
INIMA WNTRE TOVARĂȘUL NICOTAf CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUl LEONID MV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit, în Crimeea, 
în cursul dimineții zilei de 1 au
gust ac., cu tovarășul Leonid Brej- 
nev, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev s-au informat reci
proc asupra îndeplinirii planurilor 
de dezvoltare a economiei naționa
le în țările lor și au efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
extinderea în continuare a colabo
rării multilaterale dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și a

supra lărgirii legăturilor dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist ăl Uniunii Sovietice, pre
cum și în alte probleme de interes 
reciproc.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

SOSIREA ÎN IARĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a participat la întîlni- 
rea prietenească a conducătorilor 
unor partide comuniste și muncito
rești din țările socialiste aflați în- 
tr-o scurtă vacanță în Uniunea So
vietică. s-a înapoiat, marți după- 
amiază, din Crimeea. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu.

La~ sosire, pe aeroportul „Mihail 
I<ogălniceanu“ din Constanța, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpjnați 
de tovarășii llie Verdeț, Maxim 
Berghianu,' Florian Dănălache. Pe
tre Lupu, Vasile Vîlcu, Cornel 

. Burtică, Miu Dobrescu, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Ion Dincă, 
Mihai Marinescu, cu soțiile.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R. șî ai guvernului, reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

Erau, de asemenea, prezenți V. 
I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, precum și 
consulul general al U.R.S.S. la Con
stanța. M. I. Hoșev.

(Agerpres)

ROMÂN IA-AUSTRALIA ÎN „CUPA DAVIS“
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0 DUBLĂ PREMIERĂ Ă SPORTULUI ALB, LA BUCUREȘTI
• „5-0 pentru noi" (llie
pe „șantierul" de la

Nâstase).,. „Totuși cel mai greu meci al nostru “(Ion Țiriac) • Activitate febrila 
Progresul • Tenismenii ambelor echipe se antreneazâ de două ori pe 

9 Opinia profesorului Ștefan Georgescu
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jucători sensibili ca viitoare, 
ce le creează incertitudini în 
vința titularizărilor. In schimb, noi 
sintem doi, ți aceștia trebuie să 
jucăm! Și nu numai acum sau de 
ieri, ci de ani de zile.

— Pe Dibley l-ai învins în 19.71 
la concursul de Ia Kitzbuhel 
tria). Deci există un complex 
rabil ?

— Da, e adevărat. Dar a ____ _
un an de atunci. Unii au mai pro
gresat, alții... Cred că va juca. Dibley 
și Anderson sau 
evoluind foarte

Spectatorii români au privilegiul, 
în acest sfîrșil de săptămînă de a 
fi martorii unei duble premiere 
mondiale în lumea tenisului. Pen
tru prima oară în istoria „Cupei 
Davis’* o semifinală inter-zonală 
este găzduită in țara noastră și tot 
pentru prima dată are loc o intil
nire între echipele de tenis ale 
României și Australiei.

Un eveniment sportiv de aseme
nea proporții trezește, cum este și 

interes enorm. O de- 
cu-, prisosință importan- 

i în curs de efectuare 
greșul, devenită în a- 
adevârat șantier, nu- 

icitări de bilete, ca și 
tense care se fac de 
or două team-uri. • 
antrenîndu-se de ci:

f MANIFESTARE

Foto : THfiO MACARSCHI

O€

liști. 
care 
zintă

Oaspeții, cu faima tenisului 
se practică in țara lor, pre- 
o formație compdctă de patru

km se antrenează cu ardoarea pe care o manifestă și in -timpul
partide:^ Foto: THEO MACARSCHI

In intîmpinarea 
ZILEI DE 23 AUGUST SI A CELEI DE 
A XXV-A ANIVERSARI A REPUBLICII I

în presa de ieri a apărut hotărârea 
Consiliului de Miniștri prin care se 
majorează salariul tarifar minim la 
1.000 lei lunar.

Măsura se înscrie în marea acț 
ne de înfăptuire a indicațiilor C 
fcrințel Naționale a partidului și 
meazâ după publicarea și punerea 
dezbatere publică a proiectelor u 
importante legi, menite să ducă
perfecționaret- organizării și cond■. 
cerii economiei naționale, pentru gri 
birea procesului de făurire a « 
tații socialiste multilateral 
late pe pămtntul României.

Intre toate aceste acte de 
însemnătate, pe care poporul 
ie-a primit cu interes si îns 
există o evidentă trăsătură 
re. Și anume, faptul că în cen 
politicii partidului nostru, al preoc 
pârilor sale, personal ale secretarului 
nostru "general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, stă OMUL, bunăstarea 
lui morală și spirituală, năzuințele 
lui spre mai mult ți spre mai bine, 
desăvîrșirea plenară a personalității 
fiecărui cetățean.

Acest spirit de mare noblețe ți de 
un Inelt umanism socialist cane a 
caracterizat — de altfel — laborioa
sele lucrări ale Conferinței Naționa
le, traversează, acum, ca un fir r.->- 
su, toate documentele ce se elaEso- 
rează pe teza concluziilor la erz» 
s-a ajuns în marele forum al comu
niștilor.

Participînd nemijlocit la conduce
rea treburilor statului, consultat per-

a'ind certitud.nca ci im crea 
făptuiese se răsfrioge i 
face viața mai imbeȘeț

ioane Iei.
„Majorarea salariului tarifar minim 

“Pe economie ți creșterea eu precă
dere a salariilor mici — se arată in 
hotărî re — exprimă preocuparea 
continuă a partidului și statului pen
tru Îmbunătățirea condițiilor de trai, 
materiale ți culturale, ale populației. 
Aceste măsuri vor contribui Ia mobi
lizarea maselor de oameni ai muncii 
la realizarea ți depășirea sarcinilor 
ce decurg din documentele aprobate 
de Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din 19—21 iulie 
1972 cu privire la îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor actua
lului cincinal, la creșterea ritmului 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România".

(Aus- 
fevo-

fpfecut

Cooper, ultimul 
bine sa.ptămîna

BAGSVAERD
șanselor la
9

Programată la sfîrșitul sezonului 
preolimpic internațional și reunind 
sportivi din 20 de țări, regata Co
penhaga, desfășurată pe apele lacu
lui Bagsvaerd a prilejuit, fără în
doială, concluzii prețioase 
specialiștilor. După ultima 
marea majoritate a acestora 
primau convingerea — pe

tuturor 
finală, 
își ex- 
deplin 

îndreptățită că CINE DOREȘTE SA 
CÎȘTIGE LA MUNCHEN TREBUIE 
NEAPĂRAT SA APLICE, FARA 
GREȘEALA ÎNVĂȚĂMINTELE DE 
LA COPENHAGA, SA ȚINĂ SEA
MA DE COTA PROGRESULUI ȘI 
DE RAPORTUL DE FORȚE ÎNRE
GISTRATE LA ACESTE DIFICILE 
ÎNTRECERI.

PIIEPMC HIM 
h iVDEPUMRE.A 

PIAMLII
1 IXCiMVHMHOP

rată ea astan. ta o prodactie-marfă 
etaluată la un milion lei, consumul 
de material lemnos se reduce ta 
* m.e.

BRAILA : Ritmul avfntat de r 
că se cor. erexizeazâ In Întregul 
deț prin importante realizări. In 
pășiri substanțiale de plan, care 
primă elanul creator, dăruirea țt 
responsabilitatea tuturor oamenilor 
muncii, hotărârea lcr de a răspunde 
prin tpte sarcinilor trasate de Con
ferința Națională a partidului. Calcu
lele arată că. o dată cu încheierea 
lunii iulie, producția globală reali-

(Continuare în pag. a 2-a)

zi plină la Preget 
au jucat vrei 
aspeții. sub

Astăzi,
Progresul, 
ora 11,15, 
țâ de presă cu 
membrilor echipei 
Cupa Davis".

sedilul clubuluila
eu începere de la 
are loc o confarin- 

]x>ri:cipareu 
noastre de

același 
și Petre 

âstâse a scsit

trecută. Și eu am jucat intens trei 
zile la Dilsseldorf, <iin care vineri 
am stat pe teren ‘limp de șapte 
ore. Oricum, adversarii noștri sint, 
să nu se uite, australieni, cu jocul 
lor tipic de atac, cu stil plin de 
acuratețe. Și încă ceua, ei au venit 
la București după ce au învins, in 

--plasare. India, cu 5—0, pe teren 
acoperit cu zgură !

Nedorind să abuzăm de gentile
țea lui Țiriac. am pus punct discu
ției noastre, lăsîndu-1 pe reputatul 
nostru davis-cupman în compania 
lui Petrică Mărmureanu. care îl aș
tepta nerăbdător pentru primele 
schimburi de mingi.

Sigur, cu un deceniu sau două 
in urmă, vizita la noi a echipei de 

Anti- 
simplu

,.Cupa Davis" a țării de Ia 
pozi ar fi însemnat un 
voiaj turistic, orice gînd de vic
torie românească, măcar
singur meci, reprezentînd atunci o 
adevărată utopie. Dar, peste ani, a 
apărut acest colos de inteligență și 
de tenacitate numit Ion Țiriac, iar 
mai tîrziu a început să sclipească, 
ajungind la strălucirea de azi, llie

într-un

examenul decisiv pentru aprecierea
întrecerile

cîteva din ar-

unele formații au 
2—3 echipaje de

S-a spus, deseori, la Bagsvaerd 
că regata Copenhaga a fost cea mai 
grea încercare a caiaciștilor și ca- 
noiștilor din elita europeană. Poate, 
chiar mai grea decît va fi cea de 
la Munchen. Iată 
gumente :

• La Bagsvaerd 
concurat cu cite
probă. ..ocupi nd“ — cazul finalei de 
caiac simplu fete — primele 3 
locuri ale clasamentului. Se știe câ 
la J.O. nu se poate concura decît 
cu un singur echipaj dc probă.

• Programul (olimpic) s-a desfă
șurat in două zile de întreceri și nu 
in patru ca ]a J.O., ceea ce a soli
citat, desigur, un efort mai mare

AL CINCILEA CERC OLIMPIC

Ieri, la prînz, au fost decernate, celor mai merituoși dinire 
tinerii atleți, brevetele și insignele celui de al cincilea cerc olim
pic. Au primit această recompensă următorii sportivi: Gheorghe 
Ghipu (in fotografie), Radu Gavrilaș, Mariana Nedelcu, Eva Zorgo, 
Eleonora Monoranu și Roxana Vulescu.

Citiți în pagina a Ii-a prezentările acestor tinere talente 
ale atletismului nostru.

olimpice de caiac-canoe
din partea concurenților, mai ales 
a celor care au concurat îd mai 
multe probe.

• Neașteptat, lărgimea culoarelor 
a fost, la Bagsvaerd, în jur de 6 m 
(regulamentar — 9 metri !), crein- 
du-se astfel posibilitatea ca multe

gârlei a înscris sportivi numai în 
probele de canoe, cea a Olandei 
numai Ia caiac fete, cea a Italiei 
numai la caiac șa. Pentru prima 
oară în acest sezon s-au aliniat în 
start ..adevăratele* echipaje COM
PUSE pe care pinâ acum unele țâri

rf meciul Țirtac—Bungert s-a ridi
cat la o factură tehnică foarte 
bună. Iar faptul că. atit in partida 
cu Bungert cit ți in cea cu Fas
sbender, Țiriac a susținut cite cinci 
seturi, imi întărește convingerea 
că jucătorul nostru se află intr-o 
excelentă condiție fizică...

...între timp, la ușa vestiarului 
românilor se adunaseră numeroși 
suporteri. înainte de a păși pe te
ren, Țiriac avea să primească asal
tul amatorilor de autografe...

— Cu discernămîntul și 
mul care te caracterizează, 
ne-ne „Țiri“, ce crezi cu 
despre acest meci ? Așa 
cunoaștem, așteptăm un 
foarte tranșant.

— Este cea mai grea 
din întreaga suită de partide dis
putate de echipa României în edi
țiile „Cupei Davis". Pentru două 
motive: 1) jucăm acasă și 2) în 
perspectiva unui succes, finala se 
va desfășura tot la București. Sim
țim o apăsare mai mare ca nicio
dată. Dacă am fi pierdut in 1969 
finala inter-zonală cu Anglia, la
Wimbledon, era altceva, sau —
dacă anul trecut am fi fost învinși 
de brazilieni la Sao Paulo, după ce 
sud-americanii eliminaseră Ceho
slovacia — poate că se mai găseau 
circumstanțe. Acum insă toată lu
mea și noi așteaptă victoria. Dru
mul a fost și este încă lung și ane
voios. Trebuie să fim foarte rea-

Constantin COMARNISCHI
(Continuare in pag. a 4-a)

TURNEUL DE FOTBAL
reali s- 

spu- 
adevărat 
cum te 
răspuns

intîlnire

JUNIORI „PRIETENIA”
Ieri, pe stadioanele din Timi

șoara, Lugoj și Caransebeș au fost 
programate alte patru jocuri din 
cadrul turneului internațional de 
juniori „Prietenia" la fotbal. Iată, 
pe scurt, relatările corespondenților 
noștri de la aceste intilnir-i.

CEHOSLOVACIA
0—0

U.R.S.S.

Prima partidă a cuplajului a opus 
formațiile ai căror componenți sint 
posesorii unor frumoase cunoștințe 
tehnico-tactice. în primele 40 de mi
nute, am urmărit un joc aerisit, cu 
multe pase și o vădită tendință de 
a ajunge în poziții favorabile de șut. 
Dintre acestea cele mai multe Ie-a 
avut cehoslovacul Bures și sovieticul 
Gasaev. în repriza secundă jocul

elștigă în 
mină mai 
ocazii de

rapiditate, cehoslovacii do- 
mult, dar ratează bune 

a înscrie prin Richy și

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE AZI Șl MliNE

Miercuri 2 august : Stadio
nul C S.M. din Reșița : Cuba 
— U.R.S.S. {grupa A), R.P.D. 
Coreeană — Ungaria (gr. Bl.

Joi 3 august: Stadionul „1 
Mai" din Timișoara : România 
II — R. D. Germană (gr. Bț și 
Polonia — Cehoslovacia (gr. A'.

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare fn pag. a 2-a)

meu

z

urna!

Hlavntcka, printre care și o lovitură 
de Ia 11 m în min. 52 prin Bures, 
care șutează în bară. A fost un joc
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Don GARLEȘTEANU

• COPENHAGA LA.. CONCU
RENTA CU MUNCHENUL •SPEC
TACULOS FINAL DE SEZON AL E- 
CHIPAJELOR SOVIETICE • ATEN
ȚIA LA COTA... PROGRESELOR! 
• PINA ACUM SE POATE VORBI 
DOAR DESPRE PLUTONUL FRUN
TAȘ DIN FIECARE PROBA • MAI 
ESTE TIMP SI PENTRU... SUR
PRIZE.

echipaje să prindă fără nici o greu
tate „plasa" altora și să-și foloseas
că forțele în întregime abia în fi
nalul curselor.

Toată lumea a fost, însă, de acord 
că severitatea unui asemenea exa
men, este extrem de necesară la 
această oră și — indiferent de po
ziția ocupată în diferite clasamente 
— echipajele participante la regata 
Copenhaga n-au avut decît de cîs- 
tigat.

După cum am anunțat în prima 
avancronică a competiției, la Bags
vaerd a lipsit — dintre echipele cu 
pretenții la medaliile olimpice — 
doar cea a R.D. Germane. De ase
menea, să menționăm faptul că for
mația Ungariei a fost, în general, 
alcătuită din echipajele secunde. Cu 
aceste precizări, vom spune — to
tuși — că regata Copenhaga a fost 
cea mai importantă repetiție olim
pică din acest an. Avem în vedere 
nu numai numărul și valoarea com
petitorilor, ci și alte aspecte. Cum 
ar fi, de pildă, faptul că la Copen
haga nu prea au existat „turiști" 
Toate echipele au venit cu echipa
je creditate cu șanse la cel puțin 
un loc în finalele olimpice. Este ex
plicația unor absențe. Echipa Bul-

• Atlefii P eacă astăzi la Balcaniadă. Im
portanța concursului nu poate fi minimalizată, 
mai ales ținind seama de semnificația acestui 
test olimpic, lată obiectivele personale ale 
antrenorului federal Gh. Zîmbreșteanu, pen
tru Izmir:

„Aș vrea ca Argentina Menis și Carmen 
Icnescu să arunce peste 62 m și la a șasea 
încercare. Ar fi o dovadă a capacității lor 
de luptă-, Aț vrea ca Valeria Buîanu să a- 
lerge sub 13 s la 100 mg după ce va fi par
ticipat la 100 ți 200. m plat. Motivele sînt, 
crea', la fel de limpezi. Aș vrea ca Ileana Si
la! să concureze cu succes la 800, 1500 ți 4x400 
m. îi doresc Corneliei Popescu să soro l,86m. 
E timpul I în sfîrțit, aț vrea ca Marion Bec
ker să arunce 58 m la suliță, iar a doua zi să 
nu o doară cotul..."

Să recunoaștem că obiectivele lui Zîsnbreț- 
teanu sînt bine calculate.

• Gimnastele olimpice au făcut ieri... ci
clism. Această probă „ciclistă" a avut loc în 
codrul marelui circuit de control medical la 
care a fost supus lotul, lată ce dectoră Mar 
cela Păunescu la coborîrea de pe bicicleta.,., 
imobilă,: „Ciclismul este mult mai ușor decît 
gimnastica. Constat că după 6 minute de 
cursă am un puls de 96. în schimb, după un 
minut și 10 sau 30 de secunde ia sol, pulsul 
meu e mult mai mare".

Să sperăm că Eddy Merckx nu va citi acest 
număr al ziarului nostru...

• Antrenamentele de scrimă ale penlatlo- 
niștilor moderni se desfășoară cu mare in
tensitate. O surpriză plăcută : spadasinii Mol- 
danschi, Bunea si Podeanu s-au oferit volun
tar să servească drept parteneri pe pianșă 
viitorilor olimpici ai pentatlonului.

Un qest care vorbește de la sine.
o Gheorghe Ghipu în lotul olimpic ! îr> 

urma excelentei performante de la Siena 
(1:47,5 pe 800 m), iuniorul Gheorghe Ghipu 
a fost inclus în lotul olimpic. Interesant de 
remarcat este faptul că, după cursă, celebrul

semifondist Francesco Arese, învinsul lui Ghi
pu, a declarai : „Nu m-aț fi așteptat să 
pierd această cursă, în care inlenționam să, 
dobor recordul italian: 1:47,1., Cu atît mai 
mult sînt uimit aflînd că învingătorul ... 
va fi junior ți peste un an. Ii urez mult 
succes".

Gheorghe Ghipu este antrenat ue Geta 
Dumitrescu. După cum se vede, tradiția... ma
triarhatului în atletismul nostru se păstrează.

• Anatol Grințescu, talentatul antrenor al 
echipei naționale de polo, a împlinit ieri

33 de ani. La tradiționala aruncare in apă, 
„lolea" a răspuns printr-o performantă care 
i-a uimit pe tinerii sâi elevi. Timp de 2 mi
nute, fostul international Grinfescu a înotat 
sub apă, pe fundul bazinului, ca un verita
bil „Nautilus”. Poloiștii noștri și-au putut da 
seama, astfel, ce înseamnă o bună capacitate 
vitală...

• Rînduri din Jurnalul intim ai unui atlet 
olimpic :

„Din cite am auzit, la Munchen vom fi 16 
citleți români. Dacă fiecare dintre noi se va 
clasa pe locul V, înseamnă că delegația spor
tivilor români va totaliza 32 de puncte. Dacă 
doi dintre noi se vor clasa pe primul loc, iar 
ceilalți nu vor reuși să intre in primele șase 
locuri, vom avea 14 puncte ți... 2 medalii de 
aur. Ieri am făcut un sondai, pe B-dul Muncii. 
Am întrebat 20 de persoane. Din cci 20 de 
„subiecți", 19 mi-au răspuns că preferă doar 
cele 14 puncte care ne-ar aduce 2 medalii 
de aur. Mai. mult decît atit, îl dintre cei 
chestionați mi-au răspuns că s-ar mulțumi si 
cu o singură medalie de aur, preferind-o ce
lor 32 de puncte albe... Stau ți mă gîndesc 
cine are dreptate... încerc un sentiment ciu
dat : oare argintul nu mai contează la O- 
limpiadă ? Dar frumoasele locuri Vj ale lui 
Soter ți Lia Manoliu, de la Helsinki ?"

• Pronostic Carol Corbu : „Am convinge
rea că decatlonistul nostru Bogdar. — record 
personal 7844 de puncte — va totaliza 8000 
de puncte la Izmir sau la Munchen. Dacă 
acest lucru se va intîmpla la Munchen, el ar 
putea ocupa locul IV. Cred că ar fi o exce
lentă performantă pentru un tinăr de 22 de 
ani, în cea mai grea dintre probele atletice". 
De acord, Corbule !

• Bogdan, decatlonistul : „In decationid 
meu record, am alergat 11,0 pe 1G0 m, deși 
am recordul de 10,6. In cursul aceluiași de
catlon, am aruncat sulița 57,22 m, deși re 
cordul meu personal este de 65,80 n>. Dacă 
aș fi alergat 10,8, recordul ar fi crescut la 
7922 de puncte. „Cheia" decatlonului meu 
se află in prăjină ți suliță. Acestea sint pro
bele cele mai instabile. Dacă voi reuși să le 
stăpinesc pe amindouă, cele 8000 dc puncte 
nu vor fi doar un vis".

Celebrul decatlonist Rafer Jonhnson, dacă 
ar fi fost punctat după noua tabelă, ar fi 
totalizat abia 7800 de puncte. Atletismul, ca 
un nou Cronos, devorează secunde ;i for
țează rulete.
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„CERCUL 5 OLIMPIC"
inedit pașaport pentru Miinchen

LA FOCȘANI A LUAT FIINȚĂ CLUBUL

SPORTIV MUNICIPAL „UNIREA"
Municipiul Focșani, care în ultimii 

ani a făcut pași importanți pe calea 
dezvoltării saie Industriale, urbanis
tice și culturale, se înscrie și pe 
harta sportivă a țării cu o realize re 
de seamă, închinată Zilei de 23 Au
gust și aniversării proclamării Re
publicii: înființarea Clubului sportiv 
municipal „UNIREA“.

Constituit la 31 iulie, clubul își 
propune ridicarea calitativă a acti
vității sportive de performanță din 
municipiul Focșîni, polarizînd spri
jinul moral și material al tuturor 
factorilor de răspundere, al tuturor 
iubitorilor de sport din oraș.

.Reunind sub culorile sale tot ce 
e a mai valoros în cele 20 de asocia
ții sportive locale, clubul 
„Unirea" Focșani își asumă preroga
tivele cultivării performanței sporti
ve, creșterii și educării unor spor- 
tivi-cetățeni viguroși, cu organisme 
șt ce radere călite în focul luptei 
sportive, cadre de nădejde ale so
cietății noastre, capabile să înfăptu
iască mărețul program de dezvoltare 
economică și socială a României so
cialiste, trasat la recenta Conferință 
Națională a partidului.

Cuîtivînd elementul sutohton. clu
bul reunește în secțiile sale pe ra
mură de sport numai sportivi din 
județul Vrancea, „păsările călătoare" 
negăsindu-și cuib la Focșani.

La ședința de constituire a clubu- 
au participat membri ai Biroului

sportiv

Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., membri eî secretariatului Co
mitetului municipal Focșani al 
P.C.R., activiști de partid, sindicat, 
U.T.C., reprezentanți ai organelor 
locale ale mișcării sportive, conducă
tori de întreprinderi, sportivi, antre
nori, profesori de educație fizică.

Ca președinte de onoare al clu
bului a fost ales tovarășul Vasile 
Moise — secretar al Comitetului ju
dețean Vrancea al P.C.R. Președintele 
consiliului de conducere a clubului 
a fost ales tovarășul Neculai Chipăi- 
lă — prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Vrancea. Ca vicepreșe
dinți au fost aleși tovarășii Petrică 
Stoica și prof. Costache Hogaș, Iar 
ca secretar tehnic, un vechi anima
tor al mișcării sportive focșenene 
prof. Ovidiu Gavrilă.

Clubul cuprinde 4 secții pe ramu
ră de sport t atletism, box, fotbal și 
tir.

Constituire? clubului sportiv „Uni
rea" va fi semnalul de începere a 
afirmării sportului vrincean pe plan 
național, a așezării județului 
dul zonelor cu o dezvoltată 
sportivă de performanță, 
constituind cea mai bună 
pentru condițiile minunate 
oferite 
cc vor 
ționeze

In rîn- 
miscate 
aceasta 

răspktâ 
ce sînt 

astăzi In statul nostru ceio» 
să-și ridice și să-și perfec- 
mâiestria sportivă.

lui, N. BEGANV — coresp. județean

PUTERNIC AVÎNT
(Urmare' din pag. 1)

zată peste plain se ridică Ia 123 mi
lioane lei, iar producția-marfă la 167 
milioane lei. în acest mod, la pro
ducția-marfă fabricată se va realiza 
un spor de 601 milioane lei față de 
angajamentul buat în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului.

REȘIȚA : Sitferurgiștii țării, an
trenați In întrecerea socialistă pen
tru transpunerea în fapte a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale, obțin noi 
succese. Astfel, oțelarii reșițeni tu 
elaborat o șarjă de oțel în 6,50 ore 
față de circa 8 ore cît era durata 
obișnuită Reducerea timpului de 
elaborare a șarjelor constituie o re-

zervă însemnată de creștere a pro
ducției.

PITEȘTI: Colectivul de muncitori 
si specialiști ai Fabricii de motoare 
electrice din localitate au trecut la 
folosirea pe seară largă a înlocuito
rilor de metal în vederea reducerii 
substanțiale a prețului de cost. în 
acest fel s-a hotărît utilizarea capo
telor de material plastic în locul 
celor de aluminiu. Pentru început au 
fost înlocuite capotele de aluminiu 
la două tipuri de motoare electrice 
asincrone, realizîndu-se o economie 
de 1.000.000 lei, urmind ca în scurtă 
vreme soluția să fie aplicată la alte 
două tipuri de motoare, realizîndu-se 
pînă la finele anului 6.000.000 lei eco
nomii.

După demonstrația de la Arad

GIROCOPTERUL UN APARAT UȘOR DE CONSTRUIT,
PENTRU VIITORII CONSTRUCTORI 

Șl PILOȚI DE ELICOPTERE!

între 6-11 august
TURNEUL ECHIPEI

U. S. A. PERPIGNAN IN ROMANIA
Chiar dacă in marea majoritate a 

deja contur, apariții îmbucurătoare, 
dit peisajul pregătirilor finale. Astfel, 

cernarea intr-un cadru festiv a insignei și brevetului „Cercul _5 olimpic* unor 

acestei importante discipline olimpice, distincția a constituit, prtr. haremurile sale, un impuls prețios în pregă
tirea celor mai tineri și talentați atleți in acest an olimpic. în cadrul unei festivități care a reunit echipele 
reprezentative de atletism ce vor participa la Balcaniada de la Izmir, in prezența tovarășilor Valeriu Maltopol, 
vicepreședinte al F.R.A., Vanghel Chiose, consilier la C.N.E.F.S., tov. Alexandru Forțiu, director in M.E.I. a 
inmînat distincția atleților: Roxana Vulespu, Eleonora Monoranu, Eva Zorgo, Gheorghe Ghipu și Radu Gavri- 
laș« care vor avea cinstea de a participa la.J.O. de la MUnchen. .........................................

Din marele detașament de aspiranți la Jocurile Olimpice de la Miinchen, șase tineri atleți au dobindit prin 
seriozitate, dăruire fi efort lucid distincția „Cel de al cincilea cerc olimpic*, care le oferă posibilitatea să concu
reze la Olimpiadă.

cazurilor loturile olimpice au prins 
de ultimă oră, colorează plăcut ți ine- 
am avut ieri prilejul să asistăm la de-

*___  _ __ =_ _ ________ _ ___________ _______  tineri și talentați atleți. Insti
tuită de către Ministerul Educației și Invățămîntului și C.N.E.F.S in scopul atragerii tineretului la practicarea

a.> •»
.Cczs:

E

la heȘT.*. rea-r- 
*n 1.7» e (bareo 
l » : LW

Noul sezon internațional se va 
inaugura odată cu sosirea în țară 
a echipei franceze de rugby U.S.A. 
Perpignan, care, la invitația clubu
lui Grivița Roșie, va efectua un tur
neu de trei jocuri' în țara noastră. 
Oaspeții aparțin unuia din clubu
rile cu o veche tradiție în rugbyul 
francez și palmaresul lor ne oferă 
posibilitatea să constatăm valoarea 
echipei care ne vizitează.

DE ȘASE ORI CAMPIOANA A 
FRANȚEI

De șase ori campioană a Franței, 
și de cinci ori finalistă, cîștigătoare 
a „Cupei De Manoir" și finalistă 
a acestei competiții de șase ori, 
echipa., catalană prezintă o carte de 
vizită impresionantă. In acest an, 
echipa Perpignan-clasificatâ a 10-a 
din cele 64 echipe participante la 
campionatul Franței — a terminat 
seria pe locul doi după Brive, fi- 
nalista campionatului, și a pierdut 
cu 8—9 in optimi de finală în fața 
binecunoscutei echipe din Agen.

Perpignan este în același timp o 
adevărată pepinieră a rugbyuiui 
francez, reușind să cucerească în 
acest an pentru a 14-a oară cam
pionatul Franței la juniorii

programul turneului
Echipe franceză va sosi în țară 

vineri 4 august, urmind ca a doua

X.

zi să plece la Sibiu unde duminică 
6 august va juca primul meci, c:i 
C.S.M. Sibiu.

în Capitală, echipa din Pirinei 
este programată după cum urmea
ză : miercuri 9 august, ora 17,30. 
cu Dinamo; vineri 11 august, ora 
17,30, cu Grivița Roșie, amîndoua 
meciurile urmind a avea loc. pe 
terenul din Parcul Copilului.

PERPIGNAN REVINE DUPĂ 
DOUĂ DECENII IN ROMANIA 
Echipa din Perpignan a mai_ vi 

zitat România cu aproape douăzeci 
de ani în urmă. în 1953 teamul 
francez a jucat prima Dară contra 
reprezentativei naționale, întîlnire 
care s-a încheiat atunci cu victo
ria culorilor românești.

Echipa care a dat rugbyuiui fran
cez atîtea nume celebre ca: Bail- 
Ictte, Galea, Desclaux, Garrigue și 
mai recent pe Maso, sosește în Ro 
mânia întinerită cu cîteva elemen
te de o reală valoare ca: Ibarz, 
trei sferturi aripă, Tisseyere înain
tașul nr. 8, fundașul Porrical, și 
alți jucători ca: Many a, F’oussat, 
Lopez, etc. care se vor strădui să 
confirme clasa rugbyuiui catalan.

C. MORȚUN

DATELE DE ÎNCEPERE

A CAMPIONATELOR REPUBLICANE

Au fost definitivate datele de 
desfășurare a ediției 1972—1973 a 
campionatelor republicane. Primele 
vor lua startul divizionarele B care 
își vor disputa jocurile primului 
tur începînd de la 17 septembrie, 
în aer liber. La 24 septembrie, va 
veni rîndul formațiilor participante 
la campionatele școlare și de ju
niori să debuteze în primul tur 
(de asemenea în aer liber). Divizio
narele A își vor începe activitatea

la 15 octombrie (masculin, primul 
tur cu etape săptămînale) și la 19 
noiembrie (feminin, primul tur cu 
etape săptămînale).

Menționăm că, în afara meciu
rilor campionatelor republicane, 
team-urile fruntașe vor avea de 
susținut partidele din cadrul com
petițiilor internaționale: Dinamo 
(masculin) și Rapid (feminin) în 
Cupa campionilor europeni, Steaua 
(masculin) și I.E.F.S. (feminin) în 
Cupa cupelor.

zascat

ȘC. SP. CONSTANȚA, CEA MAI
Șase echipe calificate în urma 

unor turnee eliminatorii s-au în
trecut. la Salonta, în cadrul fina
lelor Criteriului republican al ju
nioarelor mici. Jocurile, foarte dis-

BUNĂ ECHIPĂ LA JUNIOARE II

EVA-ILEANA ZORGO 
cutâ Is 23.X.1954; elevi

Legitimată la Șcca 
Cluj, antrenor Petre Nag? 
început atletismul la Cluj. In 
1967. cu prof. Florica Gorge:

Aruncă la suliță; record 
personal 1972 : 5430 m (barem 
pentru .Cercul 5 clriipic" 3S 
ra).

X* «fcțfr-Ji arft« «fen 
tthfl de canpioaeâ te țaateri. 
locul II la rampiorutri rațio
nai de «enicri.

îsi doresc pentru tetoches 
o aruncare Intre 55—51 m.

AȚ b: =:
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BOBOCEL, secretar general al F. R. M

PRIM PAS

(Urmare di» -xț :

Sportivul maghiar Istvan Mohai prezentindu-șt aeromodelul teleghida: 
secretarului general al F.R.M., Ion

Recenta ediție a campionatelor 
naționale de aeromodele, machete și 
teleghidate, de la Arad, a coincis ca 
Ioc și desfășurare cu cea de a III-a 
ediție a „Memorialului Aurel Vlai- 
cu“, manifestare sportivă, ce a mar
cat în acest an șase decenii de la 
zborul pionierului aviației româ
nești pe meleagurile orașului de 
pe Mureș.

Am solicitat tovarășului Ion Bo
bocel, secretar general al Federați
ei Române de Modelism cîteva a- 
mănunte în legătură cu reușitele 
demonstrației aeronautice ale con
structorilor străini participanți la 
acest miting :

„Și la această ediție ca și la cele 
precedente au fost prezenți in con
curs, alături de sportivii noștri, 
concurenți de peste hotare prileju
ind un bogat schimb de experiență. 
Astfel, echipa ungară, o selecționa
tă a specialiștilor în înaltă acroba
ție, în frunte cu Istvan Mohai a 
prezentat aeromodele teleghidate de 
cea mai modernă concepție și prin 
demonstrațiile făcute au entuziasmat 
publicul arădean, receptiv la fru
musețea acestui sport.

în ceea ce privește echipa fran
ceză în frunte cu Marcel 
constructor francez — de origină 
română — de aeromodele 
oane sport și veteranul

Jurcă

Bobocel, jt inginerului Marcel Jurcă. 
inginerului Jurcă), prin demonstra
țiile .aeriene făcute au ilustrat cit se 
poate de convingător evoluția mai 
mult decit necesară a constructoru
lui modelist de la aeromodel la pi- 
lotul-constructor.

Prezentate pentru prima da.'ă în 
țara noastră, girocopterele. aceste, 
să le spunem elicoptere de buzunar, 
au constituit noutatea cea mai de 
seamă a „Memorialului Aurel Vlai- 
cu“. Constructorii francezi Maurice 
Rigault și G. Rag.ni au prezentat 
girocoptere cu și fără motor demon- 
strînd calitățile și ținuta ireproșa
bilă de zbor a acestor aparate. Sim- 
ple prin construcția lor, acestea Con
stituie de fapt, primul pas pentru 
constructorul de elicoptere Și unul 
dintre cele mai bune teste pentru 
viitorii lor piloți.

Materialul documentar, demon
strația de pilotaj urmărită cu multă 
atenție de tinerii noștri modeliști. 
interesul stîrnit de aceste aparate 
inedite lor, ne dau convingerea că 
nu peste mult timp vom putea pre
zenta și noi construcții de acest 
gen. începutul urmează să-l facem 
in curtnd”.

Rubrică redcctalu de 
Dinu COSTESCU

div.zaseri cu nu muită uau au: 
puțină dibăcie pentru »-și surpnn- 
oe adversare:. N-a mai foss tuci 
„tatonarea' de ia PiordiV. Taazpere 
sau Soajeov, ci o IuțXă dbză ati*. 
pentru un timp cît ma: bua, rit »: 
pentru un l-x îr-m'-aș in riasamer.- 
tul celor 7 Finale.

Dintre concluaiile regatei Copen
haga. ne vom opri asupra citorra, 
după opinia noastră importante pen
tru un „orizont olimpie*' ia «portul 
caiacului ți canoe.

A fost în intregune coeCrmet fap
tul că LA TOATE PROBELE E- 
XISTA UN PLUTON FRUNTAȘ 
FORMAT DIN 3—4 ECHIPAJE DE 
VALOARE EXTREM DE APRO
PIATĂ ceea ce Iasă, la majonta- 
tea întrecerilor, lupta oeschAă pină 
la_ Muncher (aceasta explkâ și u- 
neie schimbări de oreîne în prime
le 4 locuri ia o serie d* probe. cun> 
ar Ti K 2 și K 4—19CO mț. In ciuda 
acestui real echilibru vaixcc. 
ECHIPA UNIUNII SOVIETICE S-A 
IMPUS CU AUTORITATE la rega~ 
Copenhaga, cucerind 6 dia cete 7 
finale. Rezultatul a surprmș oare
cum pe specialiști care — deși cu
nosc bine forța acestei formații — 
au acordat prea multă importanță 
unor evoluții mai slabe a cîtorva

a»

031 p;
— v

MAR1A5 \ M.DELCU : r.âs- 
rtr.ă la T.IX.1954; elevă.

Legitimată Ia Șc. sp. Cluj, 
antrenor Petre Nagy; practică 
atletismul din 1966. începînd 
eu pro*. Florica Gorgoi la 
Cluj

Concurează la 130 m gsr- 
duri. inneobnind în acest an 
hai 'tul !a .Cereri 5 oKm-

EeSe eatsșănană națacnală s’ 
bwanifă de junăeare. clasată 
pe locul UI te saționaleie de 
serjcrL

ht dores'? la Musrinen un 
aaa re-trb nt pocal de juni
ori* BJ.

E'racațxa
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14,3; 1972 —

LA „CUPA MARII NEGRE**
Tradiționala competiție feminină 

.Cupa Mării Negre", aflată la edi
ția a Xl-a, reunește în acest an, ca 
de fiecare dată de altfel, patru pu
ternice echipe. Este vorba de repre
zentativele Franței (medalie de ar
gint la campionatul european din 
1978).. Poloniei (medalie de bronz la 
campionatul european din 1968), 
Cubei și României.

Meciurile se vor desfășura in zi
lele de 28, 29 și 30 august, în Sala 
Sporturilor din Constanța și vor con
stitui o importantă verificare a se
lecționatelor Franței, Poloniei și 
României care vor lua parte, în luna 
octombrie, la campionatul european 
din Bulgaria.

putate și de bun nivel tehnic, s-au 
încheiat cu succesul formației ȘCO
LII SPORTIVE DIN CONSTANȚA 
(prof. Maria Popovici), învingătoare 
în toate partidele susținute. Fe 
locurile următoare s-au . clasat:
2. Șc. sp. Timișoara (V. lațeu);
3. Șc. sp. Gheorghieni (G. Hoff
mann) ; 4. Șc. sp. Ploiești ; 5. Lie. 
.,Bolyai" Tg. Mureș : 6. Șc. sp. hr. 2 
București. în meciul decisiv, Șc. 
sp. Constanța — Șc. sp. Timișoara 
74—72. Clasamentul coșgeterelor:
1. Mihaela Ion (Constanță) 118 p ;
2. Elisabeta Neagu (Gheorghieni)
116 p : 3. Ileana Portik (Gheor
ghieni) 92 p. (MIHAI MARCAȘ - 
coresp.).

JUNIORII ROMANI LA CE.
DE CANOTAJ DE LA MILANO

BAGSVAERD - EXAMENUL DECISIV PENTRU APRECIEREA ȘANSELOR
y

.nr
■4 sterpexn.

6e pe

toate, cu speranța că vom oferi ci
titorilor o imagine reală a stadiului 
actual de pregătire a sportivilor ro
mâni. a perspectivelor pe care le au 
la Jegurile Olimpice de Ia Munchen.

IN COMPLETAREA FIȘIERULUI DE REZULTATE

a Germaniei) 4:25.7; 6. I- Bnrmm 
-Ba^ar-a) 438.0; 7. J. Opara (P“ 

: euat 4 39.8; 8. G. Ar-a (Ungaria) 
IOU: ». J. Millot ((Franța) I W.L

— sa» m (F) : 4. Inge — Va-- 
Svensson (Suedia) 2.-06.1; 3. Mar a 
N.cftL'orov (România) IKi: S. Ka;e 
(Xsen (Danemarca) 1:07.7; 7. J. Fftd- 
rtenava (Cehoslovacia) 2:08.1: 8. Vio- 
tlea Dumitru (România) 2^8.4: 8.
Irene Pepingege (R.F. a Genr.o..;r

Kî — 1000 m : 4. C. Cosnită — V. 
s_-r.!o<»co (România) 3:38.9; s. P 
v:u?y — J. Vidro (Vngar.a) 3:39 -:; 
8. G. Platt _ G. Seybold (Austr.a» 
3:48.3; «. J. Serensen — J. Andemxi

De astăzi pînă duminică (zi cînd 
sînt programate finalele), vor avea 
loc, la Milano, întrecerile campio
natului european de juniori la ca
notaj 
tantă 
fiștl 
oară,

academic. La această impor- 
competiție a tinerilor schi- 

va participa, pentru prima 
și o reprezentativă â țării 

noastre, care a făcut deplasarea 
acest scop la Milano. România 
fi prezentă, la startul probelor, 
patru echipaje: schif simplu, 
vîsle, 2 fără cîrmaei și 2-j-l-

în
va 
cu

9

și avi- 
__ „ „r_._ ________ Maurice 
Rigault, constructor și pilot de gi'to- 
coptere, contribuția la reușita acestei 
manifestări a fost mai mult decit 
majoră, prin ineditul aparatelor 
prezentate.

Aviatorii francezi — se pot numi 
astfel căci ei au făcut trecerea de 
la micile machete dirijate de la dis
tanță la aparatele capabile să-i sus
țină — prezenți cu avioane sport de 
construcție proprie (după proiectele

actualități
• Concursul tinerilor modeliști 

„Ex-Terra ’72“ urmează să se des
fășoare începînd cu data de 9 au
gust în Capitală. Ultima zi de în
scriere și prezentare a aparatelor 
pentru concurs este 5 august.

• între 25 și 29 august o selec
ționată română va participa la cam
pionatele mondiale de micro-mo- 
dele de la Cartington (Anglia).

• Campionatele mondiale de ra- 
theto-modele vor avea loc în acest 
an între 22 și 25 septembrie în Iu
goslavia la Vrsac.

Constructorul și pilotțil francei: G. Ragni ădttlQîlâtrfnd calltălUf S’r0 
copierului său.

vegieni. de bunele rezultate înregis
trate de echipa Cehoslovaciei, de 
cea a Suediei sau a Danemarcei, 
tocmai întc-un moment cînd se 
credea că sportivii danezi au aban
donat cursa marilor performanțe. 
Mai slab a evoluat formația R.F. a 
Germaniei, dar din discuțiile pur-

nesstm*) 3.-8L1: • R. n
Sustor.ja «PoiOQMl S-VLA • R

râm ca aceste întreceri să 
noi valori la caiac-canoe. 
fi de dorit mai puțin o 
între outsider! și mai

n : sr.T.

DE AZI. PE SNAGOV

CAMPIONATUL PE ECHIPE
O dată cu primele zile ale Iun: 

august, calendarul competițional al 
sporturilor nautice se simplifică 
datorită organizării unor noi com
petiții oficiale. Prima ca impor
tanță, dar și ca așezare cronolo
gică, dintre aceste concursuri ofi
ciale, este campionatul republican 
pe echipe, care se va desfășura 
timp de două zile, începînd de azi, 
pe Snagov. Așteptăm ca, în afara 
membrilor lotului olimpic, să-i ve
dem la lucru pe toți maeștrii pa- 
delei șt pagaei de la noi, șl spe-

consacre 
Deci ar 

întrecere 
mult o 

dispută între— ambițiile unor noi
campioni. Pe programul campiona
tului sint înscrise: astăzi — seriile 
și recalificările, iar miine semifi
nalele și (de la ora 17,00) toate fi
nalele. De notat că regulamentul 
prevede participarea unei singure 
echipe de club sau asociație, pen
tru fiecare probă.



Nr. 7134

ECHIPA REPREZENTATIVĂ

LA TURNEUL ZIARULUI „IZVESTIA"
• Din cine este eompvs latul? • Prims competifie oficiala a calan-

darului intern : „Cupa României" • Doi arbitri români la una din țami-

finalele „C.C.E.” • Ce cereri de transferare s-au depus ? „JIUL * IȘl CAUTA MATCA CEA NOUA!

Pag. a 3-t

Dotat de o bună bucată de timp 
cu instalații — citiți patinoare arti
ficiale acoperite — dintre cele mai 
moderne, hocheiul românesc a avut 
în ultimii ani perioade de „relache" 
foarte scurte. Abia se încheie un 
sezon și — nu după mult timp — 
începe să se simtă apropierea ce
luilalt, prin intensitatea pregătiri
lor și, mai ales, prin primele con
tacte cu gheața, realizate într-o pe
rioadă cînd altădată se muncea 
numai pe... uscat Pentru amatorii 
acestui frumos și dinamic joc spor
tiv am spicuit cîteva noutăți,’ le
gate de începerea 
multă vreme

nu peste 
a primelor jocuri.

• Selecționata 
inaugura sezonul 
participarea la 
neu organizat de ziarul _______
din Moscova. In acest scop și pen
tru ca să se poată prezenta la star
tul întrecerii cu o adaptare la 
gheață corespunzătoare, lotul nos
tru va pleca în ziua de 7 august 
la Moscova, unde va efectua o se
rie de antrenamente pe gheață. 
După aceea, jucătorii români se vor 
număra, alături de reprezentativa 
Poloniei și de alte trei formații so
vietice de prima categorie, printre 
participant!! la trofeul „Izvestia“. 
In acest an competiția se dispută 
la Riga, între 16 și 20 august în 
vederea jocurilor de la Riga, vor 
face deplasarea următorii jucători: 
Dumitraș, Morar (portari), Varga, 
loniță. Făgăraș, Țone, Scheau (fun
dași), Costea, Tureanu. Axinte, 
Pană, Gh. Huțanu, Bandaș. Gheor
ghiu, Moroșan, Bașa, G. Szabo. 
Herghelegiu, Fodorea și Calamar 
(atacanți).

țării noastre va 
competițional prin 
tradiționalul tur- 

,, Izvestia"

nÎNTRECERILE

• Tot la 7 august iși va începe 
activitatea pe gheață și lotul de ju
niori, convocat de antrenorul St. 
Ionescu la Miercurea Ciuc pentru 
o serie de antrenamente.

competiție prevăzută în 
intern este „Cupa Româ- 
va avea loc la București
9 octombrie și la care

• Prima 
calendarul 
niei", care 
între 1 și 
vor participa toate cele 8 divizio
nare A. După consumarea acestei 
întreceri și pe baza clasamentului 
ei final vor fi alcătuite cele două 
grupe Valorice ale campionatului 
diviziei A, primele 4 urmînd să 
facă parte din grupa A, iar cele
lalte din grupa secundă.

• în ziua de 7 august va avea 
loc Za Berlin semifinala „C.C£.“ 
intre echipele Dynamo Weisswttsser

T.S.K^A, Moscova. Meciul va fi 
arbitrat de doi cavaleri ai fluieru
lui din România : Gh. Mureșanu și 
M. Presneanu.

• Ce cereri de transferare s-au 
depus pînă in prezent la federație ? 
Iată pe cele mai importante: 
STEAUA pentru Blasiu Kemenes 
și I. Todor, ambii de la Avîntul 
Gheorghieni; DINAMO București 
pentru Al. Malihin (I.P.G.G.) și 
Paul Popescu (Steatgi) ; I.P.G.G. 
pentru L. Nuțu și AI. Stoiculescu, 
ambii Dunărea Galați, T. Pop și R. 
Cojocaru, ambii Dinamo București: 
AGRONOMIA Cluj pentru Z. Fă- 
gȘraș (Dinamo București); TÎRNA- 
VA Odorhei pentru E. Vass. T. 
Gali și G. Santha, toți de la Agro
nomia Cluj : DUNĂREA Galați 
pentru L. Iordan (Steaua), iar A- 
VÎNTUL M. duc a solicitat trans
ferul a 14 tineri jucători de ia Se. 
sportivi din orașul respectiv.

AU ÎNCEPUT

TURNEULUI SPERANȚELOR"
ORADEA, 1 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Marți, după 
deschiderea oficială a „Turneului 
speranțelor" care se dispută lă ca
tegoriile juniori și tineret, au avut 
loc 
ele

primele meciuri, cîteva dintre 
fiind deosebit de spectaculoase.

I.
7—5, 4—6, 6—1. După ce primul set 
a fost cîștigat în prelungiri de ju
cătorul român, în Cel de al doilea 
am asistat la numeroase schimburi 
de mingi. Mai activ la fileu, tenis- 
mânui gei-man și-a adjudecat setul, 
în al treilea set care avea să fie ți 
ultimul, Livlu l-a surprins deseori 
pe picior greșit pe adversar, cîștî- 
gînd detașat.

Liviu — U. Grundman (R.D.GJ:

deselor incursjuni Ia fileu. 
I-a pus permanent in difi- 

pe adversar și a reușit să 
riștige întâlnirea.

fată și alte rezultate înregistrate 
în meciurile categoriei tineret, dis
putate marți dimineață: D. Mîrza — 
E.
P.

mare a 
Bozdog 
cultate

ru 
F.

• Ștefan Coidum e pus pe fapte mari! • Petre Libardi a abandonat
fotbalul? • Naghi,

Ștefan Costum a venit 
șani cu ..gustul amar" al 
dar și cu dorința neclintită 
la bătaie toată energia și 
sa — unanim recunoscute 
a face din Jtal un armăsar câre să 
țișnească vertigrnoB încă din start. 
Lingă el. la rirrtta echipei de la poa
lele Baringului. se ai4 
lentul Petre Libardi, care s-s 
din act: vita cea compet 
l,.Am simțit in ultimele 
că nu mai pot da randameat 
nuit, cpur.e Libardi. știn. aș 
putut juca doi-trei ani. dar de ce să 
devin o povară pentru echipă — da
torită numelui ți vechimei mele? — 
cind pot lăva locul unui fotbalist mai 
proaspăt, mai entuziast ți dornic de 
afirmare t Rămin la Jinl. dar pe ban
ca antrenorului, pentru că acolo simt 
c-atn să-i fiu echipei mai mult de 
folos, decit in teren l_“>

...Coloana jucătorilor a M 
facă turul stadionului de ze 
Tribuna e folosită drept Otetaco 
traseu. Jucătorii- urcă treptele — vre 
cincizeci — ți scindurile buboie 
picioarele lor : Stocker e mereu 
frunte Iar Stcian — uldmul — g 
ca o locomotivă sub presiune, 
posedă la ora aceasta pateu por 
(Martocan. Catena I — de la Oradea 
— Ion Gabriel iSteeua-ti&eret) ț: 
Săcul (Anina1, uar antrenorul Coidum 
nu s-a hotărlt care <Hn ei va fi 
„vioare 'nttta*. B decuplează din țr- 
rui indian care aleargă ți pteecâ rc 
ei la groem de ncsio ea sft4 mai să- 
pemă unei „text* _ia cotcana fotba
liștilor cu teiccurile leoarcă de so- 
coere H descifrez ne Georgescu. Sto
cker, Dodu. Tooca. Xardln. Mir.-; 
Marian, U~eț, Făgaș. Stoian. Mi- 
țwcu. Cbeortrani. prer-— «i perle 
-•-a-«țâantart*: Cafooe II (Oradea». 
Gruber (Glnrgto'. Stan Gabriel (Me
talul Bu:j, \L Nagto (OradeaRcs- 
zrai (Btia MareK Szabedos (De-.a> ri 
Grante (Progresul București!.

O prezență inedită— Fostul a: 
boc al Jiului. Eugen Iordăche, care a 
venit să-ți ia lichidarea', asistă ți 
el ie mturenament. dintr-ua colt al 
trfbcneL Cites: o uodă de melanco
lie In ochi: săi :

— E ți firesc, mărturisețte lor- 
dsche —Am împărțit necazurile ți 
bucuriile cu eî. aproape un an „ îmi 
pare bine că s-a mai imbi<âtit lotul... 
Se simțea nevoia, de altfel—

—O comandă scurtă. Coidum 
adur.â etevri: la centrai terenului

La Petre-
Oradiei, 

de a p 
prirept

Stan Gabriel ți Rosznai, noile „piese secrete'.' 
Va primi Grama transferul ?

STEFAN COIDVM

re-

l. Rusen — L. Soare: 4—6, 6—0, 
6—1. Acționînd foarte viguros în 
primul set, Soare a reușit să cîștige 
ș> se părea chiar că va trece și în 
continuare foarte ușor de adversar. 
Dar lucrurile au stat cu totul altfel: 
Rusen a jucat aproape fără greșea
lă, a interceptat toate loviturile tri
mise de Soare, adjudeeîndu-și urmă
toarele două seturi.

Popescu 6—4. 6—3, M. Crișan — 
Platona 6—1, 6—1, A. Dărăban 
C. Rădulescu 6—1, 6—6. A. Vizi- 
— P. Herda (R-DG.) 6-4, 6—2, 
Manea — M. Ghencîoîu 6—3.

6—2, S. Orășanu — D. Ccmănescu 
8—L 6—2, R. Giurgiu — KL Mîrza 
6—3, 6—1. A. John (R.D.G.) — 
Taloș 6—4, 7—5, M. Tăbăraș — 
Țiței 6—1, 5—7, 6—1, S. Negru 
C. Barbu 6—3. 6—2, Z. Naghi — 
Oprea 6—4. 6—4, M. Fetița — 
Vîrgolici 6—3. 6—4, Gh. Giurgiu 
A. Thomas (R.D.G.) 6—3. 6—4, 
Bădin — J. Bîrcu 6—1. 6—1.

M.
U

D.
L.

A.

Ilie GHIȘA

P, Bozdog — Gh. Mostici: 6—8, 
6—4, 6—2. Jucînd mai slab, dar ți 
pentru că adversarul a fost foarte 
tenace, Bozdog a pierdut primul 
set. în seturile următoare, ca ur-

Tn finala partidei de dublu juni
ori. disputată, marți dimineață, s-au 
Intîinit perechile O. Vîlcioiu (U.T.A.) 
R. Giurgiu (Sănătatea Oradea) — 
C. Curcă (Progresul), A. Dărăban 
(Sănătatea Oradea). Titlul de cam
pioni a revenit cuplului Vîlcioiu. 
Giurgiu cîștigâtor în patru seturi: 
6—2, 4—6. 6—4. 7—5.

Cu aproape un deceniu în urmă 
în orașul Motru, binecunoscut centru 
minier din Valea Jiului, abia se pu
nea piatra de temelie a modernei lo
calități care este acum. Firesc, viața 
cotidiană a celor din Motru a cu
noscut un curs ascendent, îttfrumu- 
sețîndu-se cu fiecare zi. Printre ac
tivitățile, am spune, curente se nu
mără și sportul. Cea mai Îndrăgită 
disciplină este fotbalul, cu atit mal 
mult cu cît aici se află și diviziona
ra C, Minerul.

Toți tnembril lotului de fotbal 
sînt legați de aceste locuri, unii au 
venit CU ani £n urmă, și-au înteme
iat o familie ț alții au sosit mai tir- 
ziu — singuri sau cu familia —, dar 
cu toții lucrează în același loc — 
mina llorăști —, cu toții formează o 
„echipă" în toate privințele.

De altfel, despre pasiunea pentru 
muncă, pentru sport, despre inter
dependența ce există între cele două 
domenii ne-au vorbit multi dintre eî 
la masa rotundă organizată la aso
ciația sportivă „Motru”, la care au 
oartieipat următorii tovarăși i ing. 

Grigore Dobrinoiu — directorul ex
ploatării miniere Horăști —, Nicofae 
Andreescu — președintele asociației 

Ionel Sima — antrenorul echi
pei —, Ilie Polifron — contabil —. 
Gheorghiu Cîță — tehnician —, Ma
rin Ionescu — lăcătuș mecanic —, 
Florca Bugan și Vasile Erdoc — 
maiștri —, Ion Lupulescu — miner.

neral. Abia după aceea am avut po
sibilitatea să dedic o parte din tim
pul meu si fotbalului.

GHEORGHIU CfȚA : Pot să mă 
mineresc că sînt unul dintre cei care 
au bătut primul țăruș al acestei ex
ploatări- Cu timpul orașul a crescut 
sub ochii r.oțtri, am pus bazele e- 
chîpei. r.e-4ra lovit de greutăți, care 
nj se păreau atunci de netrecuî, dar. 
toate au rămas în urmă, iar noi aici 
In Motru, legați definitiv de aceste 
locuri.

VASILE ERDOC i Să fiu sincer, 
cred că dacă atunci cînd ara venit in 
Motru, totul era gata făcut nu rămî- 
neam. Cum să pleci, cînd pentru ca 

fiecare părticică de loc sâ creas- O -pe 
că „floare", ai frămintat pămîntul

TOT ÎNCEPUTU-I GRtU

RED.: Mulțl dintre dumneavoastră 
se pot rnindri că au posibilitatea să 
povestească celor mai .tin*ri“ cum 
a fost în urmă cu zece ani, cînd au 
început lucrările la exploatare. A 
fost greu ? Cum a apărut sportul în 
cadrul preocupărilor celor din Mo- 
tru ?

FLOREA BUGAN i Nimic nu este 
ușor la început De zece ani lucrez 
la Motru șl, cred, că mi-âr fi greu 
să plec în altă parte. Am absolvit 
școala profesională la Curtea de 
Argeș și am fost repartizat la Tg. 
Jiu. De acolo am venit aici și aici 
am rămas, ba 26 de ani m-am căsă
torit, am și un copil acum. Poate 
ceea ce vă spun nu are legătură cu 
sportul, dar vă rog să înțelegeți că 
numai într-o atmosferă propice, în 
care să te simți ea.,, acasă, poți să 
găsești timp și pentru alte preocu
pări. Șl am ales fotbalul. Sîntem In 
divizia C, dar s-a pornit de la zero, 
și numai cu multă dăruire din par
tea tuturor a fost posibil să ne ridi
căm la nivelul de astăzi. $1-1 dorim, 
cu fiece zi, mai sus.

MARIN IONESCU t Eu am venit 
imediat după satisfacerea stagiului 
militar. Nu cunoșteam pe nimeni 
Mi-a fost greu să mă acomodez, dar 
cu sprijinul colegilor de muncă am 
reușit să mă încadrez In ritmul ge-

W

începe programul de pregătire fizică 
cu accent pe mobilitate, forță și re- 
tistență.. ,

Lingă noi s-a așezat ți ir.g. Câr- 
Pineț, unul dintre cei mai vechi con-« 
ducători ^ai clubului. E în concediu, 
dar, cum sp-one dtnsul, „ce, îți arde 
<ă stai acasă cînd echipa se pregă
tește ?“

— A fost o întiniplare tare nosti
mă, aici, continuă interlocutorul nos
tru. știți noi l-am chemat pe Al. 
Naghi de la Oradea ți l-am transfe
rat. Dar nu stabilisem încă cine va 
fi antrenorul Cînd sosește antre J 
norul să ia echipa în primire, cu cine 
di ochii Naghi? Chiar cu.„ COIDUM,

Oradea ÎL. scosese 
lat pentru indisciplină ! Nazhi a fă- 
ent fețe-fețe. Ii pierise graiul. Dar 
Coidum a zîmbit și i-a întins mina : 
_Ce-a fost acolo, Sandule, s-a dus. 
Să uităm : Acum o luăm de-a capo 
aici. S< tu si eu. Sper că te-ai făcut 
băiat de treabă, nu ...Și din ziuâ 
aceea. Naghi se numără printre pri
mii la pregătire Trage tare ce tot 
bdiatul. zău

— De altfel, conErmă mai tîrz: _ 
Ștefan Coidum. cred că at^ta va fi 
-mijlociii" Jiului : Al. Naghi — 
Stan Gabriel ...Dar mai avem încă 
discuții cu „Metalul*. Gabriel a reu
șit aici la facultate. Trebuie să-și 
tacă un rost io viață— De ce să nu 
joace vi fotbal ?"

Programul de dimineață ia sflrși’. 
se ia orele 12. Jucătorii pleacă la 
baie, apoi la masă. La 16J» se reîn
torc la teren cu autobuzul. Mingile 
care s-au zvintat la soare — în Petro
șani nu e zi fără ploaie — sînt luate

’n primire, de către fotbaliști. Por
tari’: trec să infrante „tirul", la două 
porți. Se execută preluări In viteză 
i șuturi năpraznice de Ia 20 de ine 
ri.
Stocker îmi șoptește :
— Urmărețte-I pe ,.S“. E Rosznai 

de la Baia Mare. Am mare încredere 
în el. Va face un cuplu ideal, spe
răm, cu Mulțescu... Și nici Szabados 
— îl vezi pe nr. 11 ? — nu-i rău de 
loc !...

Grama nu s-a mai echipat. Stă 
pe tușe, puțin încruntat. Eineînțeles 
că are ceva pe inimă. Nu intîrzie să 
ne spună : „Plec la București să re
zolv problema mea !...

Nu sînt „pasăre călătoare". Am ju
cat trei ani la Autobuzul și apoi șase 
la Progresul ! Acum vreau să urmez 
școala de maiștri, aici. Am cerut 
transfer. Progresul are acum destui 
apărători. Eu aț Putea lua locul aici 
lui Georgevici, care a plecat la Re
șița. Sper că voi găsi înțelegere pină 
la urmă

...Pe seară, o noua rundă in con
vorbirea cu Ștefan Coidum :

— Ce zici ? Ai temeiuri pentru o 
comportare onorabilă ?

— Cred că vom cristaliza toate lu
crurile pină la urmă! Băieții noi 
care au venit astupă cîteva goluri 
care erau evidente in echipă ! Am 
angajat mai multe meciuri amicale. 
Jucăm cu Steagul roșu, apoi cu Poli
tehnica ți cu o echipă algeriană. F. 
prevăzut dc asemenea și un turneu 
in Polonia !

— Cui acorzi 
noul campionat ?

— Steaua ți-a 
tul de puternic, 
modul cum va 
motor. Căci piesele, sint de certă va
loare.

— Șf Jiul ?
— Pune-mi întrebarea asta mai 

tirzia. După cioci-sase jocuri. Ia orice 
caz țintim un loc cel puțin oaorabil. 
E vorba, de ce sa n-o spun "si de 
puțină mindrie vi orgoliu, după „epi
sodul Oradea* !_•

RAPID: Patru intilniri in Spania
Ieri, Rapid și-a încheiat pregăti

rile în vederea turneului din Spa
nia. printr-un joc în familie, dispu
tat pe „Republicii", în prezența a 
cîtorva sute de spectatori ocazio
nali. .în cursul dimineții de astăzi, 
giuleștenii urmează a părăsi țara 
cu următorul lot de jucători: R&- 
ducanu Si Rămureanu — portari; 
Pop, Boc. Muțat, Grigoraș, Ștefan 
și Codrea — fundași; Dinu, Ange- 
lescu, Naom și Savu — mijlocași ; 
Năstutescu. Neagu, M. Stelian, Co- 
dreanu, Dumitriu III și Petreanu 
înaintași.

Programul deplasării cuprinde 
participarea echipei antrenată de 
B. Marian în cadrul a două tur
nee. la Levante și Elche, în com
pania unor adversari de valoare, 
printre care Valencia. Honved Bu
dapesta și

rea, condus de un membru al bi
roului secției de fotbal a clubului, 
Vasile Blejușcă, fac parte, printre 
alții, Ghițâ, Dembrovschi, Vătafu, 
Rugiubei, Mioc, S. Avram, Catar- 
giu. Velicu. Duțan.

te' I"U" CLUJ: Patru jocuri
in Cehoslovacia

țarâ d- 
invitată 
meciuri 
se vor 

clubului

Nacional Montevideo.

primele șanse în
format un tot des- 
Totul depinde de 
funcționa insă noul

George MIHALACHt

PROGRAMUL TURNEELOR ECHIPELOR

In luna august ne vor vizita mai 
multe echipe de peste hotare, care 
vor susține partide amicale cu for
mații din Divizia A. Printre acestea 
se numără două de categoria cu
noscute la noi și din alte turnee; 
S. C. Karl Marx—Stadt (Ti. D. Ger
mană) și Hapoel Beerșeba (Israel . 
Ambele vin la noi in organizarea 
clubului F. C. Argeș Pitești.

S.C. Karl Marx-Stadt va disputa 
la Pol trei Jocuri, dintre t'afe două 
au fost programate : la 9 august cu 
Steaua la București, iar la 13 august 
cu Farul Ia Constanța, partide care

cele

tra- 
au-

S. C KARL MARX-STADT SI HAPOEL BEERȘEBA
vor suscita, desigur. Interes în 
două orașe.

Formația israeliană va urma 
seul Ploiești (cu Petroiul la 6
gust) — Brașov (cu St. roșu la 9 
august) — Pitești (cu F. C. Argeș la 
13 august).

Ambele turnee vor serv; drept 
mijloc de pregătire pentru echipele 
noastre, fiind. în același timp, și 
jocuri interesante, avînd în vedere ’ 
valoarea formațiilor oaspe.' ’r -

SPORT CLUB: Trei meciuri

Ieri la amiază ă părăsit 
chipa Universitatea Cluj, 
pentru un turneu de patru 
m Cehoslovacia. Partidele 
disputa, în organizarea
VSS din Kosice, la datele de 2, 4. 
5 și 8 august.

Sub conducerea antrenorului Ște
fan Onisie (asistat de medicul Z. 
îvansuc) au făcut deplasarea 16 ju
cători și anume : Ștefan și Totoianu 
(revenit de lâ C.F.R. Cluj)’portari. 
Crețu, Pexa, Solomon, Cimpeanu, 
Mihăilă. Anca, Ardeleanu, 
leanu, I. Munteanu, Soo, 
Lieă. Barbu și Lehghel.

Vifă- 
Mureșăn.

in
birbu-
Sport 
asigu-

Polonia

AZI. LA OLTENIȚA

MEC! DE VERIFICARE A
După cum am mai anunțat, loin: 

national de fotbal susține azi Ia 
Oltenița prima partidă de verifi
care din cadrul programului de 
pregătire, alcătuit de către antre
norul Angelo Niculescu, în vede
rea viitorului «ezta competițional. 
Tricolorii vor întilni echipa locală 
Ș N.O.. din divizia B. Partida va 
începe la ora 17.30.

acestui meci, an’.re- 
Niculescu a convocat 

Adamache,

LOTULUI NATIONAL
In vedere 

norul Angelo
pe următorii jucători : 
Stan. Sdrmăreanu. Smarendache. 
Cojocaru. Bolcni. Deteanu. Kae In- 
nescu. Dumitru. Radu Vuuretller. 
Hajnal. Lucescu. Dobrin. Neagu. 
Iordănescu

CEI CARE NU S-AU ÎNCADRAT IN 
COLECTIV AU TRESUiT SA PLECE

RED. : Intr-adevăr, tot ceea ce a|i 
afirmat pini acum ilustreau că au 
existat, ca la orice început destule 
greutăți, dar fiecare dintre dumnea
voastră v-ați legat dintr-un motiv sau 
altul de aceste locuri. Totuși, nu-mi 
«ine să cred că nu au existat și alții 
care au „deșertat", care nu 
cadrat în colectiv.

s-au îd-

NICOLAE ANDREESCU : 
normal să se întîmple așa. 
știți că am încercat ‘ 
determina să rămină

VASILE ERDOC : 
teri care n-au putut_ __ _ __
procesului de producție si nici

PE TEME DE EDUCAȚIE

Era ți 
_____ Dar să 
totul Der.tru a-i 
printre noi.
Au fest jucă- 

să se încadreze 
celui

FORȚA COLECTIVULUI
ESTE DETERMINANTA

ÎN FORMAREA TÎNARULUIA

CA SPORTIV Șl CETĂȚEAN
Masă rotundă la asociația sportivă Minerul Motru

cu palmele și 1-aț udat cu sudoarea 
frunții Este Imposibil acest lucru. 
Numai cel care nu au trăit astfel de 
momente, pot fi în permanentă 
„mișcare*. Deși, am fost de mal 
multe ori solicitat sâ joc la alte e- 
chipe, nu mi-em nărăsit colegii. Ar 
fi fost un act de lașitate.

MotrJIONEL SIMA s De asociația 
mă leagă 8 ani de muncă, de coborî- 
șuri și suișuri. Fiind jucător la Jiul, 
am absolvit. Intre timp, școala de 
maiștri în 1963 am lucat apoi un 
an în subteran la Lenea. Am plecat 
la Craiova, revenind, în ceie din 
urmă, tot pe Valea Jiului, -iabilin- 
du-mă la Motm. Nu pot spune că, 
încă din primele zile cind am trecut 
la conducerea echipei, totul a mers 
bine. Nu cunoșteam jucătorii s; timp 
de șase luni nu am putut îachega 
mai nimic, dar mi-am dat seerra. to
tuși, că dispun de un colectiv •__ • _
care voi putea face o treabă bună.

sportiv ți, cu tot regretul, roieettTuî 
t-a respins. Eî se deciaraa -u-vs- 
„jucători de fotbaî". refuzU.i ii maă 
facă și altceva. Or, a ri la ari ce. 
puțin acest lucru este impcs:~— Si 
încă ceva, In producție nu se poete 
pune problema că eșS sportiv, acolo 
trebuie să-ți toceprire»- cu cocști- 
incio2ita:e sarcinile ce producție, 
pentru că nimer-i tu este dator ,=e 
lucreze In locul tău.

GRIGORE DOBRINOIU i Pes g .r, 
nu avem de a face cu niște— miesușt- 
Și atunci eștj nevoit să lei unele mă
suri de îndreptare. Unii s-a-j îndrep
tat, alții, ea Manea, JMnu. Bâi ri, aa 
trebuit să plece.

IONEL SIMA i tn prezent toți ju
cătorii sînt încadrați în producție. 
S-a terminat cu nopțile pierdute, cu 
jocurile de noroc ți aceasta. In pri
mul rted. datorită Influenței----—
exercitată de colectiv. Tov. 
nciu a amintit de Manea.

oortîve 
Dobri- 

A fost

sprijinit să intre ta școala de maiș
tri, 1 s-a-j asigurat toe:e condițiile 
cie muncă « sport, dar, eî a continuat 
să dea dovadă de dezinteres, să ne
glijeze aregătlresL Am încercat td 
ce r.e-= --at H putință, de: degere 
ți. în februarie, a trebuit să ne ai — 
pensăm ce serviâî’e lui. Cînd’.a e- 
rau cotați ca elemente indisciplina^ 
ți Lupulescu. Bagar.. Lupu. Gan.țâ. 
dar acum s-au senimbaî radical de
venind exen-p’n oentru t-ți.

COtECTTVUL A ÎNVINS

RED.! Tovarășa) Sima a mențio
nai printre cei care odată erau con
siderați iadtscipliaaii ți pe doi din
tre invitații noștri- Cred că ar fi in
teresant ■■ numai -4 le ascultăm 
opiniile, ci să discutăm mai pe larg 
ce a determinat această -chimbare 
ia bine.

tON LUPUbESCU: Peste puțină 
vreme fixuxtoesc țap'.e ani de cind 
mă șfi-a In Motru ți nu pot spune 
că-m: pare rău. Dimpotrivă. In urmă 
cu doi-trei ani nuteam fi întâlnit îm- 
creună cu asa-aisli prieteni, mai mult 
în rctfaurant. Dar a ’ 
îeetiml șț am simțit < 
corijez purtarea.

ILIE POLI FROM : 
te acționa favoraotl 
. ompoeâării ccn om. 
esc-a *-a fmimiiiat 1 

ateas mai trth ce cei 
cătâu ca munca (de 
plecat de la uML pin __ __
terventt r.PUrtți pentru curmarea și
roi t: ei Șj aa> isvîrs.

GRiGORB DOBRINOIU : Sir.t
matte îucrarj ce spus, despre pasiu
ne. dăruire, abnegație. Pînă cind nu 
ÎS dai cu pumnii în cap pentru orice 
ratare, pînă cfnd nu oui umărul la 
efortul colectiv, mi poți să te simți 
.egat de un loc oarecare-

FLOREA BUGAN I Spiritoi de e- 
chipă determină armonie. înțelegere 
intre jucători. Formăm in prezent o 
adevărată familie. Nu toți reușesc să 
se iacadreze de la început, este ți fi
resc. Este șl cazai lui Marin Ionescu. 
chiar 5’1 al meu.

★
Desigur, s-au discutat mult mai 

multe lucruri interesante — despre 
calificarea profesională, de-ere 
rieparea activă la mersul p-oductîeî 
si la dezvoltarea spoftuluf in Mot.-t. 
despre ihterdepenc r.ța care ekUtă 
intre muncă ți sport — dat, din pă
cate. e greu să ie cuprindem oe 
toate

Ne-a.ci dat seama, oirtictpind la 
aceste discuții, că sportivii din Moteu 
au găsit aici un larg cîmp ce afir
mare pe toate planurile, că fac tot 
ce le stă în putință pentru a fi buni 
ți Ia locul de muncă și în sport, pen
tru a eistjga încrederea ți aprecie
rea colectivului.

i intervenit co
că trebuie să-mi

par

Pmonu.l FÂNTANcANU

Uniunea Sovietica
Preocupările susținute ale 

lui secției de fotbal de la 
Club Bacău, îndreptate spre
rarea unei bune pregătiri â echi
pei pentru noul campionat, le*a ve
nit în sprijin și perfectarea de că
tre federația de specialitate a unui 
turneu în Uniunea Sovietică.

Astfel, echipa băcăuană a plecat 
ieri în țara vecină, unde va râ- 
mîne pînă la 10 august, perioadă 
în care urmează să susțină trei 
jocuri, avînd ca partenere forma
țiile Ararat Erevan, Spartak Ordjo- 
nikidze și Torpedo Kutaisi.

Din lotul care a făcut deplasa-

JIUL: Doua partide in
La solicitarea federației 

forul nostru de specialitate a de
semnat echipa Jiul Petroșani pen
tru a servi drept sparing-partener 
selecționatei olimpice a Poloniei. 
Echipa lui Ștefan Coidum va sus
ține două partide: una la 11 au
gust la Cracovia, a doua la 13 au
gust le Nowi Sacz, o localitate din 
apropierea Cracoviei. Misiunea Jiu
lui este dificilă, dat fiind faptul că 
selecționata olimpică a Poloniei 
este în realitate prima reprezenta
tivă a țării.

poloneze,

CERERI DE TRANSFERĂRI
PENTRU DIVIZIONARE B

i-a serviciul de legitimări al Fe
derației române de fotbal au fost 
depuse numeroase cereri de trans
ferări la echipe din Divizia B. Iată 
o parte din cererile depuse :

— Verile Popa (Dunărea Giur
giu), Mircea ffarapu (Metalul Mija), 
Dumitru Gheorghe (Steaua Bucu
rești) și Gheorghe Cngureanu (Po
litehnica Galați) pentru Metalul 
Tirgoviște ;

— Virpiliu Poting (Sirena Bucu
rești) pentru Crișul Oradea :

— Constantin L'droaica (Electro
nica București) și Corneliu Pavlo- 
vici (Steagul roșu Brașov) pentru 
Metalul Drobeta Tr. Severin;

— Lazăr Ciucu (Poiana Cîmpina) 
și Petre Alexe (Petrolistul Boldești) 
pentru Metalul Plopeni;

— lacob Ivan (Vîscoza București), 
Vasile Ghețu (Cutezătorii Bucu
rești), Ștefan Gligore și Vasile Pls- 
laru (Steaua București), Lucian 
Ticheli (C.S.M. Reșița), Nicolae Ma
ici (Tehnometal București), Petre 
Gheorghe (C.F.R. Cluj) și Marin 
Vintilă (F. C. Argeș) pentru Pro
gresul București ;

— Ilie Tismăitaru (Electromotor 
Timișoara), Aurel Doșan și Finei 
Tornuță (Minerul Ghelar), Ion Așa 
(C.S.M. Reșița) și Ștefan Covaci 
(U.T.A.) pentru C.F.R. Timișoara :

— Constantin Dobre, Tonta Ma
rin și Eduard Ju’nasz (Petrolul Plo
iești) și Sandor Pall (Politehnica 
Iași) pentru Gloria Burau.

Joi, pe „Republicii'-'

STEAUA -
MAREK STANKE DIMITROVO
Amatorii de fotbal din Capitală 

au posibilitatea ca joi după amiaza 
sâ asiste lâ un interesant meci a- 
mical international. Este vorba de 
întîlnlrea dintre Steaua și forma
ția bulgară Marek Stanke Dimi- 
trovo, programată pe stadionul Re
publicii. de la ora 17.30. în deschi
dere, de la ora 15,45, va avea loc 
O partidă între echipele de copii 
Steaua și Școala sportivă nr. 2.

IORD ACHE (Steaua), IN CĂUTAREA TIMPULUI PIERDUT
Campionatul 1972—1973 ne pro

mite reîntâlnirea cu Vasiie lordache, 
cel ce fusese declarat portarul anu
lui 1970—1971. cu toate că nici nu 
împlinise 20 de ani și abia fusese 
promovat in Divizia A.

L-am intllnlt cu oliva timp în 
urma la antrenamentele noii sale 
echipe. Steaua, pentru care a tre- 

ui: sâ «ea un an pe Iuți depar
te de vuietul tribunelor, de minge, 
de magica poartă de fotbal tare a 
adus glorie rtitor g.jal-kecpcn, pe 
sare și el nea s-o cucerească.

Iordacht dorește sa calce pe ur
mele marilor să: înaintași. Are sta
tura Și greutatea ’deal.-; pentru un 
portar: 1J» m—75 kg. Ceea ce 
înseamnă posibilitatea oe a reține 
cu aceeași ușurință, și mingile ve
nite pe sus. ca și pe cele trase pe 
jos. In plus, alături de dorința lui

de a reveni in elita portarilor 
noștri, îl are antrenor pe Valentin 
Stănescu, acest fost purtător ai tri-' 
coului nr. 1 al naționalei și, ia ria
dul lui, făuritor de portari dc mare 
clasă: la Rapid l*a propulsat spre 
virful piramidei pe necunoscutul — 
pe atunci — Răducanu { la Brașov, 
la Steagul roșu, l-a relansat pe A- 
damache după ce o bună burată de 
vreme acesta dispăruse in plutoh. 
Opera și-a continuat-o anul trecut 
cu Haidu. dar mai ales cu Coman. 
alt ..dispărut"

— Cum ai ajuns Ia fotbal. Torda- 
die ?

— Așa cum ajunge orice copil. 
Prima dată am fost fundaș stingă, 
dar după vreo două meciuri am 
trecut între cele trei bare. Mă che
mau 
mult

ca un magnet. N-atn rămas 
la fotbal fiindcă am trecut la

£»

handbal. 
De-abia 
fotbal.

— Ce
— La

litchnica lași, am fost în grija tov. 
Mihai Birzan. de numele căruia 
este legată apariția mai multor por
tari ieșeni. Dinsul mi-a tost „tată“: 
Mircea Constan! inescu, portarul de 
acum al Iul Dinamo, a fost al 
doilea profesor al meu. Știa că plea
că de Ia Iași ș: voia să-și lase un 
înlocuitor cit mai bine pregăiit. 
Tov. antrenor Mărdărescu a avut, 
apoi, marele curaj de a-mi încre
dința mie acest post de mare im
portantă. Cizic era mai „copt", eu 
mai suplu. Norocul a fost de par
tea mea.

— Ai avut în inima și în gînd 
imaginea vreunui mare portal- ?

— Desigur. Am avut și eu mo
delul meu. La început, Mircea Con- 
stantinescu și Ilie Datcu. Am citit 
cărțile despre Ion Volnescu. Am 
auzit că și tov. Valentin Stănescu 
a fost portar ți asta mă bucură, 
înseamnă că voi avea de la cine 
să învăț. Fiindcă mai am multe dc 
învățat. Am pierdut un an și asta 
înseamnă mult în viața unui spor
tiv, a unui portar. Trebuie să rv- 
ciștig acest an. Nici nu știți cu 
cită nerăbdare aștept ziua primului 
meci. E drept, am concurență toar
te serioasă în Carol (n.n. t Haidu) 
și Narcis (n.n. l Coman), dat mă 
voi strădui să cîștîg întrecerea cu 
eî. Existînd această concurentă, te 
simți mai stimulat în pregătire.

Atenție Haidu. atenție Coman. 
lordache v-a aruncat mănușa !

Se puica juca tot anul, 
in 1964 am revenit la

antrenori te au Îndrumat 
Centrul de copii de la Po

Mircea TUDORAN

CITITI TN NUMĂRUL (323) *DE
AZI AL REVISTEI

între buturi..
Foto: I. MIKĂICA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 8 AUGUST 1972
La 8 

de Stat bc 
o tragere 
se va de 
trodusă 1;

Administrația 
t organizează 

excepțională Loto, care 
ășura după formula in- 
25 ianuarie a.c. și care 

ni o bogată listă de pre
mii, dintre care cele mai reprezen
tative sînt: autoturisme DACIA 
1350 și DACIA 1100, premii în nu
merar de valoare fixă a 12.000 lei 
din care o excursie de 2 locuri în 
Ungaria cu petrecerea Revelionului 
la Budapesta (durata cca. 6 zile) șj 
diferența în numerar, excursii de 
cite 2 locuri și 1 loc la Budapesta 
cu petrecerea Revelionului precum 
și premii în numerar de valoare 
fixă și variabilă. Menționăm că 
toate aceste premii se acordă în nu
măr NELIMITAT.

Procurați-vâ bilete din vreme.

BANI

AUTOTURISME

CATEGORIA a Il-a i (12 rezultate
3,60 variante a 12.480 lei

PRONOSPORT

ClȘTIGURILF. CONCURSULUI
NR. 31 DIN 30 IULIE 1972

CATEGORIA I: (13 rezultate) 
variante 10*Z« a 18.720 lei

CATEGORIA a
te) 46.70 variante

III-a : (11 rezultă-
a 1.443 iei.

Rubrică
de LOTO-PBQNOSPOB1

redactata

• 18 zile pînă Ia inaugura
rea sezonului oficial s Repor
tate de la pregâiiriie divizio
narelor A — Petrolul, Dinamo, 
Sport Club, Farul și C.S.M. 
Reșița ;

• La „Interviul Sâplâmînii": 
antrenorul clujean- dr. Constan
tin Rădulescu ;

• Transferări și adevăruri;
• Doi antrenori divizionari 

8 comentează succint trecutul 
și apropiatul campionat;

• Pagina „Intimitățile ga
zonului";

• Comentarii de la finola 
Campionatului universitar eu
ropean ;

• „Masa roîurtdâ" cu tema : 
problemele majore ale campio
natului republican al juniorilor;

• Corespondențe telefonice 
din Stockholm, Sofia și Luxem
burg cuprinzînd vești despre 
adversarii noștri în cupele eu
ropene ;

• Rubricile noastre jserma- 
nenfe Carnetul Scriitorului, 
Carnet Extern, din folbalul in
ternațional, precum și diverse 
Știri, reportaje, note din acti
vitatea internațională.



TURNEUL DE FOTBAL JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

toarte frumos încheiat cu un echita
bil rezultat de egalitate. A arbitrat 
foarte bine Robert Pischke (R.D.G.),

R.D.G. — UNGARIA 0—0

Și psrtlda-vedetă de pe stadionul 
din Timișoara a debutat în același 
ritm rapid, cu faze spectaculoase de 
la o poartă la alta. Cei care desfă
șoară un joc mai legat, cu faze 
cursive, sînt înaintașii germani, care 
prin Hofman și Steinbach, inițiază 
atacuri soldate cu șuturi periculoase, 
dar din păcate peste bară. Echipa 
maghiară s-a apărat bine, dar a 
contraatacat timid prin Nyilasî și 
îankovics. fără să . pericliteze poarta 
adversă. Și în următoarele 40 de mi
nute, reprezentativa R.D.G. hărțu- 
iește apărarea maghiară, avînd mul
tiple ocazii de a înscrie, dar înainta
șii săi, ratează din poziții favorabile, 
sau atunci cînd șutează pe spațiul 
porții, îi dă posibilitate portarului 
maghiar Palinkaș să se remarce.

LCHIPA GRECIEI
PARTICIPA

IA IURNEUL PREOLIMPIC

Rezultatul nemulțumește formația 
germană, care a fost mai bună. A 
arbitrat foarte bine J. Lassowski 
(Polonia).

P. ARCAN - coresp. jud.

ROMÂNIA I — POLONIA 
2-0 (0—0)

Pe stadionul din Lugoj, s-a desfă
șurat ieri partida dintre echipele de 
juniori România și Polonia. Echi
pa română începe jocul prudent, 
oferind ocazia polonezilor să atace 
cu multă insistență și să șuteze pe
riculos, la poarta excelentului Ciurea, 
în mjn. 17, 28 șî 30. tn repriza se
cundă, jucătorii români sînt mai in
sistent și în min. 41 fuga reușește 
să deschidă scorul. în min. 57. Stan 
scapă singur în careu, este faultat, 
dar arbitrul coreean Ce-Cil-Sen nu 
acordă penalty. Echipa noastră do
mină, dar jucătorii polonezi se a- 
părâ cu calm, contraatacînd pericu
los. în min. 64, Pataki ratează cea 
mai mare ocazie de gol a meciului 
în min. 75 Răducanu face o cursă 
pe extremă, pătrunde spre poartă și 
șutează impsrabil sub bară, stabi
lind scorul final l 2—0.

Cu excepția penalty-ului amintit, 
arbitrul Ce-Cil-Sen (R.P.D. Coreea
nă) a condus bine.

C. OLĂRL - coresp.
ROMÂNIA II 
(1-0)

BULGARIA
2—1

I

5d ne cunoaștem adversarii din „Cupa Davis

aparține echipei bulgare, care acțio
nează dezinvolt. Minutul 19 aduce 
deschiderea scorului (a înscris Bo- 
iadjiev la capătul unei acțiuni indi
viduale). In această parte echipa 
noastră evoluează fără convingere. 
Repriza a doua debutează cu un joc 
total schimbat în bine al românilor, 
aceștia fiind mai activi șî deciși în 
atac. Ei obțin egalarea în min. 57 
prin Zamfir. De remarcat că în a- 
cest interval portarul Mocanu apără 
o lovitură de la 11 m. După înscrie
rea golului, românii atacă mai mult, 
dar cei ce înscriu sînt tot jucătorii 
bulgari, care în min. 71 beneficiază 
de o 
data
tarul

nouă lovitură de la 11 m, de 
aceasta transformată de por- 
Kamburov.

D. GLAVAN - coresp. jud.

IN SPIRITUL

La baza hipică din calea Plevnei

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE CĂLĂRIE

CEI 4 AUSTRALIENI SI CĂPITANUL LOR...
9

ECHITĂȚII...

ANDERSON

Antrenorul D. Medianu. care s-a 
reîntors zilele trecute din Grecia, 
ne-a comunicat câ Federația greacă 
<ie volei a hotărît să nu mai trimi
tă echipa masculină în Franța, la 
turneul de calificare pentru J.O. Re
amintim că voleibaliștii eleni fă
ceau parte din seria de la Nisa a 
turneului, alături de cei italieni, 
spanioli și de reprezentanții noștri. 
Prin urmare, în prima zi (4 august) 
reprezentativa română nu va juca, 
urmînd ca pe 5 august să întilneas- 
câ echipa Spaniei, iar pe 6 august 
va primi replica „Squadrei Azzur- 
ra“, în derbyul seriei pentru care 
italienii s-au pregătit, după infor
mațiile pe care le deținem, ca nici
odată. Dovadă prezența lor cu mult 
timp înainte la Nisa pentru a se 
acomoda cu tartanul sălii.

Reamintim câ din cele 4 serii — 
găzduite de Montpellier (două). Nisa 
și Perpignan — se vor califica în 
turneul final, programat la Mont
pellier, primele clasate.

Echipele ce se vor situa.pe pri
mele două locuri în acest turneu 
final, vor primi dreptul de partici
pare la J.O. de la Miinchen.

dintre
care a

din Caransebeș, 
de luptă, în care jucătorii

Bulgaria si Ro- 
avut loc ieri pe 

a oferit

Partida 
mânia II, 
stadionul 
o partidă
ambelor formații au creat multe ac
țiuni de poartă. începutul partidei

Incepind de vineri, la baza hipică 
din Calea Plevnei se vor desfășura, 
timp de trei zile, întrecerile unui 
concurs internațional de călărie (ob 
stacoie) Ia care participă 55 ce spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Iu
goslavia, Ungaria și România.

Printre călăreții români care vor 
lua startul în aceste zile se află 
Constantin Vlad. Aurelian Stoica, 
Dumitru Velea, Cornel Ilin, Gl.eor- 
gne Moișeanu și alții.

MERCKX VA ATACA RECORDlll

CIUDAD DE MEXICO, I (Ager
pres). — Directorul velodromului 
olimpic din Ciudad de Mexico, 
Luigi Casola a declarat reprezen
tanților presei internaționale că 
poartă tratative cu celebrul alergă
tor belgian Eddy Merckx, care ur
mează să evolueze în Mexic. Casola 
a arătat că Merckx este dispus să 
accepte oferta de a face o tenta
tivă de doborîre a recordului mon
dial al orei pentru profesioniști.

TELEX
Tenismanul american de culoare Arthur 
Ashe a ctștlgat turneul internaț-onal oe 
ia Louisville (Kentucky) rezervat Jucă
torilor profesioniști. El î-a învins t:j.* 
nală cu 6—4. 8—4 pe jucătorul 
Mark Cox.

englez

la Is- spanlol 
- — -___  - dispus

cu“g—tlto “de jucătorul Bartram 
(Republica Sud-Africană). Tn f-naia pro
bei de dublu masculin, Gisbert (Span.a) 
și Mandarîno (Brazilia) au ^dispus cu 3—6, 11—9, 6—2. 6—3 de perechea Gracb- 
ner (SUA) — Holecek (Cehoslovacia).
Proba motocicletelor de 500 cmc din ca
drul concursului International de -a Imatra (Finlanda) contind pentru ea...- 
pionatul mondial a revenit itaUanu-u. 
Giacomo Agostini. El a fost dronomv- trat pe 138 km cu timpul de 56:24.2. Tn 
clasamentul general al campionatu.m 
mondial, pe primul loc se află Agosțini cu IM puncte, urmat de Pagani (Ita-ia) 
— 87 puncte 51 Gould (Anglia) — W 
puncte.

■rtimeUl international drstășurat 
tanbul a revenit tenlsmanului 
Juan Gisbert, care, în finală, a

Tradiționala competiție cicliști care ars 
loc în fiecare an pe un circuit al orașului Limoges a fost ctștlgată la acșastă 
ediție de francezul Raymond Pou.idor. 
Ui a parcurs 100 km în 2h 28. După w 
sec. a sosit francezul Danguillaume, ur
mat de olandezul Zoetemelk.
Tn continuarea turneului pe care-1 între
prinde tn Franța, echipa cehoslovacă de fotbal Spartak Trnava a jucat la Nan
tes cu echipa locală F.C. Nantes. Fot
baliștii cehoslovaci au obținut victoria 
ea scorul de 2—0 (1—#).■
Echlna belgiană de fotbal Standard Lîă- 
ge, care se află tn turneu in Suedia, a 
juca la Vaexfoe cu echipa Oester. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 2—2. Echipa engleză West Ham United 
a evoluat chlpel BK 
cu scorul

Ia Halmstad. în compania e- 
Halmstad, de care a dispus 
de 5—3.
directorial al Uniunii in tem a-Comitetul _____ ,_

ționale de ciclism (UCI) a primit can
didatura Federației din Olanda de a organiza. în anul 1976. campionatele mondiale rezervate profesioniștilor. Pentru 
organizarea campionatelor mondiale ds ciclo-eros din 1974 și 1975 și-au depus 
candidatura Elveția Ș! Belgia. Federația 
belgiană de ciclism șl-a manifestat, de asemenea, dorința de a organiza cam
pionatele mondiale de velodrom și șosea 
— profesioniști în anul 1975.
în cadrul unei ședințe a Federației ita
liene de fotbal, a fost reales președin
tele acestui for Artemîo FranchL El va 
îndeplini această funcție timp de i ani.

“ ‘ *
s

•rr-rz.1

M-

se (•>—X.Anatoli Bondarciuk este, la 32 de 
ani. unul dintre cei mai valoroși 
aruncători de ciocan din lume. Am 
îndrăzni să afirmăm că este chiar

MAL (Mâlcolm)
Unul din marii ași ai te

nisului australian. Născut la 
Theodore (statul Queensland^ 
la 3 martie 1935. Se apropie 
de vîrsta de 40 de ani, fără 
a o arăta. Mereu proaspăt, 
continuă să fie un adversar 
redutabil pentru cele mai 
reputate rachete. Căsătorit 
cu Daphne Emerson, sora 
lui Roy. dublul campion de 
la Wimbledon.

A fost selecționat pentru 
prima dată în echipa Aus
traliei, în 1954. Se remarcă 
în mod deosebit in 1956, ca
lificîndu-se în „sferturile" 
de la Wimbledon. Primul 
mare succes : victorie la du
blu (cu A. Cooper), la Ro
land Garros 1957. în același 
an. cîștigă Forest Hills-ul, 
ir.vingir.d pe toți favorițîi 
(deși fusese tras la sorți pe 
tablou). In finală : Ander
son — A. Cooper 10—8, 7—5 
6—4. în anul următor trece 
la profesionism și cîștigă 
turneul „pro* de la Londra 
meciurile — circuit ale Circului 
afiș cu Hoad, Rosewall, Gimeno, Gonzales.

Este reamatorizat In 1970, după care cîștigă de două ori 
consecutiv campionatele Australiei pe terenuri cu zgură. 
In iama acestui an. se califică în finala open-ului aus
tralian, la Melbc ;rr.e, cedînd lui Rosewall (6—7, 3—6, 
5—7), după ce ir.'ir.sese pe Metreveli (6—2, 7—6, 7—6), 
Newcombe, Fraser, N’Godrella. In continuare, la Sydney, 
învinge pe Proisy. Coooer; pierde (semifinală) la Metre
veli cu 3—6. 5—7, 6—1. 3—6.

1 în clasamentul australian pe anul

.Ani de-a riadul, susține 
Kramer, fâcînd cap de

în curs.

COLIN
Născut la Marlckville, lin

gă Sydney, la 19 septembrie 
1944. "A fost de profesie ofi
țer de poliție vamală, pînă 
a se ocupa exclusiv cu te
nisul.

începe să urce în clasa
mentul australian (nr. 1!) în 
1970, cînd cîștigă campiona
tele naționale pe zgură si 
..internaționalele'* Noii Zee- 
lande, fiind selecționat în e- 
chipa țării pentru „Cupa 
Davis“. In 1971, este clasifi
cat nr. 1 de federația aus
traliană de specialitate. Cîș
tigă o serie de turnee la 
Antipozi și se remarcă la 
Wimbledon, calificîndu-se 
în „sferturi", după o victo
rie la D. Ralston.

In actualul sezon, are o 
serie de rezultate remarca
bile, după un start ceva mai 
slab. In open-ul de la Mel
bourne, ■ învinge pe Rose, 
pierde Ia Crealy. La Ho
bart, pierde în „sferturi" :

DIBLEY

PRAGA. 1 (Agerpres). — La Ma- 
rianske Lazne a luat sfirșit meciul 
de tenis dintre echipele de tineret 
a’e Cehoslovaciei șl Ungariei con- 
tînd pentru cupa „Galea". Tenisne- 
nii cehoslovaci au repurtat victo
ria eu scorul de 3—2. în ultima 
partidă, cehoslovacul Savrca l-a 
învins cu 6—4. 6—1 pe maghiarul 
Laszlo Balasz. Echipa Cehoslova
cie! s-a calificat pentru turneu! 
final de la Vichy (3—3 august.

La Karlskrona

BRUCH L-A ÎNTRECUT

PE DANEK
STOKHOLM 1 (Agerpres). — Cu

noscutul atlet suedez Ricky Bruch, 
o speranță a tării sale la 4.0. de 
ia Miinchen. confirmă excelenta 
formă în care se află. Cu prilej’..', 
unul concurs, care a avut loc fa 
Karlskrona. el a aruncat discul la 
66,85 m. Pe Iocu1 doi s-a clasat ce
hoslovacul Danek. cu 64J82 r=.

ÎNOTĂTORII DIN S.U.A.

ÎN FAȚA TESTULUI

PREOLIMPIC
Săptămina aceasta, in piscina o- 

limpică de la Chicago, se vor des
fășura concursurile de selecție ale 
înotătorilor americani, pentru Jocu
rile Olimpice de vară de la Mun
chen. Pe blocstarturi'e de concurs 
vor fi prezent! cunoscuții record
mani mondiali: Mark Spitz. Gary 
Hall, John Kinsella. Brian Job. Sue 
Atwood. Ellie Daniel.

ARUNCAREA GREUTĂȚII CU PIRUETA?
Inovația atletului sovietic Barisnikov i-a inlesnit 

acestuia un progres foarte rapid
La Ciudad de Mexico, procedeul 

utilizat de Dick Fosbury ia săritura 
în înălțime a fost marea noutate 
tehnică din domeniul atletismului 
Flop-ul a uimit și apoi a cucerit 
lumea fiind, astăzi, la fel de răs- 
pîndit ea și rostogolirea ventrală. 
La MAnchen. vom asista la o nouă 
inovație, de data aceasta în proba 
de aruncarea greutății. Autorul ei 
este atletul sovietic Alexei Baris- 
nikov.

în ce constă noutatea ? Din po
ziția clasică, cu spatele spre direc
ția de aruncare, Barisnikov efectu
ează — cu greutatea ținută în mod 
obișnuit — o piruetă ca la anm

Aterizarea are Ioccarea discului.
într-o poziție asemănătoare aceleia 
din care se produce efortul final în 
aruncarea obișnuită. Nu se poate 
ști dacă acest procedeu va fi adop
tat în locul celui actual, nici dacă 
este sau nu superior celui creat, 
acum aproape două decenii, de Par
ry O’Brien, cert este că atletul so
vietic a progresat serios într un an 
— de cînd folosește acest stil — de 
la 19,30 m la 20.54 m. Recordul său 
personal, stabilii în acest sezon con
stituie și recordul U.R.S.S.. Va face, 
oare, acest procedeu prozeliți, ca și 
flop-ul lui Fosbury ?

ce! mat bun. deft nu deține recor
dul mondial iau european. In 
cest sezon, insă, „bărrint 
darenrk s-a dovedit imba: 

au măru~ct in jurul ăjrei âe 
Stimele trei er-DlsțS 
75,76 m. 7534 75.
beată o ntr inziinisi 
ua -urei ridic
r.iază dm 
dida: •
In palma- 
titluri de i 
1979, 1972) fi 1 
eurepean ’1969, A24

A

In lumea atletismului se 
poartă în prezent discuții aprin 
se în legătură cu noile prăjim
— de fabricație americană — fo 
losite in ultimele luni de sări 
torii de peste ocean și de sue 
dezul Kjell Isaksson.

După chiar mărturisirile 
care le-au utilizat, aceste 
jini reprezintă cheia spectaculo
sului progres înregistrat în ac
tualul sezon (recordul mondial a 
urcat de la 5,49 m la 5,63 m, 
adică mai mult decit in ultimii 
cinci ani; patru săritori au tre
cut peste 5,50 m etc.). Bob Sea- 
gren a afirmat că la antrenamente 
a sărit cu această prăjină 5,70 in 
și că actualul record nu repre 
zintă nici pe departe o limită c 
performanțelor pe care le per
mite „Sky-pole“. (Numele co 
mercial al noului tip de prăjină).

Omologarea recordului mon
dial stabilit de Bob Seagren lo 
Eugene, cu prilejul trialului 
olimpic american nu prezintă 
nici un fel de îndoială. Se pare 
că prăjina este conformă cu nor
mele fixate de Federația Inter 
națională de Atletism. S-ar pu
tea, însă, după cum a afirmat 
John Hoit, directorul execuți al 
I.A.A.F., ca noul produs să nu 
fie acceptat la Jocurile Olimpice 
de la Munchen. Decizia va fi 
luată de cei doi delegați ai 
I.A.A.F. pe lingă comitetul de 
organizare a Jocurilor Olim
pice, Adriaan Paulen și Robert 
Holder. Aceștia vor trebui să 
stabilească dacă noile prăjim 
sint de o structură identică ce
lor care se găseau pînă acum în 
comerț (fibre de sticlă) sau sint 
făcute dintr-un material diferit
— fibre de carbon —, așa cum 
se bănuiește. In cea de-a doua 
eventualitate, delegații I.A.A.F 
se vor pronunța împotriva folo
sirii acestor prăjini la Munchen 
bazîndu-se pe o mai veche re
glementare care stipulează că 
„materialele de concurs (n.n. 
prăjină, disc, suliță) nu pot j< 
introduse la Jocurile Olimpice 
decit in cazul prezentării lor cu 
cel puțin un an înainte de com
petiția respectivă". Or, după cum 
se știe, prăjinile au apărut în 
această primăvară în S.U.A. — 
suedezul Isaksson este singurul 
european care beneficiază de 
acest material, întrucit și-a fă 
cut studiile tn California —, deci 
nu intră fn categoria menționată 
mai sus.

Să notăm că, recent, I.A.A.F 
a refuzat utilizarea la Munchen 
a unor discuri noi, de fabricație 
vest-germană, conforme regula 
meniului atletic internațional 
care au fost „lansate" prea 
tîrziu pentru a putea fi folosite 
la J.O.

Nu știm care va fi hotărirea 
celor doi oficiali ai Federației 
Internaționale. Pe umerii lor 
apasă o grea sarcină. întrucit 
chiar dacă noua prăjină nu are 
o structură total diferită, este 
clar că folosirea ei a avut pînă 
acum un caracter privat. In orice 
competiție însă, — cu atît mai 
mult la J.O. — uha din „regulile 
jocului" este asigurarea de con 
diții egale tuturor participând 
lor.

Ignorarea acestei reguli face 
ca intrecerea sportivă să-și piar
dă sensul.

Vladimir W.ORARU

celor 
pră-

iarN’Godrella
7—6, 7-6, 6—4 

. ____ la Gardiner si
Ball, pierde în „sferturi" la francezul Dominguez. La 
Adelaida, învinge pe francezul Meyer, pierde la Cooper. 
Eliminat de sovieticul Korotkov (8—10, 6—0, 2—6, 7—5. 
3—6), la Roland Garros. Este una din revelațiile ultimu
lui turneu de la Wimbledon : 6—3, 6—4, 6—2 cu T Ryan ; 
6—3, 6—3, 8—6 cu P. Gonzales : 9—8, 6—4, 9—8 cu R. Tan
ner ; 8—9, 6—3, 6—2, 6—1 cu P. Barthes ; pierde în „sfer
turi" la M. Orantes cu 2—6, 0—6, 2—6.

Este învins de J. Cooper 
București, în campionatele 
Hilversum. Clasificat nr. 2

. . . francezul
la dublu (cu Cooper) cîștigă finala : 2—6, 
la Metreveli — Case. La Sydney, cîștigă

Es'»€

JOHN COOPER

Se re:
; onge 1 

Wirr
.ige pe XL F.x 
irr.dâ îi

învinge 
tn sferturi* P—». J Etetcher. dar DiblejO. înriagtnd 
pe Warwick, pier

!a Xrtoocr 
se ProuT. Sedg—an s nurSe la Metrerei: 
’>—K 4—*. J—4». La invmge oe
»ecfle la JC~GoC-eEa CtsUțț CuJgal. (cu

ta Arie-»—. : dcaci Suf.ul" (cu Case). îa Pro^y—Doram- 
t L. Alexu. Sartnș- 7>e Dibley (7—4. 6—4. 6—3). pierde ___ __ _ _ O—«, 7—Ș. 4—4. î—f). La Wimbledon, pier- 

_ ta turul n la Bungert. Ctsucl turneul de la KUvarsum. 
iu54 oe fcvtnsese pe DB£ey, după un meci-tnaraton : 1—6. 

4—( j—4. 7—5.

ROMANIA - AUSTRALIA
A

IN „CUPA DAVIS"
(v.—.s*» £a 50® II

$> asur a reprezentar^kX- țâr:: C2re 
a cxicerit ce 22 ori -Saiatiera 
de argint* — na mar poate surprin
de pe nizx^eni. Oi mp j ir: vă. Cu incs- 
timaLxJele lor calitâți, cu marea 
lor dâruire pentru rjccesul repre
zentativei noastre, Hie Năstase și 
Ion Tiriac nu vor lăsa sâ le 
această ocazie, poate unică, 
juca finala «Cupei Davis* la 
rești.

scape 
de a
Bucu-

în ultimul turneu dinainte de 
internaționale ale Olandei, la 
în acest sezon

I

MASTERS
Unul din numele cele mai 

des citate, cînd se vorbește 
despre „noul văl" al tenisu
lui australiar. S-a făcut re
marcat de la prima sa că
lătorie în Europa, în 1969, 
cînd devenea finalist al tur
neului de la Nottingham. 
Este născut la Brisbane (sta
tul Queensland), la 19 mai 
1950.

Tn 1971 este clasificat al 
9-lea în Australia, făcîn- 
du-și debutul în echipa de 
„Cupa Davis". In turneele 
engleze, culege victorii la 
Bob Hewitt și A. Stone. Fi
nalist în campionatele Aus
traliei pe terenuri cu zgură.

Pe anul în curs poartă nr. 
4 în clasamentul federației 
australiene de specialitate, 
începe sezonul cu o înfrîn- 
gere, in open-ul de ia Mel
bourne, pierzînd în fața că
pitanului său de echipă, N. 
Fraser la dublu, insă, ajun

ge in finală (cu Case), pierzînd la Rosewall — Davidson t 
6—3, 6—7, 2—6. La Roland Garros, învinge pe japonezul 
Sakaî, maghiarul Varga si polonezul Nowicki ț pierde la 
Barthes. La Wimbledon. învinge pe indianul A. Amhitraj 
și pierde la chilianul Fillol (6—4, 6—8, 5—7, 4—6). Este în
vins de Ilie Năstase, în turul doi Ia Baastad i 1—6, 7—6, 
2—6 Cîștigă, împreună cu Ross Case, proba de dublu 
a turneului de la Hilversum, Invingind în finală pe Co
oper — Dibley cu 8—6, 6—4.

i

★

Astă.a, cu svicn’JÎ TâTOCD 
Paris a sosit și Ilie Năstase.

de la 
Foarte

bine dispus, arborind o mină odih
nită. supercampionui nostru ne-a 
declarat i „Sînt bucuros că am ciș- 
tigat turneul de la DusseldorL A 
fost un concurs de mai mică an
vergură, dar cu jucători buni Mi 
simt in „mină”, intr-o formă bună. 
Cu adversarii noștri de vineri nu 
prea am jucat, mai ales pe zgură. 
Se pare că Dibley este cel mai 
bun, fiind clasat in ultimii ooi ani 
in prunii opt ai turneului de la 
Wimbledon. Echipa României are 
prima șansă, indiscutabil. Vom în
tinge cu 5—0 ! Aș dori ca în finală 
»ă intilnim formația S.U-A. Și atun
ci veți vedea Ia București o intil- 
nire de zile mari. Am auzit că 
arena Progresul este in plină trans
formare. Sint ineîntat. Aștept cu 
nerăbdare intilnirea cu îndrăgitii 
noștri spectatori".

I

Iz

NEALE
(căpitan

Numele său este 
înscris în cartea de 
aur a marilor tur
nee. Semifinalist in 
1957 și 1958 la Wim- 
bledo*., cîștigă acest 
campicnat 
pe gazon 
(învinge fa 
R. Laver 
3-^, 9-7.
r.alist la

FRASER

finale in fața a- 
Este, de

nejucător)
N -a fost niciodată
campion al ' Austra
liei.-

A jucat fa echi
pa Australiei pen
tru „Cupa Davls”
din anul 1959 pînă
fa 1963, cîștigînd pa-

mondial 
în 19-30 
finală pe 
CU 6—4.

7—5). Fi- 
dublu în 

1957, Iți adjudecă a- 
ecastă probă In 1359. 
împreună cu R- E- 
merson.

De două ori învin
gător ia Forest Hills. 
In 1959 ți 1950, ia 

și dublu (cu 
două 

campion la du- 
la Roland Gar- 
!n 1950 ți 1962.
Grupei realizai de Radu VOIA Caricaturi

simplu ___
Emerson). De 

ori 
blu, 
ros.

tru 
mericanilor. ___  _
anul trecut, căpitan 
nejucător al „cangu
rilor*.

Continuă să joa
ce In turnee. A fă
cut pereche cu Ilie 
Năstase fa 
turneu de 
as ta d (3 — 6, 
finală, cu Orantes — 
Gisbert).

S-a născut la Syd- - 
ney. Ia 3 octombrie 
1933.

recentul 
la Ba- 
6-7 In

Ai. CLENCIUde

Vislașe din 16 țări 
la C E. feminine 

de canotaj
BERLIN, 1 (Agerpres). — Campio

natele europene feminine de cano
taj academic vor avea Ioc între 10 și 
13 august pe lacul Beetz (R, D. Ger
mană). — La competiție și-au anun
țat participarea vislașe din 16 țări, 
printre care și România.

încep noile campionate
NAȚIONALE

Vacanța a luat sfirșiL în unele 
țări mai de mult, îa altoie de cu-

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

REMIZA (după 29 de mutări) ÎN PARTIDA A 9-a
Marți dimineața, Nikolai Krogfas — 

second ant și purtător de cuvînt al cam
pionului mondial de șah — a făcut cu
noscut reprezentanților presei că 
Boris Spasski este restabilit ș! că 
după-smiază va putea susține parti
da a 9-a a meciului său cu Fischer. 
Campionul mondial, asaltat de zia
riști tn cursul unei scurte prome
nade pe care a făcut-o pe străzile 
orașului, a spus i „Am avut o ușoară 
răceală, fără urmări Mă aflu intr-o 
excelentă dispoziție de j»c“

Potrivit (fa-Urațillor iui Fred 
Kramer, conducătorul delegației a- 
mericane, Bobby a trebuit să-și con
sacre o bună parte a timpului libe- 
trlerii uriașei corespondențe ne care 
a primit-o din multe țări ele lumii 
de la suporterii și admiratorii săi* 
El a citit scrisori redactate Tn lim
bile engleză, germană, frsnceză, spa
niolă rusă (pe care le vorbește), dar 
și Tn altele. inclusiv.. japoneză, pe 
care nti I* cunoaște $’ a fost nevoit, 
pentru a răspunde. să recurgă Ia 
serviciile unor traducători. Dar de 
aceasta se ocupă secretarii săi, care 
au un stoc suficient de fotografi’

Ele marelui maestru american (cu 
autograful imprimat), pe care le ex
pediază solicitantelor. Reclama este 
sufletul comerțului...

★
feri, Ia ora 17, (Reykjavik, ora 19 

— București) a început partida a 9-a 
Ambii concurenți s-au prezentat cu 
intlrziere pe scena Palatului «por
tului i Spa'.ski, cu 3 minute, Fischer, 
cu 9 în 
s-a așezat 
mondial 
1 d2 — d4.
și tntîlnirea a luat configurația unui 
gambit al damei, deschidere jucată 
pentru prima dată, nu numai in a- 
cest meci, dar si în toate partidele 
disputate piuă acum între Spassk’

S-a ajuns, pînă la urmă, într-o 
variantă Tarrasch, în care Fischer 
a introdus o îmbunătățire, ce părea 
ta un moment dat foarte favora 
bilă negrului. Dar, campionul mon 
dial a găsit ripostele de rigoare, 
a anihilat pionul liber pe care ad
versarul său și l-a creat pe aripa 
damei, astfel că poziția s-a egalat.

momentul cînd șalangerti! 
la masa de joc. campionul 
efectuase prima mutare 
Negru! a răspuns I...Cf6

a accep-

șalangeru- 
a 10-a in 

urmează

de a 9-a

r.a mutarea 29-a, într-un final de 
turnuri și pioni, Fischer a propus 
remiza, pe care Spaski 
tat-o.

Scorul este favorabil 
lui cu 5‘/2—3’/e. Partida 
care Fischer are albele, 
să se dispute joi.

Iată desfășurarea celei
întîlniri a acestui meci :

GAMBTTUL DAMEI
(varianta

Spaski
I. d4 Cf6 2.C4 e6
5.c:d5 C.dâ 6.e4
8.c:d4 Cc6 9.Nc4
II. Nd2 N:d2+ 12.D:d2 a6 13.a4 0—0 
14.Dc3 Nb7 15.a:b5 ab5 16. 0—0 
Db6 17.Tabl b4 18.Dd2 C.d4 19.C:d4 
D:d4 20. T:b4 Dd7 21 De3 Tfd8.
22.Tfbl D:d3 23.D:d3 T:d3 24 T:b7 g3 
25.Tb8+ T:b8 26.T:b84- Rg 7 27.f3 
Td2 28.1)4 h6 29.h g5 h.g5. și re
miză la propunerea negrului.

Tarrasch)
Fischer

3.Cf3 dă 4.Cc3 c5 
C:c3 7. b:c3 c:d4 
b5! 10.Nd3 Nb4-ț-

riad. Pretutindeni insă, au început 
pregătirile, iar federațiile respecti
ve au publicat programul tocurilor 
din stagiunea oficială de toamnă. 
Am notat citeva date de începere 
a campionatelor naționale :

9
13
19
24

3
15
IS
24

eugust i Franța 
august i Austria șî Elveția 
August i Bulgaria 
august: Suedia (returul) 
septembrie: Luxemburg 
septembrie: R. F. a Germaniei 
septembrie: 
septembrie i

Desigur că pe __ ___________ ,__
în primul rir.d campionatele din 
Bulgaria. Suedia și Luxemburg, 
pentru că din aceste țâri sînt ad
versarii formațiilor noastre în cu 
pele europene.

Grecia
Italia 

noi ne interesează

ȘTIRI, REZULTATE
• In turneul Internațional de la 

Banska Bystrica, echipa locala Duk- 
la a învins cu scorul o'e 2—0 (0—0) 
echipa Vorwarts Frankfurt pe O-

cler. Formația cehoslovacă „TJ.“ a 
dispus cu 1—0 (0—0) de S.K.A. Ros
tov pe Den.
• Peste 20 000 de spectatori au 

urmărit Ia Sochaux meciul amical 
dintre echipele F. C. Sochaux și 
Dukla Fraga. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 1—1 (0—0).

• Echipa engleză Aston Villa, care 
activează în liga a doua, a jucat 
la Nijmegen. în compania echipei 
locale „Neo“. Oaspeții au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 (0—0).

• în Cupa de vară Inter-Toto, 
Landskrcna Boys (adversara echi
pei P.apid în Cupa cupelor) a dis
pus cu 3—0 de Eintracht Braun
schweig.

• La turneu! internațional Mer- 
deka din Ipoh (Malaezia), jucătorul 
japonez Kamamoto KunLshige — 
cel mai bun fotbalist al anului 
1971 — a marcat 9 goluri în 
două jocuri: 5—0 cu Sri Lanka 
(Ceylon) și 4—1 cu Cambodgia. A- 
dică pe toate!_

ultimele știrtQ ultimele rezultate ^ultimele știri
STAL MIELEC ÎNVINGĂTOARE 

ÎN CUPA „INTERTOTC"

Numeroși spectatori au urmărit 1» 
Varșovia meciul internațional de fotbal 
dintre echipa Stal Mlelec și formația 
vest-germană Hanovra. Meciul, care a 
contat pentru cupa „Intertoto*, a revenit 
sardelor cu scorul de 3—2 (2—2).

CAMPIONATUL DE TENIS 
AL S.U.A.

In prima zi a campionatului de tenis 
ai SUA, care se desfășoară Ia Brooklyne (Massachusetts). Ismail El Shafel (Repu
blica Arabă Egipt) l-a învins cu (—6. 
6—4. 7—6 pe Frank Froehling (SUA). In
tr-o altă partidă. Haroon Rahim (Pakistan) i-a eliminat cu 7—5, 4—6. S—3 pe 
Gerald Eattrick (Anglia).
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