56 
m ; 400 mg : Adrian Cristali (L.C.E.A.) 
57,0 (nou record) î ciocan : Mircea 
Zamfirescu (L.C.E.A.) 53.60 (nou re
cord) ; JUNIORI II : 400 m: Virgil 
Miloiu (L.C.E.A.) 49,6 (nou record) ; 
suliță : Mircea Grosu (Lie. 2 Brașov) 
55,16 (nou record) ț 300 mg : Iosif Cri- 
șan (Lie. 11 Cluj) 40,9 (nou record) ; 
1000 m : Vasile Cristea (Lie. 2 Iași) 
2:33,4 (nou record).

Radu TIMOFTE

Reintrat în arena competițională 
după o lungă perioadă de întreru
pere cauzată de eșecul de la Ciudad 
de Mexico, recordmanul mondial în 
probele de 1 500 m și o milă (1 609,54 
m). Jim Ryun (S.U.A.), se află în 
prezent într-o formă de zile mari, 
care ni-1 reamintește pe Ryun de a- 
cum 4—5 ani. într-un concurs desfă
șurat la Toronto, Jim Ryun a cîști- 
gaț proba de o milă cu un timp ex
celent, 3:52,8, a doua performanță 
mondială a tuturor timpurilor — 
după recordul său de 3:51,1 —, re
zultat care echivalează cu 3:34,0—3:35,0 
pe 1 500 m. Ryun, calificat pentru J.O. 
la 1 500 m, a declarat că speră să se 
revanșeze Ia Miinchen pentru insuc
cesul mexican, și consideră că are 
mari șanse de a cîștiga medalia de 
aur.

EVA GLESKOVA (Cehoslovacia) 
surprinzătoare corecordmann a lu

mii lo. 100 m — 11,0!

CEHOSLOVACE PESTE5 SĂRITOARE __________
1,83 m IN ACELAȘI CONCURS!

echipei de atletism a

UN NUME CELEBRU ÎN ARTA Șl SPORT

MARIANA S1MI0NESCU Șl MIHAI TABARAȘ
„TURNEUL SPERANȚELOR"

La intrarea în pavilionul expo
ziției Uniunii arhitecților polonezi, 
recent deschisă la Varșovia, este 
mare animație. Aici poți întîlni șl 
pe cei mai vestiți arhitecți polo
nezi, dar și pe cei mai cunoscuți 
dintre sportivii țării, fapt care nu 
surprinde pe nimeni, deoarece în 
momentul de față pavilionul adă-

CĂLĂREȚII BULGARI Șl OLIMPIADA

NOII CAMPIONI DE
OBIDEA. 31 (prin teleton. de la co- 

respondents nostru). In 
de luni, capriciile vremii an 
tn două rinduri desfășurarea 
campionatului republican de juniori. La 
fete categoria 11-16 ani. cam
pioană a fost cucerit de. dinamovista 
bucureșteană Mariana Slmionescu, care 
a tntreeut-o în finală pe Simona Nun- 

m.U2 ■
(Progresul) s-a dovedit de departe cei 
mai bine pregătit, obținînd titlul de

JUNIORI LA TENIS
decampion., în finală. el a dispus 

Călin ioneseu cu 6—o, 6—1.
La dublu fete, titlul a fost cucerit 

de perechea Virginia Ruzici, Mariana 
Slmionescu, care au ciștigat cu 6—0, 
6—2 în fata colegelor de club Cristina 
Bădin șl Florența Mihai. La dublu 
băieți s-a disputat semifinala. La du
blu mixt, în semifinală. Florin Manea. 
Virginia Ruzici au întrecut cu 3—6, 
g—4( ș—o perechea Radu Giurgiu, Flo
rența Mihai. nie ghjșa

LA TENIS - JUNIORI
De marii pînă duminică se 

desfășura la Oradea întrecerile _ 
„Turneu) speranțelor" ’a juniori, 
tlcipă jucători Impăriiti tn două 
tegorii : pînă la 18 ani și între 
de ani. In cursul zilei de 
sosit la Oradea reorezentantu 

mane Și ai României, in total 
anuntat participarea aproape 
Jucători.

Au fost stabiliți următorii capi de se
rie : T. Ovici, D. Hărădău. L. Boldur, 
M. Stoleru. V. Sotiriu. iar la fete : 
Valeria Balai, Aurelia Trifu. Virginia 
Ruzici și Mariana Slmionescu.

vor 
pentru 

Par
ce

ls—23
luni au 

___  _ _ Bulga
riei. Cehoslovaciei, Ungariei. R D. Ger- _ . — .___________și-au

100 de

Selecționerii
Cehoslovaciei pentru Jocurile Olim
pice sînt în mare încurcătură în 
ceea ce privește alegerea celor trei 
săritoare în înălțime oare vor con
cura la Miinchen. La campionatele 
naționale recent disputate, primele 
cinci clașate au sărit 1,83 m sau mai 
mult! Singura prezență certă în 
concursul olimpic este aceea a cam
pioanei de la Ciudad de Mexico, 
Milena Hubnerova, cîștigătoarea 
concursului (1.86 m), pentru celelalte 
două locuri candidînd Milada Karba- 
nova, Alena Proskova, Maria Mrac- 
nova și Vera 
locurile 2—5
1.83 ml

Păstrători ai gloriei străvechi 1 
Așa se poate vorbi despre călăreții 
bulgari, care se pregătesc pentru 
Olimpiadă. Din declarațiile făcute 
presei de către antrenorul princi
pal al echipei olimpice de călărie, 
Ghenko Rașkov (de două ori par
ticipant la J.O.), reiese că pregăti
rile se află în faza finală.

După părerile specialiștilor, șan
sele bulgarilor la concursurile hi
pice de la Miinchen sînt destul de 
mari. Se poate aminti cu acest pri-

lej excelenta comportare avută de 
concurenții bulgari la ultimele con
cursuri de călărie, care au avut 
loe la Gotha (R. D. Germană) și în 
orașul Olimpiadei, la Miinchen. Ei 
au fost singurii care au terminat 
parcursul fără penalizări.

O mențiune specială, după de
clarațiile lui Rașkov, merită spe
cialiștii de la crescătoriile cabaline 
bulgare, care au dat în ultima vre
me o serie de cai de concurs do
tați cu calități excepționale.

postește expoziția cu tema : „Pro
iectele lui Zablocki". Woycek Za- 
blocki este cunoscut ca unul din
tre cei mai valoroși scrimeri ai 
echipei naționale, medaliat la O- 
limpiada de la Tokyo, la numeroase 
campionate mondiale și europene.

Zablocki, astăzi unul dintre cei 
mai renumiți arhitecți și sculptori 
polonezi, își are numele legat de 
construcția a numeroase stadioane 
și săli de sport. în momentul de 
față, el construiește un complex al 
sporturilor nautice pe lacul de a- 
cumulare al hidrocentralei de 
Erjin, precum și Centrul de pregă
tire de pe lingă Academia de edu
cație fizică din Varșovia.

Ultima sa realizare artistică, „Mo
numentul răsculaților silezieni“ — 
un ansamblu plin de dinamism, 
prezentînd o imagine din perioada 
ocupației fasciste, a obținut marele 
premiu pentru sculptură.

Renumitul arhitect și sculptor 
este soțul Alinei Ianovska, cunos
cută artistă de cinema.

la
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REZULTATE VALOROASE ALE ÎNOTĂTORILOR MAGHIARI

Bradacova, 
cu același

clasate pe 
rezultat i

★
în cadrul unui concurs 

la Varșovia, Danuta Piecyk a stabi
lit un nou record al Poloniei în pro
ba de 400 m cu timpul de 52.8 E- 
chipa masculină de ștafetă 4x100 m 
a fost cronometrată în 38,9, cifră 
care egalează recordul polonez și 
constituie cea mai bună performan
ță mondială a anului.

desfășurat

tn
fășurată la Budapesta, înotătorii
ghiari au realizat cîteva performanțe de 

spate mas- 
timpul de 

un nou re- 
Hargitay, a 
în probele 

400 m mixt

cadrul unei reuniuni de natație des- 
ma-

valoare In proba de 200 m 
culin, Veraszto a obținut 
2:10,9, timp care reprezintă 
cord al Ungariei. Andras 
stabilit două noi recorduri 
de 200 m delfin cu 2:07,9 și
cu 4:38,9. tn cursa de 400 m liber, îno
tătoare» Andrea Gyarmaty a stabilit cu

timpul de 4:47.0. de asemenea, un nou 
record al Ungariei. Iată cîștlgătorii ce
lorlalte probe : masculin : 100 m delfin: 
Andras Hargitay 59.3 : 200 m mixt indi
vidual : Andras Hargitay 2:12,3; femi
nin : too m fluture : Andrea Gyarmaty 
1:05,1; 200 m liber : Andrea Gyarmaty 
2:17.5.

START ÎN „MONDIALELE"
CICLISMDE
din Marsilia au ihee- 
mondiale de ciclism. In

P? velodromul 
put campionatele ________  __ _______
sferturile de finală ale probei feminine 
de viteză cele mai bune rezultate au 
fost obținute de Ermolaîeva (UftSS) — 
13,34, Zajikova (Cehoslovacia) — 13,63, 
Young (Anglia) 13,41 și Prinkoff (Olan
da) — 13,39.

FINLANDA — R.F. A GERMANIEI (SEL. OLIMPICA) 2—1

BcdaeUa >i «dmiaUlr.li. > Bueureell. «Ir Vaalle Coala BT. 1# i Wetoaoei awlral» II ,«c|l> aarwpaadwll U.S1.W.

La Lîibeek s-a disputat intilnlrea inter
națională amicală de fotbal dintre se
lecționata olimpică a R.F. a Germaniei

și reprezentativa Finlandei. Fotbaliștii 
finlandezi au terminat învingători cu 
scorul de 2—1 (1—0).

lolerurbao 12 fi 486 ; lelex i «fiuilrum buc. 18o, Tiparul L P. „Uiluruidlia*, Buvureftt 40.368


